
2015, י"א בתמוז תשע"ה וני  י



דוקטורים צעירים ומשפחות יקרות

     היום אתם מסיימים באופן רשמי את לימודיכם הפורמאליים.  

אחרי שנים רבות של לימודים החל מגן הילדים, בתי הספר 

למיניהם, התארים השונים באוניברסיטה, אתם עומדים סוף 

סוף ברשות עצמכם, על רגליכם שלכם.

רגע  בחייכם,  המאושרים  הרגעים  אחד  ספק,  ללא  זהו,      

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

בן גוריון גאה ומאושרת על כך שמחזור נוסף של דוקטורים 

המדינה.  ולשרות  לתעשייה  לאקדמיה,  משורותיה  יוצאים 

האוניברסיטה גאה בכל הבוגרים שלה, אבל בעיקר במקבלי 

עליהם  העיקריים  הנדבכים  אחד  שכן  הדוקטור  תואר 

הם  והדוקטורנטים  המחקר  הוא  האוניברסיטה  מושתתת 

אחד הפירות המובהקים והמתוקים של המחקר.

        היום מקבלים תואר ד"ר לפילוסופיה 225 איש ואישה 

מטעם  זה  בתואר  שזכו   2432 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 ספר הבינלאומי
ללימודי  מדבר

 ע"ש אלברט כץ

הפקולטה 
למדעי  הרוח  והחברה

הפקולטה 
למדעי  הטבע

הפקולטה 
למדעי  ההנדסה

הפקולטה 
למדעי הבריאות

הפקולטה לניהול
ע"ש גילפורד גלייזר

 
לימודים בינתחומיים תואר  דוקטור

ה י פ ו ס ו ל י פ ל



בית ספר הבינלאומי
ללימודי  מדבר

 ע"ש אלברט כץ

איתי  אופטובסקי   מר 
עזרא  אורלופסקי   מר 

קרן  אמבר  ז"ל גב' 
אספאו  דאגו  אמדי מר 

אמיר  אפל   מר 
ענבל  בריקנר-בראון   גב' 

לוסין  גאזריאן   גב' 
ג'ניה  גוטמן   גב' 
איתי  גונדה   מר 

עומר  גרונדמן   מר 
יארא  דחדל   גב' 

אורי  הוכברג   מר 
וואנג  יינג   גב' 

מרינה-ימית  לוצקי   גב' 
מריאלה  לידרמן   גב' 

מיכל  מאיר   גב' 
שלום  פוקס   מר 
טרין  פז-כגן   גב' 

שי  קינסט   מר 
דרור  קפוטא   מר 
עדי  ר.  ענבר גב' 

עופר  רוזנשטיין   מר 
דיאנה  לורן  ריינקה-לוי גב' 

לי  רכט   גב' 
נסטסיה  שטאידה   גב' 

גלית  שרון   גב' 



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

איתי  אופטובסקי
לאחר שאושר חיבורו

Itai Opatovsky

יחסי גומלין בין מיני עכבישים חקלאיים ומהגרים הבונים 
רשתות וההשלכות על טריפת מזיקי חיטה בסביבה 

החקלאית מדברית

Interactions between Web-Building Immigrant and 
Agrobiont Spider Species in Wheat and the Effect on Pest 
Consumption in a Desert Agroecosystem

למר



תקציר

עזרא  אורלופסקי
לאחר שאושר חיבורו

Ezra Orlofsky

ההשפעה של השקיה במי-קולחים מטוהרים על חיידקים 
סמנים צואיים ומיקרובים גורמי מחלות בקרקע ויבול

The Effect of Treated Wastewater Irrigation on Fecal 
Indicator Bacteria and Microbial Pathogens in Soil and 
Crops

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

קרן  אמבר  ז"ל
לאחר שאושר חיבורה

Keren Embar

 Predator-Prey Interactions From the Predator'sיחסי טורף-נטרף מנקודת מבטו של הטורף
Perspective

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אספאו  דאגו  אמדי
לאחר שאושר חיבורו

Asfaw Degu Amede

פרופיל מטבולי ותעתיקי מראה ויסות דיפרנציאלי 
במטבוליזם של זג הענב במהלך התפתחות הפרי, בין הזנים 

קברנה סוביניון ושיראז

Metabolite and Transcript Profiling Elucidates Differential 
Regulation of Berry Skin Metabolism During Fruit 
Development Between Cabernet Sauvignon and Shiraz

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אמיר  אפל
לאחר שאושר חיבורו

Amir Eppel

 Photosynthesis and Protection from Light in Annualפוטוסינתזה והגנה מאור בצמחי מדבר חד שנתיים
Desert Plant Species

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ענבל  בריקנר-בראון
לאחר שאושר חיבורה

Inbal Brickner-Braun

יחסי הגומלין בין פיזיולוגיה של נשימה של מכרסם במחילה 
לבין משטר האוורור של המחילה: פרק בפיזיולוגיה 

)Merionescrassus( האקולוגית של מריון המדבר

The Interrelationships between Rodent Respiration in a 
Burrow Environment and the Physical Ventilation of the 
Burrow System: a Chapter in the Physiological Ecology of 
Sundevall'sJird )Merionescrassus(

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

לוסין  גאזריאן
לאחר שאושר חיבורה

Lusine Ghazaryan

The Role of Stress in Bacteriocins Regulationתפקיד העקות בבקרת בקטריוצינים

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ג'ניה  גוטמן
לאחר שאושר חיבורה

Jenia Gutman

הסיבות הביולוגיות, פיזיקליות וכימיות העומדות מאחורי 
 Sphingomonas-נוכחותם של זני חיידקים ממשפחת ה

במערכות התפלה של מי קולחים

Biological, Physical and Chemical Causes for 
Sphingomonas spp. Prevalence in Desalination Units of 
Tertiary Wastewater Effluents

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

איתי  גונדה
לאחר שאושר חיבורו

Itay Gonda

ייצור חומרי ארומה נדיפים מחומצות אמיניות חיוניות 
בפרי המלון

Conversion of Essential Amino Acids into Aroma Volatiles 
in Developing Melon Fruit

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עומר  גרונדמן
לאחר שאושר חיבורו

Omer Grundman

פיתוח מערכת טרנספורמציה גנטית להנדסת הביוסינטזה 
של ליפידים במיקרואצה הירוקה פריטוכלוריסאינסיסה

Development of Genetic Transformation for Lipid 
Biosynthesis Engineering in the Green Microalga 
Parietochlorisincisa

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יארא  דחדל
לאחר שאושר חיבורה

Yara Dahdal

שימוש במשטחי מודל לחקר אינטראקציות סידן פוספאט 
עם מרכיבי אילוח מיקרוביאלי בעת התפלה של קולחין על 

ידי אוסמוזה הפוכה

Model Surfaces for Studying Biofilm-Calcium Phosphate 
Interactions DuringDesalination of Wastewater by 
Reverse Osmosis

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אורי  הוכברג
לאחר שאושר חיבורו

Uri Hochberg

תגובות פיזיולוגיות ומטבליות של גפנים מזנים שירז וקברנה 
סוביניון לעקת מים

Physiological and metabolical responses of Carbenet 
Sauvignon and Shiraz Grapevine (Vitisvinifera) cultivars to 
water stress

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

וואנג  יינג
לאחר שאושר חיבורה

Wan Ying

מנגנוני אילוח וניקוי כימי של ממברנות אוסמוזה הפוכה 
במהלך התפלה של קולחים שלישוניים

Fouling and Chemical Cleaning of Reverse Osmosis 
Membranes During Tertiary Wastewater Desalination: 
Mechanism and Proposed Implications

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרינה-ימית  לוצקי
לאחר שאושר חיבורה

Marina-Yamit Lutskiy

קיבוע מולטיולנטי של פפטידיםאנטימיקרוביאליים 
לממברנות אוסמוזה הפוכה כשיטה חדשה למניעת אילוח 

ביולוגי

Multivalent Immobilization of Antimicrobial Peptides 
on Reverse Osmosis Membranes as a New Approach for 
Inhibition of Biofouling

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מריאלה  לידרמן
לאחר שאושר חיבורה

Mariela Leiderman

תהליכים ביוכימיים ומולקולארים המעורבים ביצירת הנדיפים 
Solanumlycopersicum בפרח העגבנייה

Biochemical and Molecular Processes Involved in Volatile 
Formation in the Tomato (Solanumlycopersicum) Flower

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיכל  מאיר
לאחר שאושר חיבורה

Michal Meir

הבקרה הפיזיולוגית והמולקולארית של מחזוריות הפריחה 
)Ziziphusjujuba( השנתית בשיזף הסיני

Physiological and Molecular Regulation of the Annual 
Flowering Cycle in Ziziphusjujuba

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שלום  פוקס
לאחר שאושר חיבורו

Shalom Fox

ביו-ריאקטור משולב עם ממברנות מחליפות אניונים לסילוק 
ופירוק של פרכלורט במי אקוויפר מזוהמים

Ion Exchange Membrane Bioreactor for Treating 
Groundwater Contaminated with High Perchlorate 
Concentrations

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

טרין  פז-כגן
לאחר שאושר חיבורה

Tarin Paz-Kagan

תגובת מערכות אקולוגיות לשינוי בשימושי קרקע- הערכה 
בעזרת חישה מרחוק באזור צחיח למחצה

Evaluation of Ecosystem Responses to Land-Use Change 
with Remote Sensing in Desertified Semi-Arid Areas

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שי  קינסט
לאחר שאושר חיבורו

Shai Kinast

דינמיקה בזמן ובמרחב של קרומי קרקע ביולוגיים באזורים 
צחיחים

Spatial and Temporal Dynamics of Biological Soil Crust in 
Arid Environments

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דרור  קפוטא
לאחר שאושר חיבורו

Dror Kapota

תגובות דמוגרפיות ומרחביות של שועלים מצויים ותנים 
זהובים לשינויים בזמינות המזון במרחב ובזמן

Demographic and Movement Responses of Red Foxes 
and Golden Jackals to Spatial and Temporal Changes in 
Food Availability

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עדי  ר'  ענבר
לאחר שאושר חיבורה

Adi R' Inbar

אקדמיה ופיתוח: המקרה של המכונים לחקר המדבר על-שם 
בלאושטיין

Academia and Development: The Case of the Blaustein 
Institutes for Desert Research

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עופר  רוזנשטיין
לאחר שאושר חיבורו

Offer Rozenstein

 Identifying and Characterizing Biocrusts Usingספקטרוסקופיה של קרומי קרקע ביולוגיים
Spectroscopy

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דיאנה  לורן  ריינקה-לוי
לאחר שאושר חיבורה

Diana Loreen Reinecke-Levi

אפיון האיזואנזימים גלוטמין סינטיתאז באצה הירוקית 
המטוקוקוספלוויאליס

Characterisation of Glutamine Synthetase Isoforms in the 
Green Haematococcuspluvialis)Chlorophyceae(

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

לי  רכט
לאחר שאושר חיבורה

Lee Recht

אפיון המרכיבים המטבוליים המעורבים בתגובה של מיקרו-
אצות לעקות סביבתיות

Elucidation of the Metabolic Components Involved in 
Microalgal Response to Environmental Stress

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נסטסיה  שטאידה
לאחר שאושר חיבורה

Nastassia Shtaida

שיבוט וניתוח תעתיקי הגנים המקודדים לאנזימים 
פלסטידיים המעורבים בהקצאת פחמן לביוסינתיזה 

של חומצות שומן במיקרואצה הירוקית עתירת השמן 
Parietochlorisincisa

Cloning and Transcriptional Analysis of the Genes 
Encoding Plastid Enzymes Involved in Carbon Partition 
to Fatty Acid Biosynthesis in the Oleaginous Green 
Microalga Parietochlorisincisa

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

גלית  שרון
לאחר שאושר חיבורה

Galit Sharon

הגנה על דגי גופי )Poeciliareticulata( מפני הדבקה במחלת 
הטטרהימנה וחקר התגובה החיסונית של הדגים לטפיל

Protection of Guppies )Poeciliareticulata( from Infection 
with Tetrahymena and Study of their Immune Response 
to the Parasite

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

הפקולטה 
למדעי  הרוח  והחברה

אפרת  אהרונוב-מאג'ר   גב' 
תמר  אהרוני   גב' 

שרית  אוריאל   גב' 
מיכל  אחיעם-מונטל   גב' 

עמי  ברברמן   מר 
לימור  גרטנר  סעד גב' 

אור  דואק   מר 
נועם  ויינבך   מר 
מיכל  טנצר   גב' 

דנה  לסרי   גב' 
עפרי  מאור   גב' 

שרון  נפרסטק-זמלר   גב' 
דנה  סיני   גב' 

אייל  קלנטרוף   מר 
מעין  קציר   גב' 

עופר  רחמים   מר 
מאיה  ש.  שפיגל גב' 

יעל  פדן   גב' 
הילה  צבן   גב' 

ניצן  רימון-צרפתי   גב' 
קרני  גולן   גב' 

נבו  שמעון  ועקנין מר 
יעל  בן-צבי  מורד גב' 

מתן  חרמוני   מר 
יוכבד  הבר   גב' 

אורי  מינצקר   מר 
לטיציה  צ'רקוואליני   גב' 

עדה  גבל   גב' 
ויויאן  חפיף  דיגמי גב' 

רונן  טראובה   מר 
אביחי  כהן   מר 

גלי  לוי  )שטל( גב' 
נעמי  פרידמן   גב' 

אודי  אברמוביץ   מר 
שמעון  פוגל   מר 

חגי  פלאי   מר 
גיא  חץ   מר 

מרינה  חץ   גב' 
אופיר  כץ   מר 

אוליביה  לגרנד   מר 
שי  סלע   מר 
גדי  און   מר 

מרדכי  בניטה   מר 
עדנאן  ג'ריביע   מר 

גילה  דנינו-יונה   גב' 
חן  טננבאום-דומנוביץ'   גב' 

דינה  פרילינג   גב' 
דליה  קילים   גב' 
נועם  שקד   מר 
רחל  איתן   גב' 
לביא  וולף   מר 
נורית  לוי   גב' 

לירון  שוקטי   גב' 
יעל  מלצר   גב' 

עמיר  ביראני   מר 
ציפי  הורניק-לוריא   גב' 

יעל  כהן   גב' 
כלנית  צאלח   גב' 
ח'אלד  אסעד   מר 

מייקל  הקר   מר 
חגית  טישלר   גב' 



תקציר

אפרת  אהרונוב-מאג'ר
לאחר שאושר חיבורה

Efrat Aharonov-Majar

נכונות לקחת סיכון על מנת להקטין סיכון עתידי: המקרה של 
הימנעות מהתחסנות בקבוצות סיכון

Exposure to Small Risks in order to Reduce Future Risks: 
The Case of Vaccination Avoidance in High-Risk Groups

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

תמר  אהרוני
לאחר שאושר חיבורה

Tamar Aharony

איך מקבלים רופאי חדר מיון החלטה על אשפוז חולה הסובל 
מכאבים בחזה

How Do Emergency Department Physicians decide to 
admit a patient Suffering from Chest Pain?

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שרית  אוריאל
לאחר שאושר חיבורה

Sarit Oriel

השפעות ארוכות טווח של מתן מעכבי אצטילכולין אסטראז  
בתקופה הרגישה שלאחר הלידה על התנהגויות הקשורות 

לפחד בעכברים בוגרים

Long-term Effects of Acetylcholinestase Inhibitor 
Administration during a Sensitive Postnatal Period on 
Fear Behaviors in Adult Mice

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיכל  אחיעם-מונטל
לאחר שאושר חיבורה

Michal-Achiam-Montal

השפעת מאפייני אימהות וילדים על כאב חזה לא-לבבי אצל 
ילדים ומתבגרים

Child and Mother Factors in Children and Adolescents 
with Noncardiac Chest Pain

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עמי  ברברמן
לאחר שאושר חיבורו

Ami Braverman

The Dynamics of Task Conflict and Response Conflictהדינמיקה של הפרעה במטלה והפרעה בתגובה

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

לימור  גרטנר  סעד
לאחר שאושר חיבורה

Limor Gertner Saad

 Number-Space Synesthesia and its Implications forסינסטזית מספר-מרחב והשלכותיה על קוגניציה נומרית
Numerical Cognition

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אור  דואק
לאחר שאושר חיבורו

Or Duek

Neurocognitive Markers of Bipolar Disorderסמנים נוירו-התנהגותיים להפרעה דו קוטבית

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נועם  ויינבך
לאחר שאושר חיבורו

Noam Weinbach

The Interaction between Alertness and Executive Controlהאינטראקציה בין מערכת העוררות לבקרה ניהולית

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיכל  טנצר
לאחר שאושר חיבורה

Michal Tanzer

בפניו של האחר: תפקידה של האישיות והסביבה החברתית 
כגורמי חוסן בתפיסת פרצופים רגשיים

In the Face of the Other: Role of Personal and 
Interpersonal Resilience in the Perception of Emotional 
Facial Expression

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דנה  לסרי
לאחר שאושר חיבורה

Dana Lassri

ההשפעה של טיפול לא נאות בילדות על מערכות יחסים 
רומנטיות בבגרות הצעירה: התפקיד המתווך/ממתן של 

האישיות

The Effect of Childhood Maltreatment on Romantic 
Relationships in Young Adulthood: The Mediating/
Moderating Role of Personality

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עפרי  מאור
לאחר שאושר חיבורה

Ofri Maor

 Lay Conceptions and Popular Understanding of theההבנה וההמשגה הנאיבית של תת-המודע בחיי היומיום
Unconscious in Everyday Life

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שרון  נפרסטק-זמלר
לאחר שאושר חיבורה

Shron Naparstek-Zamler

הבסיס ההתנהגותי והמנגנונים המוחיים המעורבים בתהליכי 
ספירה

The Behavioral Basis and Neural Mechanisms Underlying 
Enumeration Processes

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דנה  סיני
לאחר שאושר חיבורה

Dana Sinai

פיתוח ומחקר מקדמי לטיפול בין-אישי קצר מועד טלפוני 
למבקרים מתמידים אצל רופאי משפחה

Development and Piloting of Brief Telephone 
Interpersonal Counseling for Frequent Attenders to 
Primary Care

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אייל  קלנטרוף
לאחר שאושר חיבורו

Eyal Kalanthroff

 Task Conflict Control Mechanism - Characteristics andמנגנון בקרה לקונפליקט המטלה - אפיונים והשלכות
Implications

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מעין  קציר
לאחר שאושר חיבורה

Maayan Katzir

האופן בו מחשבה על גאווה לעומת שמחה משפיעה על 
שליטה קוגניטיבית

The Influence of Considered Pride and Joy on Cognitive 
Control

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עופר  רחמים
לאחר שאושר חיבורו

Ofer Rahamim

תהליכי הערכה בפתולוגיה אישיותית מנקודת המבט של 
האינטראקציה בין מצב לתכונה

Evaluative Processes in Personality Pathology: 
A State-Trait Interaction Perspective

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מאיה  ש' שפיגל
לאחר שאושר חיבורה

Maya S. Shpigel

מנגנוני שינוי בטיפול משפחתי מבוסס התקשרות במתבגרים 
דיכאוניים הטרוסקסואלים ובמתבגרים בעלי נטייה מינית 

הומו לסבית

Change Mechanisms in Attachment Based Family 
Therapy for Depressed Adolescents and Sexual Minority 
Youth

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יעל  פדן
לאחר שאושר חיבורה

Yael Padan

כל המדינה בעיר אחת קטנה: מודלים אדריכליים כייצוגים 
של זהות לאומית

See it All - Small: Constructing Modelscapes as 
Representations of Nation

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

הילה  צבן
לאחר שאושר חיבורה

Hila Zaban

בקעה של מטה, ירושלים של מעלה? ג'נטריפציה והגירה 
גבוהה בשכונת בקעה בירושלים

Baka Below, Jerusalem Above? Gentrification and 
Powerful Immigration in the Neighborhood of Baka in 
Jerusalem

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ניצן  רימון-צרפתי
לאחר שאושר חיבורה

Nitzan Rimon-Zarfaty

השפעתן של טכנולוגיות רפואיות חדשות על תפישות 
"העובר" ו"ההורות" בקרב הורים ישראלים

The influence of New Medical Technologies on 
Perceptions of the "Fetus" and "Parenthood" among 
Israeli Parents

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

קרני  גולן
לאחר שאושר חיבורה

Karni Golan

העיטור הארכיטקטוני באבן, בנגב, בתקופה הביזנטית: 
מאפיינים ומשמעות

The Stone Architectural DecorationsofThe Byzantine 
Negev: Characterizationand Meaning

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נבו  שמעון  ועקנין
לאחר שאושר חיבורו

Nevo Shimon Vaknin

המשפט בישראל וביהודה בראי הנבואה הקלאסית מן המאה 
השמינית לפני הספירה

Legal Proceedings in Israel and Judah As reflected in 
Eighth Century BCE Prophecy

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יעל  בן-צבי  מורד
לאחר שאושר חיבורה

Yael Ben-Zvi Morad

 First Person Feminine: Contemporary Hebrewבגוף ראשון נשי: אוטוביוגרפיות עבריות עכשוויות מאת נשים
Autobiographies by Women

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מתן  חרמוני
לאחר שאושר חיבורו

Matan Hermony

כל הנחלים זורמים לאמריקה: על תפקיד העולם החדש 
בספרות תקופת התחייה

The Rivers Flow to America: The New World in the 
Hebrew Literature at the Turn of the 20th Century

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יוכבד  הבר
לאחר שאושר חיבורה

Jocheved Haber

 The Language of 'Song of Songs' and the Date of itsבחינת מילונה של מגילת "שיר השירים" וזמן חיבורה
Composition

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אורי  מינצקר
לאחר שאושר חיבורו

Uri Mintzker

 The Janābīb in the Negev High Land: Tribe, Territory andהג'נאביב בהר הגנב המרכזי: שבט, טריטוריה וקבוצה מוכרת
Recognized Group

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

לטיציה  צ'רקוואליני
לאחר שאושר חיבורה

Letizia Cerqueglini

בחירת  מסגרות התייחסות מרחבית על בסיס עצמים בלהג 
בדואי בנגב

Object-Based Selection of Spatial Frames of Reference in 
as-Sani Arabic

לגב'
Jointly with the University of Pisa בשיתוף עם אוניברסיטת פיזה

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עדה  גבל
לאחר שאושר חיבורה

Ada Gebel

הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל - שנות הייסוד 
)1939-1933(

The Po'alei Agudat Yisrael Workers' Movement in 
Palestine - The Founding Years (1933-1939)

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ויויאן  חפיף  דיגמי
לאחר שאושר חיבורה

Vivian Hafif Digmi

סאטיאגרהא בישראל? יהודי הודו )"בני ישראל", בגדדים 
וקוצ'ינים( במדינת ישראל 1964-1948 דפוסי קליטה ומחאה 

בהשתלבותם של יהודי הודו בישראל

Satyagraha in Israel? The Jews of India ("Bnei Israel", 
Baghdadi and Kotzinim) In Israel from 1948 to 1964 
Patterns of Protest and Absorption of Jews of India in 
Israel

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רונן  טראובה
לאחר שאושר חיבורו

Ronen Traube

תנועת העבודה הישראלית ויחסה ללאומיות הפלסטינית 
בעשור שלאחר הקמת אש"ף )1973-1964(

Israel's Labor Movement and its Attitude toward 
Palestinian Nationalism during the Decade following the 
Establishment of the PLO (1964-1973)

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אביחי  כהן
לאחר שאושר חיבורו

Avihai Cohen

"תגמול והרתעה - מגבלות הכוח" פעולות התגמול כחלק 
ממדיניות ההרתעה הישראלית בעשור השני לקיומה של 

מדינת ישראל )1967-1957(

"Reprisal and Deterrence - The Limits of Power" Reprisals 
as an integral part of the deterrence policy of the State of 
Israel in its second decade 1957 – 1967

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

גלי  לוי  )שטל(
לאחר שאושר חיבורה

Gali Levy (Shtal)

"הנושאות את עמן עלי שכם", רות קליגר עליאב ועדה סרני 
במערכות "המוסד לעלייה ב" 1948-1938

"They Carry Their People on Their Shoulders": Ada Sereni 
and Ruth Kluger-Aliav, Activities in the MossadLe'aliya 
Bet (the organization of illegal immigration of Jews to 
Palestine) 1938-1948

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נעמי  פרידמן
לאחר שאושר חיבורה

Naomi Friedman

ארצות הברית ויהודיה בעיני היישוב בארץ ישראל דימוי 
ומציאות בעיתונות של תנועת העבודה )1948-1917(

The United States and American Jewry in the Eyes of 
the Jewish Community in the Land of Israel (the Yishuv), 
Image and Reality As Reflected in the Labor Movement 
Press (1917-1948)

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אודי  אברמוביץ
לאחר שאושר חיבורו

Udi Avramovich

 The Theology of “Mamlachtiut" (Sacralized Nationalism)התיאולוגיה הממלכתית של הרב צבי טאו וחוגו
of Rabbi Zvi Tau and his Circle

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שמעון  פוגל
לאחר שאושר חיבורו

Shimon Fogel

סדרי השיח בבית המדרש בספרות חז"ל בארץ ישראל: 
טקס, ארגון המרחב וענישה

The Orders of Discourse in the House of Study (beit 
midrash) in Palestinian Rabbinic Literature: Organizing 
Space, Ritual and Discipline

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

חגי  פלאי
לאחר שאושר חיבורו

Hagai Pely

 The Lurianic Kabbalah: Halakhic and Meta-Halakhicקבלת האר"י: היבטים הלכתיים ומטא-הלכתיים
Aspects

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

גיא  חץ
לאחר שאושר חיבורו

Guy Hetz

תיארוך מניפות סחף באזורים צחיחים באמצעות מדידות 
חישה מרחוק של חספוס פני השטח

Desert Alluvial Fan Dating by Remote Sensing 
Measurements of Surface Roughness

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרינה  חץ
לאחר שאושר חיבורה

Marina Hetz

החזר מכ"מ כתלות בכיסויי קרקע שונים באזור צחיח 
למחצה

SAR Backscatter Dependence on Various Land Covers in 
Semi-arid Terrain

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אופיר  כץ
לאחר שאושר חיבורו

Ofir Katz

Phytolith Ecology in an Arid Environmentאקולוגיה של פיטוליתים בסביבה צחיחה

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אוליביה  לגרנד
לאחר שאושר חיבורו

Olivier Legrand

משטרים עירוניים ויחסים אתניים: גלובליזציה וריבונות 
בשלוש ערים מקוטבות

Urban Regimes and Ethnic Relations: Globalization and 
Sovereignty in Three Polarized Cities

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שי  סלע
לאחר שאושר חיבורו

Shai Sela

שילוב ממ"ג ופתרון נומרי של משוואות הזרימה לחיזוי 
השפעת קרומי קרקע על דינאמיקה מרחבית- עתית של 

לחות קרקע

Integrating GIS and Numerical Solution of Flow 
Equations to Evaluate the Impact of Soil Sealing On 
Spatial and Temporal Soil Moisture Dynamics in a Semi-
arid Hillslope

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

גדי  און
לאחר שאושר חיבורו

Gadi On

למצוא שם משהו בשבילך: משמעות חוויות השעמום 
של צעירים מבעד לתהליך התפתחות הזהות בהקשרים 

בין-אישיים

On Finding Something There for Yourself: Exploring 
the Meanings of Young Persons’ Boredom Experiences 
Through the Intricacies of Identity Development in 
Interpersonal Contexts

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרדכי  בניטה
לאחר שאושר חיבורו

Mordechai (Moti) Benita

מתי מטרות מומחיות אדפטיביות יותר? חשיבותן של הסיבות 
הנלוות לאימוץ המטרות וחשיבותו של הקונטקסט בו הן 

מאומצות

When are Mastery Goals More Adaptive? The 
Importance of the Reasons Accompanying the Goals 
and the Context in which they are Adopted

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עדנאן  ג'ריביע
לאחר שאושר חיבורו

Adnan Grebea

שימוש באמצעי תקשורת המונים ותפישת הזהות בקרב בני 
נוער ערבים בדואים-בנגב

Mass Media usage and Identity Perceptions among 
Arab-Bedouin Youth in the Negev

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

גילה  דנינו-יונה
לאחר שאושר חיבורה

Gila Danino-Yona

הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדים הקנונית הישראלית 
מ-1977 ואילך

The Construction of Gender Relations in Canon Israeli 
Children's Literature from 1977 Onwards

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

חן  טננבאום-דומנוביץ
לאחר שאושר חיבורה

Chen Tannenbaum-Domanovitz

"ציונות היא עיוורת צבעים" - השיח בדבר העלאתם של 
יהודי אתיופיה לישראל  )1985-1970(

"Zionism is Color-Blind" - The Discourse about Bringing 
the Ethiopian Jews to Israel (1970-1985)

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דינה  פרילינג
לאחר שאושר חיבורה

Dina Friling

כשהבנים משרתים ביחידות קרביות: ייצוגים חברתיים של 
הורים בסביבות שיח נבדלות

Sons in Combat Units: Parental Social Representations 
within Distinct Israeli Social Groups

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דליה  קילים
לאחר שאושר חיבורה

Dalia Kilim

טכנולוגיה לפני מדע: האם עיסוק בפתרון בעיות טכנולוגיות 
מקדם הבנת מושגים מדעיים אצל ילדים צעירים?

Technology Precedes Science: Does Engagement 
with Technological Problems Solving Foster the 
Understanding of Scientific Concepts In Children?

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נועם  שקד
לאחר שאושר חיבורו

Noam Shaked

עיצוב היחס בין מארגן גראפי לטקסט: השפעות על יעילות 
הלמידה

Designing the Relationship between Graphic Organizer 
and Text: Effects on Learning Efficiency

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רחל  איתן
לאחר שאושר חיבורה

Rachel Eitan

על הממשק שבין מבנה המידע והתחביר במבנה הדו מושאי 
של הפועל 'לתת' בשפתם של ילדים ומבוגרים דוברי עברית

On the Interface of Information Structure and Word 
Order in Hebrew 'Give' Constructions: Evidence from 
Adult and Child Language

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

לביא  וולף
לאחר שאושר חיבורו

Lavi Wolf

Degrees of Assertionדרגות של טענה

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נורית  לוי
לאחר שאושר חיבורה

Nurit Levy

TEXTPLICATING ICONOPHONES איור ההגייה כאיקונית 
באנגלית של 'יוליסס' לג'יימס ג'ויס: הסבר של האיקוניות 

בתכונות ההגייה המבחינות לפי לשון כהתנהגות האדם 
מנקודת מבט של המחבר כתהליכים לשוניים וחוץ לשוניים

TEXTPLICATING ICONOPHONES Illustrating Articulatory 
Gesture as Iconic in the English of James Joyce's Ulysses: 
Explaining the Iconic in CS/PHB Articulatory Distinctive 
Features from the Perspective of JUNCTURE as Linguistic 
and Extra-Linguistic Processes

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

לירון  שוקטי
לאחר שאושר חיבורה

Liron Shokty

שינויו והתפתחותו של השיח בסרטי מיינסטרים לסביים 
עלילתיים צפון אמריקאים

Discourse Change and Development in North American 
Mainstream Narrative Lesbian-Themed Films

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יעל  מלצר
לאחר שאושר חיבורה

Yael Melzer

 Education Returns Inequality between Differentאי שוויון בתשואה להשכלה בין קבוצות אוכלוסייה שונות
Populations in Israel

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עמיר  ביראני
לאחר שאושר חיבורו

Amer Birany

הקשר בין תמיכה חברתית, רמת דתיות, העדפת מסורת 
והשפעתם על השונות בעמדות כלפי בקשת עזרה וסיוע 

נפשי בקרב סטודנטים מוסלמים ישראלים וסטודנטים 
מוסלמים בגדה המערבית.

The Relationship between Social Support, Levelof 
Religious, Traditional Beliefsand Their Influenceon 
the Different Attitudes towardSeeking Psychological 
Helpamong Israeli Muslim Studentsand Muslim 
Studentsin the West Bank

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ציפי  הורניק-לוריא
לאחר שאושר חיבורה

Tzipi Hornik-Lurie

התמודדות מערכת הרפואה הראשונית בישראל עם טיפול 
בבעיות נפשיות של אוכלוסיית הפונים למרפאות - השלכות 

על מדיניות הבריאות

Challenges to Israel's Primary Health Care System in the 
Treatment of Mental Health Problems Among Those 
Seeking Care - Implications for Health Care Policy

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יעל  כהן
לאחר שאושר חיבורה

Yael Cohen

קולינריה בבית תמחוי: המשמעויות האישיות והחברתיות של 
אכילה בבית תמחוי

Culinary in a Soup Kitchen: The Personal and Social 
Meanings of Eating in Soup Kitchen

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

כלנית  צאלח
לאחר שאושר חיבורה

Calanit Tsalach

לכתוב אקדמית עם מבטא: אוטואתנוגרפיה של אחרות 
מזרחית במרחבים אקדמיים

Writing with an Accent: Autoethnography of Ethnic 
Otherness in Academic Spaces

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ח'אלד  אסעד
לאחר שאושר חיבורו

Khaled Asad

הוראת נושא מדעי טכנולוגי עתיר ידע לתלמידי חטיבת 
הביניים: המקרה של עיבוד תמונה במחשב

Teaching a Rich Scientific-Technological Subject at Junior 
High School: The Case of Image Processing

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מייקל  הקר
לאחר שאושר חיבורו

Michael Hacker

מושגי מפתח ומיומנויות בהנדסה וטכנולוגיה לחינוך הכללי 
של תלמידי תיכון בארה"ב: השוואה בין התפיסות של 

מחנכים להנדסה באקדמיה ומורים להנדסה טכנולוגיה 
בבתי ספר

Key Engineering and Technology Concepts and Skills for 
the General Education of all High School Students in the 
United States: A Comparison of Perceptions of Academic 
Engineering Educators and High School Classroom 
Technology Teachers

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

חגית  טישלר
לאחר שאושר חיבורה

Chagit Tishler

תפיסות של מבקרים כלפי גן החיות ומסריו לשמירת 
טבע ועמדות כלפי חיות בר: חוויית הביקור ותהליכי תיווך 

המתרחשים במהלכה

Visitor Perceptions of the Zoo and its Conservation 
Goals and Messages: A Study of Learning, and Teaching 
Processes During the Zoo Experience

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



הפקולטה 
למדעי  הטבע

נמרוד  קריגר   מר 
מיכאל  אורלוב   מר 

אחיה  אליסף   מר 
רום  אשנר   מר 

עמית  בן-בסט   מר 
אביטן  גפן   מר 

פולינה  זילברמן   גב' 
רז  נסים   מר 

ארנון  נצר   מר 
עדי  סויסה   מר 

תמר  פנחס   גב' 
אמיר  ארז   מר 

מנחם  גבעון   מר 
אמיר  וקסמן   מר 

לב  חיים   מר 
אולג  ריבין   מר 

מוניק-יולנדה  אבונקם  בסומו גב' 
מרגריטה  אייזנברג   גב' 

רונן  בר-זיו   מר 

אילן  ג'ן-לה  פלאנט גב' 
רונן  גרטמן   מר 

יוליה  דיטקוביץ'   גב' 
מחמוד  חאג  יחיא מר 

ג'ני  לרנר  ירדני גב' 
שרית  מלמד-ירושלמי   גב' 

אלבטינה  ניימן   גב' 
נעה  פלבנר-חזן   גב' 

רומן  צוקנוב   מר 
סיביל  קופילביץ'   גב' 

נירה  רבין   גב' 
בוריס  רובינוב   מר 

חנית  בן-ארי   גב' 
נועם  ברנע-יגאל   מר 

ארז  דוד  ברקאי מר 
בארי  יעקב   מר 
אסף  מדר   מר 

יפתח  מזור   מר 
דותן  עומר   מר 

ענת  פרץ   גב' 
זיו  רוט   מר 

שרון  רנן   גב' 
צילהב  שם-עד   מר 

נעמה  אברהמוב   גב' 
רונן  בורודה   מר 

אהרון  מלכסון   מר 
עמוס  רוסק   מר 



תקציר

נמרוד  קריגר
לאחר שאושר חיבורו

Nimrod Kriger

גרפים רגולריים חזקים מטיפוס ריבוע לטיני ואובייקטים 
קומבינטוריים דומים

Investigation of Strongly Regular Graphs of Latin Square 
Type and Related Combinatorial Objects

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיכאל  אורלוב
לאחר שאושר חיבורו

Michael Orlov

Darwinian Software Engineeringהנדסת תוכנה דארווינסטית

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אחיה  אליסף
לאחר שאושר חיבורו

Achiya Elyasaf

Evolving Hyper-Heuristics using Genetic Programmingפיתוח היפר-היוריסטיקות באמצעות אלגוריתמים גנטיים

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רום  אשנר
לאחר שאושר חיבורו

Rom Aschner

 Geometric Algorithms for Networks with Directionalאלגוריתמים גיאומטריים לרשתות עם אנטנות כיווניות
Antennas

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עמית  בן-בסט
לאחר שאושר חיבורו

Amit Benbassat

 Finding Methods for Evolving Competent Agents inמציאת שיטות אבולוציה של סוכנים למשימות מרובות.
Multiple Domains

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אביטן  גפן
לאחר שאושר חיבורו

Avitan Gefen

Pruning Methods for Optimal Delete-Free Planningשיטות גיזום בתכנון אופטימלי ללא אפקטים מחיקים

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

פולינה  זילברמן
לאחר שאושר חיבורה

Polina Zilberman

 Securing an Organization from External and Internalהגנת הארגון מפני התקפות אלקטרוניות חיצוניות ופנימיות
Cyber Attacks

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רז  נסים
לאחר שאושר חיבורו

Raz Nissim

אלגוריתמים מבוזרים לתכנון מרובה סוכנים תוך שמירה על 
פרטיות

Distributed Algorithms for Privacy-Preserving 
Multi-Agent Planning

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ארנון  נצר
לאחר שאושר חיבורו

Arnon Netzer

  )Utilitarianism( חיפוש מבוזר בבעיות אילוצים: מתועלתנות
להוגנות

Distributed Constraint Reasoning: from Utilitarianism to 
Fairness

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עדי  סויסה
לאחר שאושר חיבורו

Adi Suissa

טכניקות יעילות מבוססות תזמון לניהול תחרותיות עבור 
מערכות זיכרון טרנזאקציוני

Effective Scheduling-Based Contention Management 
Techniquesfor Transactional Memory Systems

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

תמר  פנחס
לאחר שאושר חיבורה

Tamar Pinhas

אלגוריתמים להעמדת מחרוזות עם ובהשפעת אילוצים 
ויישומיהם לביולוגיה חישובית

Algorithms for Constrained and Guided Sequence 
Alignment and their Applications to Computational 
Biology

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אמיר  ארז
לאחר שאושר חיבורו

Amir Erez

The Superconducting Transition in Disordered Thin Filmsמעבר מוליכות-על בשכבות דקות לא מסודרות

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מנחם  גבעון
לאחר שאושר חיבורו

Menachem Givon

תדר קסום באינטראקצית אור עם חומר הכולל מערכות 
שתי-רמות עם ניוון מרובה

The Superconducting Transition in Disordered Thin 
FilmsA Magic Frequency in Light-Matter Interaction of a 
Two-State System with Multiple Degeneracy

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אמיר  וקסמן
לאחר שאושר חיבורו

Amir Waxman

 Sensitive Magnetometry Based on NV Centers inמגנומטריה רגישה עם מרכזי צבע על בסיס חנקן ביהלומים
Diamonds

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

לב  חיים
לאחר שאושר חיבורו

Lev Haim

יצירת תבניות מרחביות ומבנים מקומיים על ידי אילוץ מרחבי 
ומחזורי

Extended and Localized Patterns Induced by Spatial 
Periodic Forcing

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אולג  ריבין
לאחר שאושר חיבורו

Oleg Rivin

 TbCo3B2 -ו TbCo2Ni3 -חקר מבניהן המגנטי של תרכובות ה
בשיטות ניטרונים תרמיים

Thermal Neutron Scattering Study of the Structural and 
Magnetic Properties of  TbCo2Ni3 and TbCo3B2

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מוניק-יולנדה  אבונקם  בסומו
לאחר שאושר חיבורה

Moniquen Yolande Bassomo

וסיקולות מבולה-אמפיפילים חדשניים על בסיס שמן קיק 
כמערכת להובלת תרופות

Novel Bolaamphiphilic Vesicles from Castor Oil for 
Targeted Drug Delivery

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרגריטה  אייזנברג
לאחר שאושר חיבורה

Margarita Eisenberg

ספריות קומבינטוריות-דינמיות של חלבונים מלאכותיים בעלי 
יחידה חוזרת

Dynamic Combinatorial Libraries of Artificial Repeat 
Proteins

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רונן  בר-זיו
לאחר שאושר חיבורו

Ronen Bar-Ziv

 )NPs( חקר התגובות של רדיקלים עם ננו-חלקיקים
בתמיסות מימיות

Reaction Mechanisms of Radicals with Nano-particles in 
Aqueous Solutions

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אילן  ג'ן-לה  פלאנט
לאחר שאושר חיבורה

Ilan Jen-La Plante

סינתזה, מנגנוני היווצרות, ותכונות פיסיקליות של ננו-חומרים 
אי-אורגניים ויישומם בתהליכים פוטו-קטליטיים

Synthesis, Formation Mechanisms, and Physical 
Properties of Inorganic Nanomaterial Systems with 
Applications in Photocatalysis

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רונן  גרטמן
לאחר שאושר חיבורו

Ronen Gertman

כימיה רטובה לייצור ננו-מבנים של מוליכים למחצה עבור 
תאים פוטוולטאים בתחום האינפרא-אדום

Wet-Chemistry Deposition of Semiconductor 
Nanostructures for IR Photovoltaics

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יוליה  דיטקוביץ'
לאחר שאושר חיבורה

Julia Ditkovich

מעברי פרוטון תוך מולקולרים במצב האלקטרוני המעורר של 
פוטוחומצות ופוטובסיסים ביפונקציונליים

Intramolecular proton transfer via the solvent in the 
electronic excited state of bifunctionalphotoacids and 
photobases in aqueous solution

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מחמוד  חאג  יחיא
לאחר שאושר חיבורו

Mahmood Haj-Yahya

שיטות כימיות חדשניות להכנת חלבונים נושאי יובקויטין 
למחקרים ביוכימיים

Novel Chemical Approches for Constructing 
Ubiquitinated Proteins for Biochemical Studies

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ג'ני  לרנר  ירדני
לאחר שאושר חיבורה

Jenny Lerner Yardeni

תכנון, סינתזה ואפיון חשמלי של ננוצינוריות פפטידיות לצורך 
יישומים אלקטרוניים

Design, Synthesis and Electrical Characterization of 
Peptid Nanotubes towards Electronic Applications

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שרית  מלמד-ירושלמי
לאחר שאושר חיבורה

Sarit Melamed-Yerushalmi

השפעת מערכות פלימריות רב ערכיות בעלות רכיבי חוש 
מניין וחיישני אלקיןציקלים מתוחים על ויסות גנים בבקטריות

Polymeric Multivalent Macromolecular Quorum Sensing 
Constructs and Strained Cyclic Alkynes as Probes to 
Modulate Bacterial Gene Regulation

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אלבטינה  ניימן
לאחר שאושר חיבורה

Alevtina Neyman

התארגנות עצמית של אוקסו-מתכות לסופר מבנים 
בתמיסות מימיות

Solution-State Studies of Self-Assembled Metal-Oxide 
Superstructures

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נעה  פלבנר-חזן
לאחר שאושר חיבורה

Noa Plavner-Hazan

חקר תהליכי הבנייה/פרוק והדינמיקה של יחידת הגרעין 
הנוקלאוזומית בעזרת ספקטרוסקופיה פלורוסנטית של 

מולקולות בודדות

Nucleosome Core Particle Stability and Disassembly 
and Assembly Kinetics Studied using Single-Molecule 
Fluorescence

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רומן  צוקנוב
לאחר שאושר חיבורו

Roman Tsukanov

פיתוח של שיטות פלואורסנטיות למולקולה בודדת ויישומן 
בתחום הננוטכנולוגיה של ד.נ.א

Developing Single-Molecule Fluorescence Techniques 
and Their Application in the DNA Nanotechnology Field

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

סיביל  קופילביץ'
לאחר שאושר חיבורה

Sivil Kopilevich

תגובות וקטליזה בתוך ננוראקטור מסיס בעל שלד תחמוצת- 
מתכתי

Reactions and Catalysis within a Soluble Metal-Oxide 
Based Nano-Reactor

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נירה  רבין
לאחר שאושר חיבורה

Nira Rabin

Modulation of Chemical Signaling in Bacteria and Plantsויסות האיתות הכימי בחיידקים ובצמחים

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

בוריס  רובינוב
לאחר שאושר חיבורו

Boris Rubinov

מערכת שכפול עצמי פשוטה המבוססת על פפטידים 
אמפיפיליים

Self-Replicating Amphiphilicβ-Sheet Peptides

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

חנית  בן-ארי
לאחר שאושר חיבורה

Hanit Ben-Ari

בקרה אנדוקרינית של שלבי הגמטוגנזה בקיפוד הים 
Paracentrotuslividus

Endocrine Control of Gametogenesis in the Sea Urchin 
Paracentrotuslividus

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נועם  ברנע-יגאל
לאחר שאושר חיבורו

Noam Barnea-Ygael

פיתוח מודל קונפליקט להתמכרות: תגובות התנהגותיות 
ועצביות להשלכות השליליות הקשורות לשימוש בסמים

Developing a Conflict Model for Addiction : Behavioral 
and Neurobiological Responses to Drug - Related 
Adverse consequences

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ארז  דוד  ברקאי
לאחר שאושר חיבורו

Erez David Barkae

הקשר בין התנהגות שיחור מזון, התמחות אקולוגית ויחסי 
גומלין טרופיים בחברת ארינמלים

The Interplay Between Foraging Behavior, Ecological 
Specialization and Trophic Interaction Strength in an 
Antlion Community

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

בארי  יעקב
לאחר שאושר חיבורו

Beery Yaakov

ההשפעה של אלמנטים ניידים על האבולוציה הגנומית של 
חיטה

The Impact of Transposable Elements on the Genomic 
Evolution of Wheat

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אסף  מדר
לאחר שאושר חיבורו

Asaf Mader

The 3-D Architecture of Cell Adhesionהמבנה התלת מימדי של אתרי ההיצמדות של התא למשטח

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יפתח  מזור
לאחר שאושר חיבורו

Iftah Mazor

The Effects of Low Temperature on Flowering in Liliumהשפעות טמפרטורה נמוכה על פריחת השושן

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דותן  עומר
לאחר שאושר חיבורו

Dotan Omer

 Estrogene Sulfotrasferase אבולוציה מכוונת של האנזימים
ו- SIRT6 מבט לתהליך אבולוציוני של חלבונים.

Directed Evolution of the Promiscuous Enzymes 
Estrogene Sulfotrasferase and SIRT6-A glance into 
Proteins Evolutionary Process

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ענת  פרץ
לאחר שאושר חיבורה

Anat Peretz

in vitro שלב ראשון בהרכבת הדיויזום הבקטריאלי: אפיון ושחזורFirst Step in Bacterial Divisome Assembly: 
Characterization and Reconstitution in vitro

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

זיו  רוט
לאחר שאושר חיבורו

Ziv Roth

מודיפיקציות הויטלוגנין וקישור ויטלוגנין-קולטן בסרטן 
Macrobrachiumrosenbergii הנהרות

Vitellogenin Modifications and Vitellogenin-
Receptor Interaction in the Fresh Water Prawn 
Macrobrachiumrosenbergii

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שרון  רנן
לאחר שאושר חיבורה

Sharon Renan

מדגמי התנהגות למבנה גנטי של אוכלוסייה: הפרא המושב 
לנגב

From Behavioral Patterns to Genetic Structure: The 
Reintroduced Asiatic Wild Ass (Equushemionus) in the 
Negev Desert

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

צילהב  שם-עד
לאחר שאושר חיבורו

Tzilhav Shem-Ad

תפקידן של רשתות אינטראקציה אלוסטריות בתפקוד 
תעלות אשלגן תלויות- מתח

The Role of Allosteric Interaction Networks In 
Voltage-Activated Potassium Channel's Function

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

נעמה  אברהמוב
לאחר שאושר חיבורה

Naama Avrahamov

השפעת אינטרקציית סלע- מים מתוקים/מלוחים על 
מערכת הפחמן ותיארוך פחמן- 14 באקוויפרים קרבונטים

The Effect of Fresh and Saline Groundwater-Rock 
Interactions on the Carbon System and Radiocarbon 
Dating in Carbonate Aquifers

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רונן  בורודה
לאחר שאושר חיבורו

Ronen Boroda

תהליכי התפתחות מדרונות טאלוס והרי שולחן בנגב הצחיח 
קיצון במהלך הרביעון

Processes, rates and evolution of Mesa-Talus couplets in 
the hyperarid Negev during the Quaternary

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אהרון  מלכסון
לאחר שאושר חיבורו

Aaron Meilijson

פליאוקיאנוגרפיה  וסביבת ההשקעה של יחידת פצלי השמן 
מהקרטיקון המאוחר באגן השפלה, מרכז ישראל

Paleoceanography and Depositional Environment of the 
Late Cretaceous Oil Shale Sequence in the Shefela Basin, 
Central Israel

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עמוס  רוסק
לאחר שאושר חיבורו

Amos Russak

אירועי המלחה והמתקה באקוויפרים חופיים-קצב 
התרחשותם והשפעתם על כימית מי התהום

Salinization and Freshening Events in Coastal Aquifers- 
Study of their Time Scale and Effects on Groundwater 
Chemistry

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



הפקולטה 
למדעי  ההנדסה

מריה  בורטמן   גב' 
אלברט  גורשטיין   מר 

אייל  וייס   מר 
משה  זוהר   מר 

מיכאל  יבזלמן   מר 
סיון  לינדה   מר 

תומר  לנצביצקי   מר 
אלכסנדר  קושנרוב   מר 

בוריס  רוזנשטיין-לוין   מר 
יעקב  נסים   מר 

ירון  פרץ   מר 
סמיון  שאול   מר 

אהרון  אזגורי   מר 
ירון  אידסס   מר 

מנואלה  הוד   גב' 
אמיר  קפלן   מר 

עלית  אופנהיים )אהרנסון( גב' 
כפיר  ארביב   מר 

מיכאל  בנדרסקי   מר 
אליאב  מנשה   מר 

מיכל  ניצני   גב' 
ורדית  סרנה-פליישמן   גב' 

שרית  פרוינד   גב' 
רינת  אתי  איטח גב' 

אסלן  מירייב   מר 
מעיין  מתמור   גב' 

אלון  גבעון   מר 
אבינעם  דורון   מר 

ברק  טברון   מר 
יניב  שפושניק   מר 
פיראס  מואסי   מר 

מיטל  אדרי-ברמי   גב' 
יעל  לביא   גב' 

ענבל  צרפתי-ברעד   גב' 
יאיר  אלוש   מר 

לירון  לוין   מר 
אלכסנדר  פלוטוב   מר 

ליהי  דראי   גב' 
אבנר  חצק   מר 

עופר  חרמוני   מר 
דב  שירץ   מר 
ערן  אהל   מר 

דמיטרי  בחובסקי   מר 



תקציר

מריה  בורטמן
לאחר שאושר חיבורה

Maria Bortman

מידול סטטיסטי רב- מימדי - רשתות נוירונים ומודלים 
מעורבים

Multivariate Probabilistic Modeling - Neural Networks 
and Mixture Models

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלברט  גורשטיין
לאחר שאושר חיבורו

Albert Gorshtein

פורמאטי אפנון מתקדמים ועיבוד ספרתי של אותות עבור 
תקשורת בסיבים אופטיים

Advanced Modulation Formats and Digital Signal 
Processing for Fiber Optic Communication

למר



תקציר

אייל  וייס
לאחר שאושר חיבורו

Eyal Weiss

Low Power Orthogonal Fluxgate Magnetometerחיישן מגנטי פלאקסגייט אורתוגונאלי דל הספק

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

משה  זוהר
לאחר שאושר חיבורו

Moshe Zohar

גלאי אור בעלי רגישות גבוהה המבוססים על מבנים 
מחזוריים מרובי שכבות בממדים ננומטריים

High Sensitivity Photodetectors Based on Nanometer 
Scale Periodic Multilayered Structures

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מיכאל  יבזלמן
לאחר שאושר חיבורו

Michael Evzelman

טופולוגיות, הפסדים, ויישומים בממירים מבוססי קבל 
מתמתג

Topologies, Losses, and Applications in 
Switched-Capacitor Converters

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

סיון  לינדה
לאחר שאושר חיבורו

Sivan Linde

חקירה של תהליכי דגרדציה בתאי שמש אורגנים 
באמצעות קורלציה של תכונות מיקרוסקופיות עם גדלים 

מאקרוסקופים מדידים

Studying Degradation Processes in Organic Solar 
Cells by Correlating Microscopic Properties with the 
Corresponding Macroscopic Quantities

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

תומר  לנצביצקי
לאחר שאושר חיבורו

Tomer Lancewicki

 Dimensionality Reduction and Shrinkage Estimation inהפחתת מימד ואומדן התכווצות בנתונים רב-משתנים
Multivariate Data

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלכסנדר  קושנרוב
לאחר שאושר חיבורו

Alexander Kushnerov

Advanced Topologies of Switched Capacitor Convertersטופולגיות מתקדמות של ממירים מבוססי קבל מתמתג

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

בוריס  רוזנשטיין-לוין
לאחר שאושר חיבורו

Boris Rosenstein-Levin

לייזרים פולסיים בעלי הספק שיאי גבוה המבוססים על 
סיבים פוטוניים

High Peak Power Pulsed Photonic Crystal Fiber Lasers

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יעקב  נסים
לאחר שאושר חיבורו

Yaakov Nissim

Control of the Transition to Turbulence in Shear Flowsבקרה של המעבר לטורבולנציה בזרימות גזירה

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ירון  פרץ
לאחר שאושר חיבורו

Yaron Perets

Axial Flow-Induced Vibration of a Corrugated Cylinderזרימה צירית מאלצת רעידות של מוט עם קורגציות

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

סמיון  שאול
לאחר שאושר חיבורו

Semion Shaul

חקירת משטרי זרימה וכוחות החיכוך של קליעי חלקיקים 
הנעים בצינורות

Investigating Flow Regimes and Friction Forces of 
Particulate Plugs Moving in Pipes

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אהרון  אזגורי
לאחר שאושר חיבורו

Aharon Azagury

הגברת מעבר חומר דרך ממברנת מי השפיר במטרה לפתח 
בדיקת טרום לידה חדשנית ולא חודרנית

Enhancing Chorioamnion Membrane Mass Transport for 
the Development of a Novel Noninvasive Prenatal Test

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ירון  אידסס
לאחר שאושר חיבורו

Yaron Ideses

פרחים, גלים וכיווץ כללי: הפנים השונים של רשתות 
אקטומיוסין אקטיביות

Flowers, Ribbons and Global Contraction: the Various 
Facets of an Active Actomyosin Gel

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מנואלה  הוד
לאחר שאושר חיבורה

Manuela Hod

צברי ננוחלקיקים תחת השפעת כוחות פנימיים וחיצוניים: 
התלכדות, יצירת מבנים ונייעות

Nanoparticle Assemblies under Internal and External 
Forces: Aggregation, Structure Formation, and Motility

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אמיר  קפלן
לאחר שאושר חיבורו

Amir Kaplan

מצעים נקבוביים מוליכים כפוטו - אנודות במערכות לפירוק 
מים לקבלת מימן וחמצן

Conductive Porous Substrates as Photoanodes for the 
Splitting of Water to Hydrogen and Oxygen

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

עלית  אופנהיים  )אהרנסון(
לאחר שאושר חיבורה

Ilit (Ahronson) Oppenheim

עיצוב ותיקוף מודל נהג-רכב-סביבה כמותי המבוסס על 
מאפייני נהג ותרחישים נבחרים

Design & Validation of a Quantitative Driver-Vehicle-
Environment Model based on Selected Drivers' Variables 
and Scenarios

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

כפיר  ארביב
לאחר שאושר חיבורו

Kfir Arviv

K-מכונות ו m עם Flow-Shop בעיות תזמון במערך יצור
רובוטים תוך שילוב אלגוריתם למידה

Flow-Shop Problem with m Machines and k Transports 
using Reinforcement Learning

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מיכאל  בנדרסקי
לאחר שאושר חיבורו

Michael Bendersky

Advanced Methods for Artillery Fire Transferאלגוריתמים מתקדמים להעתקת אש ארטילרית

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אליאב  מנשה
לאחר שאושר חיבורו

Eliav Menachi

Ethernet Transport Networkרשתות תעבורה מבוססות אתרנט

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מיכל  ניצני
לאחר שאושר חיבורה

Michal Nitzani

יציבות חישובית של הצבת תנועה מאקרוסקופית דינאמית 
המשלבת רמזורים

Computational Stability of Macroscopic Dynamic Traffic 
Assignment with Traffic Signals

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ורדית  סרנה-פליישמן
לאחר שאושר חיבורה

Vardit Sarne-Fleischmann

התערבויות אישיות מבוססות מחשב עבור זקנים עם ירידה 
קוגניטיבית ודמנציה

Computer-Supported Personal Interventions for Elderly 
People with Cognitive Impairment and Dementia

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

שרית  פרוינד
לאחר שאושר חיבורה

Sarit Freund

זיהוי נסיעות באמצעות פרשנויות הוליסטיות אופטימליות  
לנתונים סלולריים

Holistic Optimization Framework for Travel Pattern 
Identification From Cellular Data

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

רינת  אתי  איטח
לאחר שאושר חיבורה

Rinat Eti Ittah

 Ti-2 יישום עקרונות ספקטרוסקופיית אימפדנס עבור
בתעשייה הכימית

Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) 
Application for Ti-2 in the Chemical Industry

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אסלן  מירייב
לאחר שאושר חיבורו

Aslan Miriyev

 Spark Plasma תהליך חיבור חומרים במצב מוצק בעזרת
Sintering: חיבור סגסוגת טיטניום לפלדות

Solid State Bonding of Ti-alloys to Steel using Spark 
Plasma Sintering (SPS) Technique

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מעיין  מתמור
לאחר שאושר חיבורה

Maayan Matmor

פפטידים בעלי אפיניות לחומרים אנאורגניים לשימוש כאבני 
בניין ליצירת התקנים חשמליים

Engineered Peptides as Building Blocks for the 
Construction of Electronic Devices

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אלון  גבעון
לאחר שאושר חיבורו

Alon Givon

טרנספורט של אלקטרונים במוצקים - מדידת דרך חופשית 
keV 15 ממוצעת אי-אלסטית באנרגיות שבין 5 ל

Electron Transport in Solids - Inelastic Mean Free Path 
Measurements in the 5 to 15 keV Energy Range

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

אבינעם  דורון
לאחר שאושר חיבורו

Avinoam Doron

שיטות הערכה למלאי חלפים עבור מערכות פתוחות של 
תמיכה במוצרים

Assessment Method of Stock Levels for Open Products 
Support Systems

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ברק  טברון
לאחר שאושר חיבורו

Barak Tavron

Fuel Cycle Optimization of Pebble Bed Reactorsאופטימיזציה של מחזורי דלק בכורי מצע כדורים

למר



תקציר

יניב  שפושניק
לאחר שאושר חיבורו

Yaniv Shaposhnik

התכנות של מחזורי דלק עצמים מבוססי תוריום-אורניום  
בכורי מים רותחים

Self-Sustainable Thorium-Uranium Fuel Cycle Options in 
Boiling Water Reactor

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

פיראס  מואסי
לאחר שאושר חיבורו

Firas Mawase

יכולת החיזוי של מערכת בקרת התנועה אצל פגועי שיתוק 
מוחין

Predictive Capabilities of the Motor System in Individuals 
with Cerebral Palsy

למר



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

מיטל  אדרי-ברמי
לאחר שאושר חיבורה

Meital Edri-Brami

 FcγRIIIA ורצפטור )IgG) G חקר תפקידי סוכרי נוגדן מסוג
במחלת ניוון שרירים )א.ל.ס( בתרביות תאים ובעכברי מודל.

In vitro and in vivo Study of the IgG-Fc-glycans and 
FcγRIIIA Roles in ALS

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יעל  לביא
לאחר שאושר חיבורה

Yael Lavi

Dynamic Nano-Clusters on Cell Membranesצברים ננומטריים על גבי ממברנות תאים

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

ענבל  צרפתי-ברעד
לאחר שאושר חיבורה

Inbal Tsarfati-Bar Ad

פיתוח אסטרטגיות לייצור והגברה של אותות עבור מערכי 
אבחון מוקטנים

Development of Strategies for Fabrication and Signal 
Enhancement of miniaturized microarrays

לגב'



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

יאיר  אלוש
לאחר שאושר חיבורו

Yair Allouche

Algorithmic Issues in Vehicular ad hoc Networksאלגוריתמים מתקדמים ברשתות אד-הוק רכביות

למר



תקציר

לירון  לוין
לאחר שאושר חיבורו

Liron Levin

Combinatorial Algorthms in Ad Hoc Networksאלגוריתמים קומבינטורים ברשתות אד הוק

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אלכסנדר  פלוטוב
לאחר שאושר חיבורו

Alexander Plutov

-Network Model and Efficient Solutions for Wireless Multiמודל רשת ופתרונות יעילים לרשתות אד-הוק אלחוטית
hop Ad Hoc Networks

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ליהי  דראי
לאחר שאושר חיבורה

Lihi Dery

חילוץ העדפות עבור החלטות קבוצתיות בעזרת תאוריית 
ההצבעות

Preference Elicitation for Group Decisions Using Voting 
Theory

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אבנר  חצק
לאחר שאושר חיבורו

Avner Hatsek

הערכה מבוססת ידע של רמת ההענות ליישום לאורך זמן 
של קווים מנחים רפואיים

A Knowledge-Based Assessment of Compliance to the 
Longitudinal Application of Clinical Guidelines

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עופר  חרמוני
לאחר שאושר חיבורו

Ofer Hermoni

Anonymity in Communication Networksאנונימיות ברשתות תקשורת

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דב  שירץ
לאחר שאושר חיבורו

Dov Shirtz

Optimizing Information Security Expendituresאופטימיזציה של השקעות באבטחת מידע

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ערן  אהל
לאחר שאושר חיבורו

Eran Ohel

שיטות לניתוח ספקטראלי של תמונות רב-ערוציות של 
רשתית העין

Spectral Analysis of Multi-Dimensional Images of Eye 
Retinal

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

דמיטרי  בחובסקי
לאחר שאושר חיבורו

Dmitry Bykhovsky

Unguided Optical Communication Busלוח תקשורת אופטי לא מונחה

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



הפקולטה 
למדעי הבריאות

חן-ויקי  אברמוביץ'-דהן   גב' 
שירין  אלחייק-גולדמן   גב' 

קרן  אוסטרין  יצחק גב' 
רונן  ארבל   מר 

רונה  בראון   גב' 
מיכאל  ברוסילובסקי   מר 

גיא  בר-קליין   מר 
שני  דרור   גב' 
איתן  הוך   מר 

יוליה  חיים   גב' 
בוריס  חלפין   מר 

סיגל  טפר   גב' 
רמי  יוסף   מר 
עידן  כהן   מר 

ורדה  לוי-ליטן   גב' 
קרין  לינוויל  חרמוני גב' 

מיכל  מור   גב' 

מירב  מור   גב' 
מרק  אילן  מזרחי מר 

מספין  מששה   מר 
רחל  נטוביץ   גב' 

אושרי  נעמני   מר 
אסתר  סממה  )שולץ( גב' 

יפה  עין-גל   גב' 
מרים  שחורי-פוטלוג   גב' 

דורון  פולצ'ק   מר 
הילה  פיגל   גב' 

אודי  צורגיל   מר 
יעלה  שדה   גב' 

יואב  שולמן   מר 
גילה  שחר   גב' 

שרון  שטיינברג   גב' 
ג'ני  שפירו   גב' 



תקצירתקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean

חן-ויקי  אברמוביץ'-דהן
לאחר שאושר חיבורה

Chen-Viki Abramovitch-Dahan

The Role of Zinc Signaling in Alzheimer's Diseaseהתפקיד של אבץ כמולקולת העברת סיגנלים באלצהיימר

לגב'



תקציר

שירין  אלחייק-גולדמן
לאחר שאושר חיבורה

Shirin Elhaik Goldman

יחסי גומלין בין תאי הרג טבעיים ותאים אחרים ממערכת 
החיסון המתווכים על ידי הקולטן ההרג הטבעי העכברי 1 
ומעורבים בעמידות המאכסן בפני חיידק סטרפטוקוקוס 

פנאומוניה ואלרגיה

Natural Killer Cells and Other Immune Cells Interaction, 
Mediated by the Mouse Natural Cytotoxicity Receptor 1, 
Involvement in the Host Resistance to S. pneumonia and 
Allergy

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

קרן  אוסטרין  יצחק
לאחר שאושר חיבורה

Karen Austrian Yitzhak

השפעת תוכנית התערבות "מקומות בטוחים, חינוך פיננסי, 
ותוכניות חיסכון" על התנהגות ידע ועמדות בתחום המין  

אצל מתבגרות בסיכון באוגנדה

Reproductive Health Effects of a Safe Spaces, Financial 
Education, and Savings Program for Vulnerable 
Adolescent Girls in Uganda

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רונן  ארבל
לאחר שאושר חיבורו

Ronen Arbel

מידול ההשפעה של נגישות לחלופות טיפוליות במסגרת 
אילוץ תקציבי על התוצאים הרפואיים של כלל אוכלוסיית 

היעד לטיפול

Modeling the Effect of Budget¬constrained Market 
Access to Therapy on the Health Outcomes of an Entire 
Intended Use Population

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רונה  בראון
לאחר שאושר חיבורה

Rona Baron

רגולציה חיסונית של תהליכי נוירוגנזה ותפקוד מיקרוגליה 
בהזדקנות והתפתחות פתולוגיה מוחית

Immunomodulation of Neurogenesis and Microglia 
Function in the Aging and Diseased Brain

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיכאל  ברוסילובסקי
לאחר שאושר חיבורו

Michael Brusilovsky

NKp44 -ו KIR2DL4 -זיהוי ואפיון קשירים חילופיים לCharacterization of Novel Ligands for the NK Cell 
Receptors KIR2DL4 and NKp44

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

גיא  בר-קליין
לאחר שאושר חיבורו

Guy Bar-Klein

תפקיד גורם הגידול הממיר בטא בתהליכי נזק וריפוי 
ברקמת המוח

The Role of Transforming Growth Factor β in Brain Injury 
and Repair

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

שני  דרור
לאחר שאושר חיבורה

Shani Dror

 Cardioprotective Effects of ZnT-1 in the Ischemicהאפקטים המגנים של ZnT-1 באיסכמיה לבבית
Myocardium

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

איתן  הוך
לאחר שאושר חיבורו

Eitan Hoch

מנגנוני הפעולה והבסיס לסלקטיביות של נשאים חלבוניים 
להעברת אבץ ביונקים

Mode of Operation and Basis for Metal Selectivity in 
Mammalian Zinc Transporters

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יוליה  חיים
לאחר שאושר חיבורה

Yulia Haim

תפקידם של פקטורי שיעתוק ממשפחת ה-E2F בתגובה 
לעקה המתפתחת ברקמת שומן בעקבות השמנה

The Role of the E2F Transcription Factors Family in 
Obesity-Associated Stress Response in Adipose Tissue

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

בוריס  חלפין
לאחר שאושר חיבורו

Boris Khalfin

תפקידם של סרין פרוטאזות וקטפסינים בתהליכי תמותת 
תאים

The Role of Serine Proteases and Cathepsins in Cell 
Death Pathways

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

סיגל  טפר
לאחר שאושר חיבורה

Sigal Tepper

סטטוס ויטמין D בקרב גברים  עובדי תעשיות עתירות ידע 
)היי-טק( ובחינת השפעת טיפול בוויטמין D על מדדים רב 
מערכתיים בעובדים עם חסר ויטמין D - מחקר התערבות 

אקראי כפול סמיות

Vitamin D Levels in  Men Employed in High-Tech and 
the Impact of Vitamin D Supplementation in Vitamin 
Deficient Employees On Multi-System Variables. A 
Randomized, Double Blind Placebo Controlled Trial

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רמי  יוסף
לאחר שאושר חיבורו

Rami Yossef

Natural Cytotoxicity Receptor 1 in Health and Diseaseקולטן ההרג הטבעי NCR1 בבריאות וחולי

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

עידן  כהן
לאחר שאושר חיבורו

Idan Cohen

Characterization of ZNF750 and its Interactionsאפיון ZNF750 והאינטראקציות שלו

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

ורדה  לוי-ליטן
לאחר שאושר חיבורה

Varda Levy-Litan

זיהוי הגן ENPP1 כגורם חדש להתפתחות רככת 
היפופוספטמית בתורשה אוטוזומאלית - רצסיבית

Identification of ENPP1 as a Novel Gene Causing 
Autosomal-Recessive Hypophosphatemic Rickets

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

קרין  לינוויל  חרמוני
לאחר שאושר חיבורה

Karin Linnewiel Hermoni

נגזרות קרוטנואידים מעכבות את הפעילות המזיקה של 
מערכת ה- NFkB בתאי סרטן ובתאי עצם באמצעות 

אינטראקציה עם קבוצות תיול אסטרטגיות

Carotenoid Derivatives Inhibit NFkB Activity in Bone and 
Cancer Cells by Interacting with Strategic Thiol Groups

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מיכל  מור
לאחר שאושר חיבורה

Michal Mor

חקר תכונות לבביות בעזרת מודל מעבדתי חדש לביצוע 
רישום וגירוי חשמלי מרקמת הלב של מכרסמים קטנים

Applicability of Pacing and Electrophysiology Models in 
Rodents to the Human Heart

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מירב  מור
לאחר שאושר חיבורה

Merav Mor

ZnT-1 חלבון רגולטורי חדש של תעלת סידן תלוית מתח 
מסוג T שמתווך השפעה הדדית בין תעלות סידן תלויות מתח 

L -ו T מסוג

ZnT-1, a Novel Regulator of T-Type Calcium Channels 
Mediating a Crosstalk between T-Type and L-Type 
Calcium Channels

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מרק  אילן  מזרחי
לאחר שאושר חיבורו

Mark Ilan Mizrahi

השפעת אלפא - 1- אנטיטריפסין  על פעילות תאי B  במודל 
השתלות אלוגנאיות

The Effect of Alpha-1-Antitrypsin on B Cells: Role in 
Allogeneic Transplantation Models

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

מספין  מששה
לאחר שאושר חיבורו

Mesfin Kebede Meshesha

 Functional Characterization of Human Cytomegalovirusאיפיון תפקודי של מיקרו רנ"א ממקור נגיף הציטומגלו
microRNAs

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

רחל  נטוביץ
לאחר שאושר חיבורה

Rachel Natovich

ליקויים קוגניטיביים בחולים עם רגל סוכרתית- החוליה 
החסרה?

Diabetic Foot & Cognitive Dysfunction- the Missing Link?

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אושרי  נעמני
לאחר שאושר חיבורו

Oshri Naamani

גישות חדשות לדיכוי המערכת החיסונית באמצעות 
נוקליאוטידים פורינים ונגזרותיהם

New Approach for Immunosuppression via Purine 
Nucleotides and their Derivatives

למר

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

אסתר  סממה  )שולץ(
לאחר שאושר חיבורה

Ester Samama (Schultz)

רחם להשכיר: "אצלי, אבל לא שלי" חוק הסכמים לנשיאת 
עוברים )פונקדאות( חזון, מדיניות ומציאות

A Womb for Rent: "within me, but not mine" The 
Surrogacy Law in Israel: Vision, Policy and Reality

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
Rector

Prof. Michal Shapira
Dean



תקציר

יפה  עין-גל
לאחר שאושר חיבורה

Yaffa Ein-Gal

גורמים מעודדים וגורמים מעכבים מוכנות לחתימה על 
הנחיות רפואיות מקדימות בקרב קשישים בקהילה בישראל

Factors Promoting or Inhibiting the Readiness, Among 
the Elderly in Israel, to Complete Advance Directives

לגב'

תקציר

ניתן בבאר-שבע, ביום כ”ה בסיון תשע"ד

פרופ’ מיכל שפירא
דיקנית

פרופ’ צבי הכהן
רקטור

Awarded in Beer-Sheva, Israel, on the 23th day of June, 2014

Prof. Zvi Hacohen
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The abstract:  

Levinson (2003) defines spatial Frames of Reference as semantic and cognitive strategies used to 

project coordinate systems onto spatial arrays; by such means, we can conceptualize and 

linguistically describe projective (or angular) spatial arrays (Tables 2.1 and 2.2). They are basically 

three across languages: Intrinsic, Absolute and Relative (Tables 2.3, 2.4, 2.5, 2.6). Starting with the 

preliminary observation that all three Levinsonian Frames of Reference occur in the Bedouin dialect 

of aṣ-Ṣāniˁ elderly speakers in the Negev, Israel, the present research attempts to account for the 

strategies underlying the selection and distribution of the Relative Frame of Reference. I focus in 

particular on the ALIGNED FIELD, a sub-category of the Relative Frame of Reference, first 

detected in the Hausa language (Hill 1982). I restrict my field of investigation to the linguistic level 

of analysis, without addressing the question of the relationship between language and cognition.  

Within the linguistic domain of space, Frames of Reference (as well as prepositions and verbal 

properties) have long been disputed between supporters of Relativism (Talmy 1978, 1988; Peterson 

et al. 1996; Bohnemeyer 2001; Levinson 2003; Evans & Levinson 2009) and those of Universalism 

(Rock 1990; Tarr & Pinker 1990). This work aspires to contribute to this debate. 

From Table 2.9 and the observations following it, we see that the ALIGNED FIELD in Hausa and 

aṣ-Ṣāniˁ Arabic shows noteworthy discrepancies. In Hausa the prepositions indicating Front and 

Back Regions are always gaba / baya respectively, independently of the object; but in aṣ-Ṣāniˁ 

Arabic different Ground objects, such as the stone / tree / flock and the sheep / goat, on the basis of 

their ontological properties, produce grammatical distinctions even in the application of the same 

strategy of Translation (ALIGNED FIELD).  

This fact suggests first a discrepancy in the aṣ-Ṣāniˁ system between the domain of linguistic 

semantics (linguistic description) and that of cognitive semantics (cognitive attribution of the 

Frames of Reference). Indeed, the correspondence of one Frame of Reference to many linguistic 

strategies ends up destabilizing the belief in the correspondence of linguistic and non-linguistic (or 

cognitive) knowledge, accepted by Levinson still in 2003, as a residual component of the 

Universalist position.  

Secondly, it indicates the necessity of different methodological approaches, oriented toward the 

analysis of the cultural ontologies of entities in the domain of space. I use the label ‘ontology’ and 

not ‘hierarchy’ because in fact the partition of the realia on the basis of certain properties does not 

entail in all languages and cultures a hierarchical classification based on a vertical scale of 

implications, similar to the taxonomical system according to which western contemporary cultures 

represent the natural world, after the evolutionary theory of C. Darwin. So, even though the sheep, 

the goat and the horse should belong to the same animal category on the basis of certain shared 



features and on the basis of our scientific precognitions, in aṣ-Ṣāniˁ Arabic they present themselves 

in linguistic description as very different entities. Sheep /goat are in an intermediate position 

between the symmetric stone / tree / flock and the asymmetric donkey / horse / man. One possible 

reason for this is that sheep / goat can be considered lower in [MOBILITY] than carnivores, horses 

and donkeys – sheep rarely raise their heads when moving to the ‘next tuft of grass’; they need to be 

herded and do not show any large scale volitional mobility.  

A further interpretation of the aṣ-Ṣāniˁ treatment of sheep / goats as Grounds, intermediate between 

fully symmetric and fully asymmetric objects, could be promoted by the routine position of these 

animals with respect to humans, since they actually proceed aligned in front of the shepherds, so the 

back region is salient to the Observer and thus deemed worthy of linguistic marking; in contrast, the 

canonical positions of horses (ridden by men) and dogs (walking beside them) tend to coincide or 

fuse with the perspective of the speaker (refer to discussion p. 122). 

The ontological properties of the objects and their partition into spatial REGIONS affect not only 

the Intrinsic Frame of Reference, but the entire set of Frames. Therefore, I accept Levinson’s 

methodological suggestions: he recommends keeping the Ground object conceptually separate from 

the Frame of Reference, abandoning the traditional and reductive subdivision into ‘deictic’ and 

‘intrinsic’, ‘egocentric’ and ‘allocentric’ frames (Levinson 2003: 53). Instead, he introduces the 

three terms Ground object, Center of the axes and Anchoring point (refer to p. 101) and shows how, 

in these terms, the sheep / goat is distinct from the stone as a Ground object, although both prime 

the ALIGNED FIELD (Table 2.14).  

Interestingly, the ontological properties attributed to entities in the domain of space are not 

universally valid in all other linguistic domains: in the domain of space the sheep / goat is less 

mobile and, somehow, less relevant than the donkey / horse / man, but in the domain of color terms, 

sheep, goats and stones enjoy the same abundance of specific terms as camels and horses (Borg 

2007).  

In summary, aṣ-Ṣāniˁ Arabic emerges as utilizing a strategy for selecting Frames of Reference 

grounded on the culture-based ontological classification of entities in space. This finding supports a 

neo-relativistic approach to space studies (Marotta 2010). Even though geometrical and ‘logical’ 

rules still represent the methodological foundation of many theories of space categorization (Cooper 

1968; Leech 1969; Bennett 1975; Miller & Johnson Laird 1976), the most evident limit of this 

model is the fact that, actually, Ground objects can be differently conceptualized not only on a 

cross-linguistic and cross-cultural perspective but also within a single language, as this study clearly 

shows. Some semantic theories in the 1980s already recognized this fact, representing a turning 

point in the progress of the neo-relativistic perspective (Jackendoff 1983; Vandeloise 1986). 
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 הן( spatial Frames of Reference) מרחבית התייחסות מסגרות( Levinson 2003) לוינסון של בהגדרתו

 סידורים או קונסטלציות על קואורדינטות מערכות להשליך שמשמשות וקוגניטיביות סמנטיות אסטרטגיות

 באמצעות( projective) מושלכות קונסטלציות ולתאר להמשיג ניתן אלה באמצעים(. spatial arrays) מרחביים

 (. 1.1-ו 1.2 טבלות) הלשון

 אינטרינזית או עצמאית(: 1.2 עד 1.2 טבלות) העולם בשפות מוכרות בסיסיות התייחסות מסגרות שלוש

(Intrinsic) ,אבסולוטית או מוחלטת (Absolute )רלטיבית או ויחסית (Relative .)שלוש זיהויב פותח זה מחקר 

 הבחירה חוקי את לתאר היא המטרה. בנגב צאנע-אצ גדיראת שבט זקני של בלהגם המרחבית ההתייחסות מסגרות

, (ALIGNED FIELD) הקווי בשדה או במערך בעיקר מתמקדת אני. הרלטיבית המסגרת של בפרט, שלהן והתפוצה

( Hausa) האוסה שבטי של בשפתם( Hill 1982) לראשונה וזוהה, הרלטיבית המסגרת של קטגוריה-תת שהוא

 נמצאת המרחב בחקר. ותודעה שפה בין ליחסים נכנסת ולא, הלשוני לתחום הניתוח את מגבילה אני. באפריקה

 אסכולת מצדדי בין מתמדת במחלוקת, פועליות ותכונות יחס מילות של סוגיות גם כמו, ההתייחסות מסגרות סוגית

 & Talmy 1978, 1988; Peterson et al. 1996, Bohnemeyer 2001; Levinson 2003; Evans) היחסיות

Levinson 2009) 

 .זה לדיון לתרום מיועדת זו עבודה(. Rock 1990; Tarr & Pinker 1990) האוניברסליזם באסכולת לתומכים

 

 לשוןב. חשובים הבדלים מראה צאנע-אצ ולשון האוסה בלשון הקוי שהשדה עולה שאחריה וההערות 1.2 מטבלה

; העצם לסוג קשר בלי, בהתאמה baya /gaba לעולם הן והאחורי הקדמי אזור את המציינות היחס מילות האוסה

 ביישום גם דקדוקיות הבחנות יוצרים שונות אונטוגנטיות תכונות בעלי עוגן-עצמי צאנע-אצ בלשון ואילו

 (. ALIGNED FIELD) התרגום אסטרטגית, אחת אסטרטגיה

( לשוני בתיאור שנבדקת) לשונית סמנטיקה של התחום בין מאנע-אצ של במערך לסתירה רומזת זו עובדה, ראשית

 אחת ייחוס מסגרת של התאמתה, למעשה(. הייחוס מסגרות של קוגניטיבית בחירה) קוגניטיבית לסמנטיקה

 קונספט, (קוגניטיבי) לשוני ולא לשוני ידע בין בהתאמה האמונה את מחלישה רבות לשוניות לאסטרטגיות

 .האוניברסאלית התפיסה של שארית כמעין, 1002 בשנת עדיין בו תמך שלוינסון

 עצמים של תרבותיות אונטולוגיות תכונות לניתוח שמכוונות, שונות מתודולוגיות בגישות הצורך עולה, שנית

 לא ייחודיות נותתכו בסיס על המציאות מיון שכן' היררכיה' ולא' אונטולוגיה' במונח נוקטת אני. המרחב בתחום

 בשיטת שקיים כפי אימפליקציות של אנכי רצף אל המבוסס היררכי מיון והתרבויות בשפות בכל מחייב

, שהכבש אף. דרווין של האבולוציה תיאורית לפי הטבע עולם את כיום המערב תרבויות מייצגות שבה הטקסונומיה

, המדעית ותפיסתנו מסוימות משותפות תכונות לפי חיים בעלי של קטגוריה לאותה להשתייך אמורים והסוס העז

 בין ביניים עמדת תופסות עז/הכבש: אלה ליישויות בתכלית שונה לשוני ייצוג יש צאנע-אצ זקני של שבלשונם הרי

 אדם/סוס/חמור כגון( שונים ואחור חזית בעלי) אסימטריים לעצמים אחד מצד עדר/עץ/אבן כגון סימטריים עצמים

 כבשים של הנמוכה המוביליות היא אדם/סוס/לחמור יחסית עז/הכבש של הנמוך למעמדם אפשרית סיבה. שני מצד

 להנהיגן יש אלא רצונית ניידות מראות ואינן במרעה לגבעול מגבעול בהתקדמותן הראש את מרימות בקושי הן -

 .בעדר

 לגמרי סימטרים םעצמי בין ביניים במעמד עוגן-כעצמי עזים/לכבשים ההתייחסות לתופעת נוסף פירוש

 הן: אדם-לבני ביחס אלה חיות של האופייני למיצובם אולי נוגע, דווקא האחורי האזור ולציון, לגמרי לאסימטריים

, לעומתם. לשוני לציון כראוי ונתפס לדובר בולט שלהם האחורי שהאזור כך, הרועה לפני בטור הולכות כ"בד

 האדם של הפרספקטיבה את תואם, בעליו לצד ההולך, כלב ושל, רוכב האדם שעליו, סוס של הקנוני המיצוב

 .עמה ומתמזג הדובר
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 אלא האינטרינזית המסגרת על רק לא משפיעים מרחביים לאזורים וחלוקתם העצמים של האונטולוגיות התכונות

 ממסגרת העוגן עצם את להפריד הממליץ, לוינסון של המתודיות בהצעות תומכת אני, לכן. המסגרות כל על

. 'ואלוצנטריות' אגוצנטריות', 'אינטרינזיות', 'דאיקטיות' למסגרות המגבילה חלוקה התת את ולנטוש תייחסותהה

 איך( 1.22 טבלה) באמצעותם ומראה' עיגון נקודת'ו' הצירים מרכז', 'עוגן' המושגים שלושת עם לעבוד מעדיף הוא

 .הקוי השדה סגרתבמ מטופלות ששתיהן אף, לאבן מהיחס שונה עוגן-כעצם לכבש היחס

: אחרים לשוניים בתחומים תקפות בהכרח אינן המרחב בתחום לעצמים שמיוחסות האונטולוגיות שהתכונות מעניין

. אדם/סוס/לחמור יחסית נמוכה רלבנטיות ומכאן, הדוברים בתפיסת נמוכה מוביליות עז/לכבש יש במרחב, כאמור

 (.Borg 2007) והסוס הגמל כמו מונחים של שפע מאותו והאבנים העזים, הכבשים נהנים צבע מונחי בתחום אך

 המרחב למחקר רלטיביסטית-נאו בגישה תומכות המרחב בתחום צאנע-אצ לשון על המחקר תוצאות, לסיכום

(Marotta 2010 .)תלוי מיון על המבוססות, ההתייחסות מסגרת לבחירת שונות טכניקות מופעלות הנידון בלהג-

 מבחינה מבוססות עדיין המרחב מיון של רבות תיאוריות אמנם. במרחב העצמים של גיותאונטול תכונות של תרבות

 Cooper 1968; Leech 1969; Bennett 1975; Miller & Johnson)' לוגיים'ו גיאומטריים חוקים על מתודית

Laird 1976) ,להתמיין כוליםי נתונים עצמים תרבותי ובין לשוני-בין בהיבט - זה למודל ברורה מוגבלות יש אך 

 כבר שעברה המאה של השמונים בשנות תיאורית כמה. שפה באותה אף, בבירור שראינו וכפי - שונות בדרכים

 היא אף תתרום זו שעבודה היא תקוותי. רלטיביסטית-הנאו הגישה בהתפתחות מפנה וסימנו זו בעובדה הכירו

 .בותייםתר בהבטים ותלותה המרחב תפיסת של המרתק בתחום המחקר להמשך

 

 



 
 

 תקציר
  מגבלות הכוח" – תגמול והרתעה"נושא העבודה: 

 אביחי כהןשם המגיש : 

 פרופ' זכי שלוםשם המנחה: 

 

שתי (. יחידה היסטורית זו, שתחומה בין =;76-=>76העשור השני למדינת ישראל )יא מסגרת הזמן של מחקר זה ה

בתחום הביטחון השוטף, בעיקר בגבול , מאופיינת ברגיעה יחסית מלחמות )מלחמת סיני ומלחמת ששת הימים(

פיתוח כלכלי יכלה אפוא המדינה להפנות משאבים גדולים מבעבר לקמתה בעשור השני לה .םמצרי-ישראל

 וחברתי. 

-הועבר מאילת לאשקלון. ראש הממשלה הנערץ דוד בן נתיבי המים לאילת פתוחים וצינור נפט ים היובאותן שנ

התחומים האזרחיים )תקשורת, אקדמיה, מרבית גוריון פרש ואת מקומו תפס לוי אשכול האפרורי משהו. 

זו  'רגועה'ההיתקלות הפיזית עם האויב בתקופה וליטיקה ועוד( עברו תהליך של ליברליזציה והתמתנות. פ

שילם מחיר 'קל' )יחסית(, בעוד מבצעים מוגבלים שיזם צה"ל, שעליהם  – "תגמולהפעולות "יקר בהתמצתה בע

 הצד האחר ידע אבדות קשות בנפש וברכוש. ש

. כלומר, =;76-=>76ה של מדינת ישראל בשנים זו תעסוק בפעולות התגמול כחלק ממדיניות ההרתעת מחקר עבוד

 ,אסטרטגיה חלופית לאסטרטגיית ההכרעהכ, מקרים בהם עשה צה"ל שימוש נקודתי בכוח במהלך העשור השניה

  .צירת ממד של הרתעה כלפי העולם הערביוזאת לשם י

כחלק ממדיניות  ,הישראליתהקשר שבין אופן הפעלת מדיניות התגמול היא  שאלת המחקר המרכזית של חיבור זה

 .=>76ביוני ה שסופם במלחמה שפרצה לבין ההסלמה וערעור ההרתע ,הביטחון השוטף במהלך העשור השני

לבחון את תרומתה של מדיניות התגמול הישראלית לתהליך שהוביל היא תכליתו של חיבור זה במילים אחרות: 

להבין קשר זה נבחן את הסיבות והגורמים שבגינם בחרו אדריכלי הביטחון ולפרוץ המלחמה.  כדי להיטיב 

ונציג את השאיפות ואת אופן  ,ביקשו להשיג , נדון במטרות וביעדים שאותםזו בישראל להוביל מדיניות ביטחון

 החשיבה של מקבלי ההחלטות בצמרת הביטחון הישראלית אשר עיצבו את מדיניות התגמול במהלך עשור זה.

אזור ולגרור מצב הביטחון באם ביקשה ישראל להסלים את ה ?נעשו במכווןהדברים אם ה בחוןננסה לבעבודה זו 

קוו אזורי חדש? או שמא ביקשה -ש מאוויים טריטוריאליים או ליצור סטטוסאותו לעימות כולל מתוך רצון לממ

כשלה בהשגת יעדים האם  ?קוו ולמנוע את המלחמה-ישראל במדיניותה לחזק את הרתעתה, לשמר את הסטטוס

היה והתשובות אלה, איבדה שליטה על הנעשה, והדברים החלו מתפתחים בניגוד גמור לכוונותיה המקוריות? ו

 םמה היו הגורמים לכך שפעולות התגמול כשלו בהשגת מטרותיהן ומי היו האחראילשאלות אלה חיוביות, נברר 

לכישלון. האם היו אלה אנשי הדרג המדיני שהטילו על הצבא להתמודד עם אתגרי ביטחון השוטף, או שמא אנשי 

 הדרג הצבאי שכשלו בהוצאת המדיניות אל הפועל?

*** 

מנתח את תוצאותיו של מבצע דן ו, ("תוצאות מלחמת קדש מנקודת מבטה של ישראל") היסטוריהמבוא הפרק 

גאוגרפי הפורמלי והכישלונה בשינוי בשל אכזבתה של ישראל חרף כי קבוע (. בסיכומו אפשר בהחלט ל>;76קדש )

קוו, הרי שמבצע קדש "טרף את הקלפים" ויצר מציאות חדשה וטובה בהרבה מבחינתה של ישראל. -של הסטטוס

 אסטרטגי-ביטחוניה ,ם המדיניבתחוישראל לעצמה נכסים אסטרטגיים רבים ומשמעותיים קנתה בעקבות המבצע 

עמדה  –ד השוטף הן בממד היסודי והן בממ –הפעילות הביטחונית הישראלית . מסקנתנו מפרק זה היא שהכלכליו

-בשנות הבוצעו פעולות התגמול שרוצה לומר: קוו שנוצר בעקבות קדש. -תמיד על רקע הרצון לשמר את הסטטוס

 נועדו בעיקר לשמר את הישגי קדש, ובראשם קיבוע המעמד ההרתעתי שהעניק מבצע זה לישראל. 6>

קדמה להבנתם של הפרקים הבאים. : פרק תיאורטי בעיקרו המשמש כה, "הגנה וביטחון בעשור השני"א'פרק 

מובאת סקירה מורחבת על , עוסק בגיבושה של מדיניות הביטחון הישראלית בעקבות מבצע קדשה ,פרק זהב

הלחימה ההתקפית לערך בפני עצמו. המשמעות שהפכה את דפנסיבית, -התגבשותה של הדוקטרינה האופנסיבית

השוטף באמצעות מדיניות תגמול התקפית. בסופו של הפרק התמודדות עם אתגרי הביטחון למעשה בשטח הייתה 

במשרד ראש הממשלה פי בעלי התפקידים שבוצעו מדינה בשנים אלו, תוך התמקדות בחילו-נדונים יחסי צבא

 והשפעתם על מערכת היחסים שבין הדרג המדיני לצבאי. 9>76ובמשרד הביטחון ביוני 

ועד התייצבות  76:6ביולי  86-ב םעוסק בבעיית השטחים המפורזים, מהיווצרות "השטחים המפורזים": ,'בפרק 

הבהירה לישראל כי הדרך הדיפלומטית חסומה, ואם ברצונה . עמדת האו"ם 6;-שנות השלהי המאבק עליהם ב

בתקופה זו בוצעו שתי פעולות תגמול סביב השטחים  פעול בכוח.עליה ללממש את ריבונותה באזורים המפורזים 

-" )פברוארמבצע רותם"הוליד בדרום את ש ,(6>76בפברואר  7-בינואר 97"מבצע חרגול" בתאופיק )המפורזים: 

: מבצעים 6;-(. מבחינה צבאית מדובר בפעולות נוסח שנות ה8>76במרץ  >7"מבצע סנונית" בנוקייב )ו (,6>76מרס 



 
 

היוותה נקודת מפנה. אחריה הופעלו בפעולות פעולת נוקייב חי"ר כנגד מטרות צבאיות, אולם  כוחות ליליים של

  .ארטילריה, שריון ואווירהתגמול גם כוחות 

להטות את מי הירדן. ניסיון ערבים ניסיונם של השל שהחל ב ,עוסק בקרב על המים :הקרב על המים"", 'גפרק 

הפעיל צה"ל לראשונה את חיל האוויר  (, שבה;>76בנובמבר  79" )תקרית תל דן"הביא את ישראל ל זה הטיה

. תגובתה ההעזה של ישראל הביאה את העולם הערבי לזנוח את רעיון "מבצע פטיש"בפעולת תגמול, ואחריה בא 

 (. >>76, ביולי "מבצע רוח"ההטיה )הסורים המשיכו בו לבד עד ל

עם ישראל.  םמורכבותה השלטונית ויחסיה הייחודייירדן, על ממלכת עוסק ב: זרחית"ירדן והחזית המ", 'דפרק 

גררו את ישראל להגיב כנגד ו ,;>76בינואר  7-שהחלו ב החיכוכים בין ירדן לישראל החלו על רקע פעולות הפת"ח

ביצע  >>76למאי  ;>76אף שמחבלי הפת"ח פעלו בשליחותה של סוריה. בין מאי  ,מטרות אזרחיות בשטח ירדן

גמול בירדן; פעולות חיל רגלים בחסות החשיכה שמטרתן העיקרית הייתה לגרום לנזק צה"ל ארבע  פעולות ת

)סמוע(  "מבצע מגרסה"ברכוש ובמורל. אך מסתבר שפעולות אלו כלל לא הביאו להרתעה, ולכן יצא צה"ל ל

מקורבן  , שבו הפעיל גם כוחות שריון ואוויר, בשטח ירדן לאור יום. פעולת סמוע הפכה את ישראל>>76בנובמבר 

 לתוקפן בעיני האו"ם והעולם המערבי, ולמעשה רתמה את המלך חוסיין לעגלת המלחמה של נאצר.

)אוגוסט  "תקרית הנמ"כ"(, דרך >>76ביולי  :7) "מבצע רוח"עוסק בגבול הצפון, החל מ :סף מלחמה"", 'הפרק 

, שבה הפיל צה"ל שישה מטוסי מיג סוריים מעל שמי דמשק. תקרית זו =>76באפריל  =-( וכלה בתקרית ה>>76

רוצה פשיטת רגל.  מדיניות ההרתעה והצבת הקווים האדומים עמדה בפני ;מלחמהל אל סף ההביאה את ישרא

)שביצע צליפות ללא אישור(, עבור  באפריל התחולל כשל רב מערכתי של כל הדרגים, החל מהטייס =-בלומר: 

 ה. וכלה בראש הממשל לא נידונו בשום דרג(במפקד חיל האוויר )שעקף את הרמטכ"ל והורה על פעולות ש

מעריך כמכלול את מדיניות התגמול, הישגיה וכישלונותיה, תוך דן והה ,פרק סיכוםו נה "דיון וסיכום":, ו'פרק 

 ט והערכה עצמאיים. ים אלה ותוך הפעלת שיפוהתמודדות עם מחקרים אחרים שנגעו בנושא

ניתן לקבוע כי גישתה של הממשלה במדיניות הביטחון  ,החומר שעמד לרשותיעל פי  ,סקירת פעולות התגמולמ

קוו ועל כושר הרתעה -סומטרת העל שלה הייתה שמירה על הסטאטו ,בעשור השני הייתה סיכולית במהותה

ללא שום יעדים יא העובדה שישראל יצאה למלחמת ששת הימים מנע מלחמה. הוכחה לכך האפקטיבי שי

על מנת ישראל לחמה למנוע מלחמה, אך משזו הייתה בלתי נמנעת כדי ממשלת אשכול פעלה  ,. כלומרמדיניים

  קוו על כנו.-להחזיר את הסטאטוס

. בתקופה הנדונהויות אשר אירעו התפתחאחריות למעובדה זאת אינה פוטרת את הדרג המדיני והצבאי ברם, 

דרך שבה בוצעו פעולות התגמול: אי היכולת להעריך את תגובות הבאים שווים בהשפעתם על ה הגורמיםנראה כי 

 -דוהפיכת צה"ל לצבא ח ,הצד שמנגד, אזלת ידו של הדרג המדיני לפקח על אופיין והיקפן של הפעולות הצבאיות

 גוני המבוסס אך ורק על התקפה. 

של הדרג המדיני לבצע בקרה אפקטיבית  ויכולת, וכן אי המטה הכללי טיביזם הצבאי שאימץניתן לקבוע כי האק

לכך שבסופו של דבר, על אף הניצחון המוחץ שהושג במלחמה, הצבא נכשל כישלון טוטאלי בהשגת גרמו  ,עליו

 קוו ומניעת מלחמה. -הגנה על הסטאטוסיעד האסטרטגי שהציבה לו הממשלה: ה

א )הדימוי העצמי שהכתיב הדרג הצבאי היה פרי הנסיבות של העת ההימן הנמנע כי האקטיביזם לא  ,אף על פי כן

ותרת בנושא המים מו הייתה ישראל לּו ם נושאים הרי גורל(.נתי שהדברים המונחים על הכף ההנמוך, החשש האמ

בהחלט לא.  התשובה היא , היו מדינות ערב מכירים בה ומושיטים לה יד לשלום?יות בגבולאו מבליגה על ההסתננו

, הן בצד הישראלי והן בצד הערבי, 6>-בשנות ה יוכי תנאים פסיכולוגים ומדיניים שחברו להם יחדאפוא נראה 

של הערבים כלפי ישראל וההצהרות ת העמדה הפוליטי טמנו בחובם פוטנציאל הסלמה מעצם עיצובם והגדרתם.

, ולפיכך ראה הציונית נגעו בעצב רגיש של התודעה הישראליתהלוחמניות הבלתי פוסקות בדבר חיסולה של הישות 

  מחויב להפעיל מדיניות בלתי מתפשרת על מנת לשמור על המדינה.עצמו הצבא כ

בסופו של ולא מילאו את ייעודן המקורי ל בעשור השני לישראל כלל לסיכום הדיון ניתן לקבוע כי פעולות התגמו

 צהרת שלשמן הופעלו:לחמת ששת הימים, וזאת בניגוד למטרה המודבר אף תרמו לשחיקת ההרתעה ולפרוץ מ

לא נעשו כפרובוקציה מכוונת לשם אלה חשוב לציין כי פעולות . עם זאת, קוו-מניעת מלחמה ושמירת הסטאטוס

המדינה. אך במסגרתן, כאמור, נעשו  נתפסו כחיוניות לביטחונה ואף לקיומה של , אלא'סגירת חשבון עם נאצר'

 לתכיפותן, למועדיהן ולעצמתן.נגעו שגיאות ש

 



ABSTRACT 

"Reprisal and Deterrence - The Limits of Power" 

By: Avihai Cohen 

Advisor:  Prof. Zaki Shalom  

The time frame of this research project is the second decade of Israel's existence as a state (1957-1967). This 

historical unit, between two wars (the Sinai Campaign and the Six Day War) features a relatively calm 

atmosphere in terms of the security situation prevalent, especially on the Israeli-Egyptian border. This second 

decade was left with more funds to use towards improving financial conditions by investing in civilian 

industry and commerce. In those years the water lines to Eilat were open, and the oil pipe was installed from 

Eilat to Ashkelon. Revered Prime Minister Ben Gurion retired, being succeeded by the somewhat ordinary 

Levi Eshkol. All the civil services (communications, academics, politics among others) underwent a 

liberalization process and moderate policies evolved. Contact with the enemy in those tranquil times consisted 

mainly of reprisals as initiated by the IDF within limited scope and severity. Israeli troops paid lightly while 

the enemy forces suffered greater losses in human life as well as property.  

This project shall deal with the reprisals as part of a deterrent policy instigated by Israel from 1957-1967, in 

other words this paper focuses on those cases where the IDF made specific use of force during the second 

decade. This force was exerted in the form of "reprisal operations", which were an alternative strategy to that 

of defeating, aimed at creating a dimension of deterrence toward the Arab world and at forming the Arab 

states' actions – against their will and according to the parameters which suited Israel.  

The main purpose of this paper is to examine the link between the way the State of Israel enforced the 

retaliation policy as part of routine security throughout the second decade and the escalation, the crisis and the 

shaky deterrence which ended with the outbreak of war in June 1967. To better understand this connection we 

shall examine the reasons and causes which led the shapers of security in Israel to guide security policy, 

discuss the goals and aims they wished to achieve in implementing this policy, and present the aspirations and 

the trains of thought of the decision-makers at the high level of Israeli security who shaped Israeli retaliation 

policy throughout this decade. In the paper we shall examine the reasons for the tough line adopted by this 

government. Was this deliberate? Did Israel intend to escalate the region and draw it into an all-out conflict 

out of a desire to realize territorial aspirations, or to create a new regional status quo? Or did Israel intend in 

its policy to strengthen deterrence, to preserve the status quo and prevent war, but failed to achieve these aims, 

lost control of proceedings, and things began developing in complete contrast to its original intentions? And if 

the answer is 'yes', we shall have to clarify the factors for the retaliation operations' failure to achieve their 

goals and those responsible for the failure. Were these the political echelon who appointed the military to deal 

with routine security, or the military echelon who failed to implement the policy? 

 

                 *** 

The paper opens with a short historic preface: The preface analyses the results of the Sinai Campaign (1956).  

In its conclusion we can certainly state that despite Israel's disappointment following its failure to effect a 

formal and geographical change in the status quo, the Campaign "shuffled the cards" and created a new and 

much improved reality for Israel. Following the Campaign, Israel acquired numerous and significant strategic 

assets, in the political arena, in the security and strategic arena and in the economic arena. Israeli security 

activity – whether on the fundamental or the routine level – was always in light of preserving the status quo 

formed after Sinai. The retaliation operations carried out in the 1960's were intended primarily to preserve the 

Sinai achievements, principally fixing the deterrence position which this operation granted Israel.  

The first chapter is mainly theoretical and acts as something of an introduction to understanding the 

following chapters. This chapter covers the consolidation of Israeli security policy following the Sinai 

Campaign. The chapter contains an expanded survey on the consolidation of the offensive-defensive doctrine, 

which is based on an attacking army with a deterrent aspect backed up by the ability to achieve victory in case 

the deterrence fails. Offensive fighting became a value in itself, and defence was despised. In the field, this 

translated into dealing with routine security by an offensive retaliation policy at the expense of investing in 

defensive means. In effect, security leaders were coerced into the approach that the IDF was built entirely and 

solely on offensive considerations. The end of the chapter discusses, the effect that the 1963 switch of prime 



ministers had on the political and military outfits, with the primary conclusion leading to a major tendency 

toward aggressive reprisals as a security measure in the latter period of time.  

The second chapter will review the demilitarized zones from July 29, 1949 to the enhanced struggle to keep 

them as seen in the late 1950's. Two reprisals were exercised in favor of Israel's control of the demilitarized 

zones: Operation Hargol in Tawfik (January 31-February 1 1960), which led to Operation Rotem in the 

south (February-March 1960). Operation Snunit in Nuqaib (March 16 1962) failed to achieve the hoped-for 

deterrent. Militarily speaking these attacks were performed in the 1950's style: night-time operations with foot 

soldiers deployed against armed targets. The Nukaieb Act became a turning point. After that reprisal would 

include the use of artillery, tanks and the air force.  

The third chapter of the paper addresses "The war over water", which began with the Arabs' attempts to 

divert the waters of the Jordan River. The reaction was Israel's Tel Dan Operation of November 13, 1965, 

marking the first time Israeli Air Force took part in a reprisal, followed by the Patish Act. Israel's reaction led 

the Arab world to abandon the diversion idea. Syria alone continued until the Ruach Act of July, 1966.  

The fourth chapter discusses 'Jordan and the Eastern Front'' deals with Jordan, as a complex society 

conducting special ties with Israel. The friction between Jordan and Israel started to develop in response to the 

PLO acts of January 1, 1965. Israel was pushed into responding to civilian targets in Jordan although the PLO 

terrorists had been encouraged by Syria initially. From May 1965 to May 1966 the IDF instigated four 

reprisals in Jordan with foot soldiers aiming to cause damage to property and the morale. Yet it seems that 

these acts never really created the desired deterrent effect, and the IDF performed the Shredder (Samoa) Act in 

November of 1966, deploying tanks and air force troops in Jordan in broad daylight. The Samoa Act turned 

Israel from a victim into a predator in the eyes of the UN and the western world. Actually the result was the 

attachment of King Hussein to Nasser's war efforts. 

The fifth chapter bears the name "The Brink of War", will focus on the North, beginning with the Ruach 

Act (July 14, 1966) through the 'Namakh incident' (August 19, 1966) and ultimately to the act of April 7, 1967 

when the IDF hit six Syrian MIG planes in Damascus skies. This act brought Israel to the phase of an outbreak 

of war. The deterrent effects and the drawing of final lines were broken down with no hope of return. On April 

7 there was a further breakdown of communication in the Israeli military among all ranks, from the pilot (who 

took shots without being authorized) through the air force commander (who went around the chief of staff and 

authorized acts whose execution had never been discussed) and finally to the prime minister.  

The sixth chapter – Discussion and Summary – assesses the reprisal policy as a whole, its achievements and 

failures, while dealing with other research projects touching upon these topics and applying independent 

judgement and evaluation. Most of the evidence gathered proves that the reprisals were mainly attempts at 

averting Arab attacks in order to maintain the ability to deter so as to prevent the outbreak of war. There was 

no political goal announced at the outset of the Six Day War. The Eshkol administration had advocated war 

prevention. When this proved impossible, Eshkol went to war in order to reinstate the status quo. This thirst 

for deterrence excuses nobody from direct responsibility for the out coming developments.   

Apparently the following causes are equally to blame for the switch from reprisals to war: no ability to predict 

reactions, political weakness unable to analyze or control counter-attacks, and the use of the IDF for offensive 

purposes alone. It is possible to assume that the activism adopted by the IDF joint staff and the inability of the 

political ranks to supervise the army effectively led to the failure in achieving the goals presented originally: 

reinstating the status quo and averting war, although the Six Day War was thought a victory for the IDF. 

Nonetheless, it may well have been that this activism created the circumstances that brewed fear of 

consequences and low self-image. If Israel had deferred in the water case or given in at border attacks would 

Arab neighbors have become partners in peace negotiations?  Of course not. Escalated warfare was inevitable 

on Arab and Israeli sides. Israel was emotionally sensitive enough to think it was necessary to retaliate 

unrelentlessly, for the good of Israeli security, while the Arabs were determined to rid themselves of the 

Zionist threat, even at the cost of politicide. 

In summation, the second decade reprisal acts served none of Israel's declared interests, purposes or 

aspirations, but rather weakened the deterrent factor, paving the way for the Six Day War, even though the 

message had been one of preserving the status quo and avoiding war. These wearing reprisals tore away at the 

protective fiber, not as contemptuous or deliberate sources of provocation, but as what was then mistakenly 

considered essential to Israel's security. The frequency, timing and force were often detrimentally 

disproportionate.  
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Summary:  
Heuristic search is currently the preferred method for solving satisficing and optimal planning problems.                           
Among alternative methods for generating heuristic functions, relaxation based heuristic functions are                       
extremely popular, effective and influential. These methods estimate minimal distancetogoal of a state by                           
computing goal distance in the deletefree problem generated from a given instance by removing all                             
deleteeffects. Computing this value, known as h+ , is NPhard. Effective approximations exist, yet efforts                             
continue to improve these techniques in order to provide even better heuristic estimates, as well as to handle                                   
naturally deletefree domains more effectively.  
 
The main contributions of this thesis to the study of deletefree planning include the introduction of a new                                   
natural, deletefree planning domain: the seedset problem; the development of a hypergraph based tool for                             
the analysis of DF planning problems, using which we developed stateoftheart techniques for problem                           
decomposition, relevance analysis, and relevancebased pruning for optimal deletefree planning.  
 
Our first contribution is the formalization of a new, naturally deletefree planning domain that captures a                               
problem emanating from systems biology  The minimal seedset problem. We formulate the minimal                           
seedset problem as a deletefree planning (DF planning) problem, and show that it is challenging for regular                                 
optimal planners.  
We utilize some of the properties of the seedset problem to solve it optimally using a specialized planner that                                     
requires no additional heuristic information. Later, we develop general deletefree solvers, motivated by some                           
of the insights gained from this domain, which are able to effectively solve the seedset domain, as well as                                     
existing deletefree domains.  
 
Our second contribution is the development of a hypergraph based tool for the analysis of DF planning                                 
problems, which we eventually defined as an And/Or graph (essentially, a directed hypergraph). This is a                               
faithful graphical depiction of a DF planning problem, called the relaxed causal graph (RCG). The RCGwas                                 
developed concurrently and independently of the work in Keyder et. al. (2010), and we first introduced it in                                   
the proposal for this thesis. These two independent works also share a similar sound and complete algorithm                                 
for landmark detection, based on the RCG, although our formulation is more general and can be used to                                   
compute diverse graph properties.  
Using the RCG as our underlying representation, we develop a new set of techniques for problem                               
decomposition, relevance analysis and relevancebased pruning for optimal deletefree planning. These                     
techniques utilize two key concepts which we now briefly review: minimal plans and landmarks. 
 
Landmarks play an important role in solving planning tasks, using heuristics and other optimization                           
techniques. They also play an important role in this thesis. In general landmarks can refer to facts or actions,                                     
which can be single or a disjunctive set that must be part of any solution from some state s to a goal.  
 
A plan π for G is minimal if no other plan for G is a strict subset of the set of actions in π. While some                                                   
minimal plans are not optimal, all optimal plans are minimal when actions have a positive cost. Importantly,                                 
minimal plans have some useful properties that we exploit in our quest for optimal plans. Specifically, we                                 
show that in DF planning, one can restrict the search for minimal plans to the plans that are concatenation of                                       



minimal subplans, each of which achieves some landmark— a property that regular planning does not have.                                 
A crucial step in this decomposition is obtaining a linear landmark ordering. We develop and discuss an                                 
algorithm for this purpose. Next, we show how the information gained from the relevance analysis can be                                 
used to prune the search for minimal deletefree plans. While relevancebased pruning and decomposition                           
appear orthogonal, the former is much more effective on the smaller (in terms of plan length) subproblems                                 
obtained by using landmarkbased decomposition.  
 
The simplest relevancebased pruning method we introduce is goal pruning. We refer to any method which                               
allows safe pruning based on relevance of actions to a goal or subgoal as goal pruning. We demonstrate two                                     
such methods, one that can be used by any appropriate set of relevant actions and the other a dynamic                                     
procedure that finds disjunctive action landmark (DAL) of applicable actions. 
More sophisticated methods take into account interactions between actions, attempting to identify actions that                           
cannot be in the same minimal plan. We refer to this method as pathcommitment. 
 
Our pruning techniques are correct for any reasonable manner of computing the set of relevant facts. Yet, to                                   
be effective, this set should be as small as possible, while still efficiently computable. To this end, we suggest                                     
a new construction, LandmarkFree Relevance (LFR) that seeks to improve the standard notion of relevance                             
for optimal planning. LFR attempts to provide a more refined notion of relevance that is more useful for                                   
optimal planning — one that filters out "useless" nodes in the context of optimal planning — again,                                 
effectively focusing on minimal plans.  
 
To generate LFR sets we develop the LFR algorithm which takes the RCG graph (of a given problem) for the                                       
initial state as its input, and its output are the LFR sets for each fact node. It iteratively propagates information                                       
forward, and can be understood as relevance/reachability analysis with filtration. We prove the correctness of                             
this algorithm and analyze its run time. The relevance analysis and the LFR procedure described so far runs at                                     
preprocessing time and can be considered as static relevance analysis. We also develop an effective procedure                               
that dynamically updates these sets during search. This procedure detects actions which are no longer relevant                               
due to facts that were already achieved.  
 
We implemented the different pruning methods described in this thesis in the fast downward framework and                               
tested them on deletefree versions of classical planning domains and the seedset domain. The generated                             
planners are shown to be competitive with state of the art algorithms for DF planning. Our results on different                                     
time limits show the positive value of using relevance based pruning and decomposition, with increasing                             
value when using LFR sets instead of standard relevance sets. Also, results for short running times (10, 30                                   
seconds) show substantial advantage of LFRmethods over the use of LMCut alone, suggesting that it may be                                   
possible to find new and efficient deleterelaxation heuristics inspired by the methods described in this work.                               
Overall, this indicates the value of more aggressive methods for relevance analysis, and suggests that it may                                 
be worthwhile to consider additional such methods in future work.  
 
Keywords: Optimal planning, Deletefree, Deleterelaxation, Landmarks, Relevance, minimal plans, A*                   
search, And/Or graphs, Directed hypergraphs. 



 נושא העבודה: שיטות גיזום בתכנון אופטימלי ללא אפקטים מחיקים
 שם המגיש: אביטן גפן
 שם המנחה: רונן ברפמן

 תקציר:
להפקת השונות השיטות בין מספק. או אופטימלי באופן אם אוטומטי תכנון בעיות לפתרון המועדפת השיטה כיום הוא היוריסטי                    חיפוש
השפעה. ובעלות יעילות פופולריות, הן (deletes  ה (הסרת הבעיה של "הקלות" על המבוססות פונקציות היוריסטיות,                  פונקציות
האפקטים כל של הסרה ידי על שנוצרת בבעיה המרחק חישוב באמצעות למטרה, מצב בין מינימלי מרחק מעריכות אלו                    שיטות
לשיפור המאמצים אך יעילים, מעשיים קירובים קיימים NPקשה. הוא , המכונה זה, ערך חישוב .(delete (מסוג           +h       המחיקים
חסרות הן טבעי באופן אשר בבעיות יותר יעיל באופן ולטפל יותר, טובות היוריסטיות הערכות לספק מנת על נמשכים הללו                     הטכניקות

 אפקטים מחיקים.
 

תכנון בעיות של וטבעי חדש סוג של הצגה כוללים, מחיקים, אפקטים ללא אוטומטי תכנון לחקר זו בתזה שלנו העיקריות                     התרומות
מחיקים, אפקטים ללא תכנון בעיות של וניתוח לייצוג היפרגרף על המבוסס כלי פיתוח ,seedset  ה בעיית מחיקים: אפקטים                     ללא
) רלוונטיות ניתוח על המבוסס וגיזום/קיצוץ רלוונטיות ניתוח תכנון, בעיות לפירוק חדשניות טכניקות פיתחנו               שבאמצעותו

.(relevancebased pruning 
 

ניסחנו מערכתית. בביולוגיה שמקורן מחיקים, אפקטים ללא תכנון בעיות של וטבעי חדש סוג של פורמליזציה הינה הראשונה                   תרומתנו
ניצלנו אופטימליים. אוטומטים מתכננים עבור אתגר מהווה שהיא והראנו מחיקים אפקטים ללא תכנון כבעיית seedset  ה בעיית                    את
שימוש וללא העניין לצורך במיוחד שנבנה מתכנן בעזרת אופטימלי באופן אותה לפתור מנת על הבעיה של הייחודיים המאפיינים                    את
חלק של ההשראה תחת מחיקים, אפקטים ללא לבעיות כלליים אוטומטיים מתכננים מפתחים אנו בהמשך היוריסטית.                 באינפורמציה
בעיות עם גם כמו seedset  ה בעיית עם היטב התמודדו אלו מתכננים בעיות. של זה סוג עם בהתמודדות השגנו אותן                       מהתובנות

 קיימות ללא אפקטים מחיקים.
 

כגרף לבסוף הוגדר אשר מחיקים, אפקטים ללא תכנון בעיות של וניתוח לייצוג היפרגרף על המבוסס כלי פיתוח היא השנייה                     תרומתנו
relaxed מכנים שאנו מחיקים, אפקטים ללא תכנון בעיות של נאמן גרפי תיאור הנו זה כלי מכוון). להיפרגרף (שקול And/Or                   
בהצעת לראשונה אותו והצגנו ,(Keyder et. al. 2010) בעבודה תלות וללא במקביל פותח RCG  ה .RCG או causal graph                      
כי אם ,RCG  ה על המבוסס ,landmarks לזיהוי דומה אלגוריתם גם משותף הללו העצמאיות העבודות לשתי זו. לתזה                     המחקר

  הניסוח שלנו הוא כללי יותר וניתן להשתמש בו כדי לחשב מאפייני גרף שונים.
וגיזום/קיצוץ רלוונטיות ניתוח תכנון, בעיות לפירוק חדשות טכניקות לפתח ממשיכים אנו שלנו, הבסיסי כייצוג RCG  ה                   בעזרת
שני מנצלות אלו טכניקות מחיקים. אפקטים ללא אוטומטי תכנון לבעיות (relevancebased pruning) רלוונטיות ניתוח על                 המבוסס

.landmarks מושגים מרכזיים שאותם נסקור כעת בקצרה: תכניות מינימליות ו 
 

להם יש אחרות. אופטימיזציה וטכניקות היוריסטיות בשיטות שימוש תוך תכנון בעיות של בפתרון חשוב תפקיד יש landmarks                     ל
(disjunctive set) כקבוצה או ביחיד פעולות, או לעובדות להתייחס יכול landmarks המושג כללי, באופן זו. בתזה חשוב תפקיד                    גם

 שחייבים להיות חלק מהפתרון ממצב כלשהו למצב המטרה.
 

 ב פעולות של מוכלתממש תתקבוצה גם שהיא G  ל אחרת תכנית קיימת לא אם ,G עבור מינימלית תכנית להיות את π                      π  נגדיר
עלות הפעולות לכל עוד כל מינימליות, גם הינן האופטימליות התכניות כל אופטימליות, להיות חייבות אינן מינימליות תכניות                   .בעוד
אנו ספציפי, באופן אופטימליות. תכניות במציאת לצורכינו מנצלים אנו אותן שימושיות תכונות מספר ישנן מינימליות לתכניות                  חיובית.
של שרשור שהן לתכניות מינימליות תכניות אחר החיפוש את להגביל אפשר מחיקים, אפקטים ללא תכנון בבעיות כי                   מראים

 תתתכניות מינימליות, אשר כל אחת מהן משיגה landmark  כלשהו  תכונה שאינה קיימת בתכנון אוטומטי רגיל.
לשם שפיתחנו באלגוריתם דנים אנו .landmarks של לינארי סידור הינו לעיל שתואר (decomposition) הבעיה בפירוק חשוב                  צעד
אחר החיפוש את (pruning) לגזום/לקצוץ כדי לשמש יכול רלוונטיות מניתוח שנצבר המידע כיצד מראים אנו מכן, לאחר זו.                    מטרה
יותר הרבה יעיל הראשון במקביל, לעבוד יכולים ופירוק רלוונטיות על המבוסס גיזום בעוד מחיקים. אפקטים ללא מינימליות                   תכניות



.landmarks כאשר הוא מופעל על תתיבעיות שהושגו באמצעות הפירוק המבוסס על 
 

שיטה לכל מתייחסים אנו .(goal pruning) מטרה גיזום היא רלוונטיות, על המבוססת מציגים שאנו ביותר הפשוטה הגיזום                   שיטת
שיטות שתי מדגימים אנו מטרה. גיזום כאל כלשהי תתמטרה או למטרה פעולות של הרלוונטיות על המבוסס בטוח גיזום                    המאפשרת
disjunctive action המוצא דינמי הליך היא והשנייה רלוונטיות, פעולות של מתאימה קבוצה כל ע"י לשימוש שניתנת אחת                   כאלה,
בין האינטראקציות את בחשבון לוקחות יותר מתוחכמות שיטות .(applicable actions) להפעלה הניתנות פעולות של landmark               
.pathcommitment פעולות, בניסיון לזהות את הפעולות שלא יכולות להיות באותה תכנית מינימלית. אנו מתייחסים לשיטה זו כ 

 
זו קבוצה אפקטיבית, להיות כדי זאת, עם רלוונטיות. עובדות/פעולות קבוצת חישוב של סבירה דרך לכל נכונות שלנו הגיזום                    טכניקות
LandmarkFree מכנים שאנו חדשה, שיטה מציעים אנו כך, לצורך יעיל. לחישוב ניתנת עדיין אך האפשר, ככל קטנה להיות                    צריכה
יותר מעודן רעיון לספק מנסה LFR אופטימלי. לתכנון רלוונטיות של הסטנדרטי הרעיון את לשפר המבקשת LFR                   Relevanceאו
תוך שוב,  אופטימלי תכנון של בהקשר תועלת" "חסרי צמתים שמסנן כזה  אופטימלי לתכנון יותר מועיל גם שהוא                     לרלוונטיות

  כדי התמקדות יעילה בתכניות מינימליות.
 

כקלט, ההתחלתי המצב של נתונה) (לבעיה RCG  ה את לוקח אשר LFR  ה אלגוריתם את פיתחנו LFR  ה קבוצות את ליצור                          כדי
להבנה ניתן והוא מידע של איטרטיבית פרופוגציה מבצע זה אלגוריתם לעובדה. שמקושר צומת לכל LFR קבוצות הן שלו                    והפלט

  כניתוח relevance/reachability עם סינון. אנחנו מוכיחים את נכונותו של אלגוריתם זה ומנתחים את זמן הריצה שלו.
 

גם אנו רלוונטיות. של סטטיות כטכניקות להיחשב ויכולים החיפוש טרום פועלים כה עד שתוארו LFR  ה ותהליכי הרלוונטיות                     ניתוח
שהושגו עובדות בשל יותר רלוונטיות שאינן פעולות מזהה זה הליך החיפוש. במהלך אלו קבוצות של דינמי לעדכון יעיל הליך                     פיתחנו

 במצב הנוכחי בחיפוש.
 

קלסיות תכנון בעיות על אותם ובדקנו Fast Downward התוכנה במסגרת זו בתזה המתוארות השונות הגיזום שיטות את                   יישמנו
עם תחרותיים הם כי מוכיחים השונות מהשיטות שנוצרו המתכננים .seedset  ה ובעיית המחיקים האפקטים מהם                  שהוסרו
החיובית היעילות את מראות שונות זמן מגבלות של התוצאות מחיקים. אפקטים ללא תכנון בעיות עבור state of the art   אלגוריתמי                    
רלוונטיות קבוצות במקום LFR  ה בקבוצות שימוש בעת גדלה היעילות כאשר ופירוק. רלוונטיות על המבוסס בגיזום שימוש                    של
שימוש פני על LFR  ה שיטות של משמעותי יתרון מראות אשר שניות) 30 ,10) קצרים זמן טווחי של תוצאות כן, כמו                        סטנדרטיות.
ויעילות חדשות deleterelaxation היוריסטיקות למצוא יהיה וניתן שיתכן כך על מצביעות לבדה, LMCut  ה                 בהיורסיטקת

 בהשראת השיטות המתוארות בעבודה זו.
שיטות לשקול וכדאי רלוונטיות לניתוח יותר אגרסיביות בשיטות לשימוש חיובית אינדיקציה קיימת כי לומר ניתן כללי,                  בסיכום

 נוספות כגון אלו בעבודה עתידית.
 

) ציונידרך מינימליות, תכניות רלוונטיות, ניתוח רלקסצייתמחיקה, מחיקים, אפקטים ללא תכנון אופטימלי, תכנון מפתח:               מילות
,   גרפים And/Or, היפרגרפים מכוונים.  *landmarksA), חיפוש 
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Abstract: 
  This research presents a method for calculating the waiting time for spare parts for open product support 

systems; this calculation is the first necessary step toward spare parts optimization for such systems. 

Spare parts optimization is increasingly of interest to the industrial world, since spare parts supplying and 

holding directly affect the operation cost of any industrial system. Moreover, the quality of a product 

support system is measured based on its ability to supply spare parts within the contractual supply time. In 

recent years, more producers prefer purchasing operation hours (“power by the hour”) rather than 

purchasing the machines. This conceptual change transfers the support effort from the machine’s users to 

their manufacturers, and thus increases the need for enhancing the spare parts optimization techniques. 

  Traditional optimization techniques consider the system owner’s perspective, thus calculating the best 

system performances that can be achieved at the lowest cost. This research, however, examines the 

perspective of the spare parts support service providers. These support service providers are responsible 

for spare part supply and they are evaluated by limiting the waiting time for spare to the contractual 

obligations. In order to reduce the waiting time, they are deploying a multilevel network of depots. The 

support system is divided to two types – closed and open systems. The total quantity of spare parts is kept 

constant in the closed support systems, which are widely used, so that a replacement part is ordered for 

each discarded part. This research studies the open support systems in which the overall spare parts quantity 

is changed over time. In open support systems, the lack of control over the repair rate means that the 

replenishment orders are based on the in-hand stock level without considering the parts in the repair cycle. 

As a result, the total quantity of spare parts changes over time. In addition, the spare parts supply network 

employs depots that are used for emergency down-orders supply only. Those emergency stocks are not 

used for part refurbishment processes; therefore they count demands only if a spare part is available. 

  This work studies and proposes solutions to several unique challenges of the open products support 

systems spare part optimization. The research based on optimization process that utilizes analytical and 

simulation calculations together. This hybrid method takes advantage of the power of each method: the 

rapid analytical calculation and the ability to simulate complex situations without simplified constraints. 

The existing implementation of the hybrid optimization calculations are not suitable for open support 

networks due to the unique complexities of these support system logistics. The main challenges of open 

support systems, which require modification to the existing hybrid optimization method, include: (1) The 

increased number of total spare parts in the field as a result of vendor replenishment with lack of control 



 

 

over the repair cycle processes. (2) The varied spare parts demand rates in emergency depots. For those 

depots the spare parts demand rate depends on the chance to find a spare part in the depot, thus creating a 

nonlinear problem. (3) The varied spare parts replenishment time, which cannot be considered constant. 

Due to the complex multi-level network structure, the spare part replenishment time depends on the 

availability of spare parts in the upper level depots. 

  The research focuses on finding a solution to each of these unique open support system challenges 

separately, and proposes an integrated process to calculate the waiting time for a spare part in support 

systems that contain these elements. These solutions enables a process at which the waiting time for a given 

spares allocation can be calculated, thus the hybrid optimization method can be utilized. Time-dependent 

Markov analysis is developed for calculating the average time-dependent stock levels in the depots. This 

solution is demonstrated with several practical examples for a single global depot, and for networks with 

two depot levels. For the emergency depot challenge an analytical calculation process, based on the vector 

of possible states and their probabilities, was developed. This process calculates the chances to find a spare 

in the emergency depot as function of time. The research also shows the applicability of GLOW 

optimization method for support systems, with average waiting times as the optimization target. The study 

presents a few procedures to increase the accuracy of the optimization process, taking into consideration 

the variability of the replenishment times, which depend on spare part availability in its supplying depots. 

  Finally, this work propose a practical integrated process for calculating the waiting time for spare parts 

as a function of the stock levels in open support systems. This integrated solution is based on the individual 

solutions developed for each of the described challenges. The process contains nine steps, each feeds the 

following step, and together they enable assessing the average waiting time for a spare part in the field. 

This proposed waiting time assessment process is prerequisite for spare part hybrid optimization for such 

open support systems. 

 

 



 

 

 

 

 שיטות הערכה למלאי חלפים עבור מערכות פתוחות של תמיכה במוצרים העבודה:נושא 

 אבינעם דורון שם המגיש:

 : פרופ' אריה דובימנחה

 ר:תקצי
חישוב זה הינו צעד ראשון , מחקר זה מציג שיטה לחישוב זמני המתנה לחלפים עבור מערכות אספקת חלפים פתוחות  

 . חלקי חילוף למערכות אלו הכרחי לשם ביצוע אופטימיזצית

של כל  התפעולחלק ניכר מעלויות , שכן. על כל גווניה אופטימיזצית חלפים הינה נושא אשר מעסיק רבות את התעשייה  

פ היכולת לספק "חלק ניכר מאיכות התמיכה במוצרים נמדד ע ,כמו כן. ואחזקת חלפים המערכת תעשייתית כרוך באספק

שינויי תפיסה בשנים האחרונות העבירו חלק מהיצרנים להעדפת רכישת שעות עבודה . הדרישהחלפים תוך זמן סביר מעת 

. דבר זה העביר את אחריות התמיכה במכונה אל היצרן שלה ולא המשתמש בה. של מכונות על פני רכישת המיכון עצמו

וש והיכולות של ומכאן הדרישה הגוברת להרחבת השימ, תופעה זו העצימה את הצורך באספקת חלפים בזמן

 .אופטימיזצית חלפים

חישובי אופטימיזצית חלפים מביטים על הנושא מצד מחזיק המערכת ומאפשרים את תיכנון החלפים הנדרשים  יתרבמ  

בין אם הינם , אולם מחקר זה יעסוק בפרספקטיבה של נותני שירות למערכות קיימות. להשגת ביצועי מערכת מבוקשים

נמדדים ביכולתם  והםחלפים ה תספקגם לא, בין השאר, נותני השירות אחראיים. חזקה אחריצרן המכונות או גוף א

לזמינות  ותישיר הרוקש אינה, אותה רואה ספק החלפים, דרישות החלפים. תוך זמן מוגדר לספק חלף לכל דרישה

מתן מענה לדרישות לשם  .שכן גם חלף לא קריטי יצור דרישה שוות ערך לחלף קריטי לביצועי המערכת, המערכות בשדה

מערכות  -אספקת חלפים מתחלקות לשני סוגים  מערכות .מרובת דרגיםפורסים מערכת מחסנים  ספקי השירות, החלפים

בהן כמות החלפים נשמרת קבועה וכל רכיב שיוצא מהמערכת , מרבית המערכות הנפוצות הינם סגורות. סגורות ופתוחות

במערכות . משתנה עם הזמן הכוללת כמות החלפיםבהן , פתוחותמחקר זה ידון במערכות אספקת חלפים . מוחלף באחר

מתבססות רק על רמות  מהיצרןרכש הזמנות אספקה פתוחות חוסר היכולת לצפות את קצב תיקון הרכיבים יוצר מצב בו 

ספקת חלפים רבות כוללות מחסני חירום כמו כן מערכות א. המלאי הזמין ואינן תלויות בכמות הרכיבים שבסבב התיקון

 . אשר מספקים חלפים אשר שמורים לתקלות ואינם משמשים לחידושי מלאי במחסנים אחרים

מציע שיטה  המחקר. מחקר זה יעמוד על מספר בעיות ייחודיות בחישוב אופטימום חלפים עבור מערכת אספקה פתוחות   

ימוש משולב בשיטות אנליטיות וחיזויי סימולציה של התנהגות תוך ש ,חישוב אופטימום חלפים למערכת אספקהל

והיכולת  מהירות החישוב האנליטי ,זו מנצלת את כוחה של כל טכניקה( היברידית)לבת ושיטה מש. המערכות לאורך הזמן

. למציאת אופטימום חלפים מהיר ומדוייק, ציהסימול י"ים מורכבים ללא צורך בהנחות מקלות עחישוב להתמודד עם

. אינו מתיישב עם הקשיים הייחודיים של מודל מערכת פתוחה לתמיכה במוצרים, כפי שקיים כיום, אולם ישום השיטה

כוללים את הטיפול בעליה , אשר נידונים במחקר, עיקרי האתגרים המחייבים התאמה מיוחדת למערכות אספקה אלו

את הטיפול בקצב דרישת חלפים ממחסני  .התיקון מתמדת במספר החלפים בשדה עקב השלמות המלאי ואי סדירות מערך

וכן את  .לינארי-א למעשה קצב זה תלוי בסיכוי למציאת חלף זמין במחסן ולפיכך יוצר חישוב, החירום אשר איננו קבוע

 זמין תלויים בסיכוי למציאת חלף אלאהטיפול בזמני הסבב לתיקון אשר אינם קבועים עבור המחסנים בדרגים הנמוכים 

 . ים הראשיים שמעליהםבמחסנ

ומציע דרך אינטגרטיבית לחישוב זמן , המחקר עוסק במציאת פתרונות לכל אחד מהקשיים המתוארים לעיל בנפרד 

אנו מחשבים את , בעזרת פיתוח  משוואות מרקוביות תלויות זמן. ההמתנה לחלפים של מערכות המכילות מרכיבים אלו

פתרון זה מודגם על ידי מספר דוגמאות מעשיות עבור . כפונקציה של הזמן, הגודל הממוצע של רמות המלאי במחסנים

, כדי להתגבר על האתגר שמחסני החירום מציבים פיתחנו פיתרון אנליטי. מחסן בודד וכן מערכת מחסנים בשתי רמות

שה שימוש ועהמחקר . להערכת הסיכוי להמצאות חלף זמין במחסן זה, המבוסס על וקטור המצבים האפשריים וסיכוייהם

בהסתמך על משפט , 'י פתרון מערכת משוואות לגראנג"באופטימיזציה חלפים אשר אינה מחייבת פונקציה קונבקסית ע



 

 

 

המחקר מראה שניתן להשתמש  בשיטה זו גם עבור חישובי זמן המתנה לחלף  . GLOWהאופטימזציה המרכזי ושיטת 

אשר , ביחס לזמני סבב משתנים השל תהליך האופטימיזצי חן את הדיוקוהמחקר בכמו כן . במערכות אספקה פתוחות

 .ים להתגבר על פער זהדרכציע מו ,בזמינות החלפים במחסנים העליונים המספקים את הדרישות םתלויי

להערכת זמני , הכוללת את הפתרונות שהוצגו לעיל, חישוב אינטגרטיבית דרךומציג  ציעמ מחקרב הפרק האחרון 

תהליך זה מורכב מתשעה שלבים אשר מזינים אחד את . בכל דרגי המחסנים םשל רמת החלפיההמתנה לחלף כפונקציה 

כדי לבצע , ככלל. משנהו ומאפשרים את הערכת זמן ההמתנה לחלף בשדות עבור מערכות אספק חלפים פתוחות

ות באופן אופטימיזציית חלפים בשיטה ההיברידית נדרשת היכולת להעריך את זמן ההמתנה עבור רמות מלאי שונ

אופטימיזצית חלפים כוללת למערכות  בעזרת התהליך החישובי המוצג במחקר זה אפשר יהיה לבנות, לפיכך. אנליטי

 .פתוחות של תמיכה במוצרים
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During the second half of the twentieth century, most Jewish inhabitants of Arab 

countries left their countries of residence. Much of the popular discourse and scholarly 

narratives concerning this historic episode attributed the motives for mass migration to 

the rise of local nationalism, and to related political tensions among Jews and Arabs. In 

concert, many scholars maintained that static and rigid, national and ethnic identities of 

Jewish migrants (i.e., Zionist, non-Zionist, pro-European, pro-Arab nationalist, or 

Mizrahi) were the main factors shaping the nature of their emigration, and patterns of 

assimilation into new countries. As a consequence, such politically-oriented narratives 

have left only marginal space to explore the role of social developments and the 

dynamic nature of identity in the course of these emigration and assimilation processes. 

Moreover, such narratives focused extensively on aliyah (immigration to Israel), 

following the founding of the State of Israel (1948), thereby pushing aside other, earlier 

and parallel emigration phenomena among Jews from Arab and Muslim countries. 

This dissertation challenges these and other concepts that still dominate much 

of the discourse on the emigration of Jews from Arab and Muslim countries in the mid-

twentieth century. It proposes an alternative narrative that would leave more space for 

research into the dynamic and evolutionary nature of national and ethnic identities; and 

thereby, to the role played by individual migrants in the course of emigration. 

Throughout the dissertation, prominent dichotomist and rigid concepts such as 

“olim”(immigrants to Israel) versus “emigrants”, “Zionists” versus “non-Zionists”, 

“Israeli” versus “Moroccan, or “traditional” versus “modern” take on a dynamic shape 

in the course of ever-changing human interactions, rather than serve as stable categories 

of analysis.  

I focus on the mass migration of Jews from northern Morocco to Venezuela 

and Israel, between 1860 and 2010, suggesting that: a) social networks generated 

identities that waxed and waned, within the daily routines of potential migrants and 



migrants, as they moved in space interacting with others; and that, b) over time, such 

dynamic networks evolved to cause, self-sustaining processes of emigration and 

assimilations among large Jewish populations from northern Morocco. By focusing on 

the immigration of northern Moroccan Jews to Latin America from the mid-nineteenth 

 century - alongside the more typical research on aliyah from the mid-twentieth century 

- I expand the geographical frame of analysis, which focused more narrowly on aliyah 

as the only major, ethnicity-based migratory option open to Jews from Arab and 

Muslim countries. 

The narrative in my dissertation begins with the evolution of local (Judeo-

Spanish) ethnic identities among northern Moroccan Jews in the 1940s and 1950s. I 

suggest that such evolution took shape in reaction to intensifying encounters among 

Jews and non-Jews in light of Spanish-dominated immigration into northern Morocco. I 

then show how the concept of ethnic migration among Jews in northern Morocco was 

also gradually ingrained into their ethnic identity; beginning in the mid-nineteenth 

century, due to their “century-old” migration to Latin America. There, Moroccan 

émigré communities evolved to accommodate ongoing immigration of Jews into new 

non-Jewish environments. These ethnic communities, in turn, came to shape the nature 

of migratory decisions among those remaining in their country of origin. 

I later recount how Israeli and Moroccan statehood (in 1948 and 1956, 

respectively) added complexity to the already existing migration decision-making 

matrix among Jews in northern Morocco, rather than shaped it directly. I examine the 

role of networks of pioneer Zionists, potential olim, against the backdrop of other 

emigration, or non-migration, alternatives available to them. I then show how, 

following Moroccan independence, similar ethnic networks gradually turned Venezuela 

(of all countries in the Americas and Europe) into an attractive migratory haven for 

northern Moroccan Jews, some of them Zionist activists that could have chosen aliyah. 

I conclude this section of the dissertation by analyzing how evolving aliyah networks in 

the 1960s, changed practices of migration decision-making in the region. These 

networks would shape the aliyah of many whom, a decade earlier, had not been 

attracted by this migratory option. 

In the last part of the dissertation, I study the reconstruction of Moroccan 

identities in two different post-migration settings. First, I focus on the evolution of 

Moroccan identities in Venezuela, where, in the absence of non-Jewish immigrants 

from Morocco- as in the case of Moroccan aliyah to Israel- Moroccan Jews constituted 



the sole immigrant population from Morocco. I show how, under such circumstances in 

Venezuela, ad hoc ethnic networks came to solidify a collective Moroccan identity 

among Jewish immigrants, which, in retrospect, created a sense of alienation from the 

Moroccan nation-state. Such alienation, as I claim, was strongly dependent on forms of 

recollection in ethnic social contexts. I then discuss the group’s post-aliyah era, in 

which olim from northern Morocco scattered throughout Israel as they resettled in this 

country. I reveal how dynamic ethnic voices waxed and waned in individuals’ daily 

lives. Moreover, I show how ethnic networks generated such aspirations on the part of 

olim to forge a unique and differentiated northern Moroccan identity; mostly against 

the backdrop of a Mizrahi-Moroccan identity that began emerging in Israel in the 

1980s.  

This dissertation therefore builds toward a long-term, geographically broad 

narrative, according to which human movement in space and ethnic and national 

identities, evolve reciprocally. Seen from this perspective, migrations of Jews from 

northern Morocco, and their patterns of assimilation into new countries, were not direct 

outcomes of their fixed ethnic or national identities and aspirations. Rather, they 

depended on dynamic and evolving networks. I thus, suggest that the emigration of 

Jews from northern Morocco is a case that may contribute to the de-generalization of 

current perceptions in the history of Jews from Arab and Muslim countries, including 

their migratory journeys.  

The methodology stems from my approach toward identity formation and 

migratory movements, and the attempt to capture their dynamic interrelationships as 

they evolve over time. It is based on the ethnohistorical reading of sources: an 

interdisciplinary combination of oral history, ethnography and archival work. The 

sources include in-depth interviews, statistical records, historical videos and audio 

contents, periodicals, personal and official correspondence, and websites and blogs. 

 

 



 :בתנועה אתניּות

 2010-1860, וישראל לוונצואלה מרוקו צפון יהודי חברתיות בהגירת רשתות

 

 אביעד מורנו: המגיש

 רלי שכטר: המנחה

 

 השיח .מושבם ארצות את ערב ארצות יהודי רוב עזבו העשרים המאה של השנייה מחציתה במהלך

 ללאומיות ההמונית ההגירה נסיבות את לייחס טונ יםהרווח יםהמחקרי נרטיביםוה הפופולארי

 כי קבעו רבים חוקרים, לכך בהתאם. ומוסלמים יהודים בין פוליטיים ולמתחים באזור הגואה

-פרו, ציונים-לא, ציונים כגון) המהגרים של והנוקשות הסטטיות, והלאומיות האתניות יותיהםזהו

 הגירתם אופי את שעיצב מרכזי גורם והי( מזרחים או ערבית ללאומיות נטייה בעלי, אירופים

 בלבד זניח מקום הפוליטי הגוון בעלי הנרטיבים הותירו, מכך יוצא כפועל. השתלבותם ודפוסי

 תהליך רתבמסג ואתניות לאומיות זהויות של הדינאמי אופיין ולבחינת ייםחברת שינויים לבחינת

 לאחר לישראל בעלייה שאת ביתר התמקדו הרווחים הנרטיבים, מזאת יתרה. וההשתלבות ההגירה

 בקרב ומקבילות מוקדמות הגירה תופעות הדיון שולי אל דוחקים שהם תוך, (8491) עצמאותה

 .והאסלאם ערב ארצות יהודי

 יהודי של הגירתם אודות בשיח םליח נס שטרם יסוד מושגי כמה על מערערת זו עבודה

 יותר רב מקום שמותיר חלופי נרטיב מציעה היא .העשרים המאה באמצע והאסלאם ערב ארצות

 של לתפקידם גם, כך ומתוך, ואתניות לאומיות זהויות של והמתפתח הדינאמי אופיין לבחינת

 בעלי יסוד מושגי, העבודה של לאורכה. ההיסטורי ההגירה תהליך במסגרת יחידים שחקנים

 ,"ציונים-לא" מול אל" ציונים", "מהגרים" מול אל" עולים" כגון, נוקשות תודיכוטומי תיומשמעו

 מגעים לנוכח מתעצבים, "יםמודרנ" מול אל" םמסורתי" או, "יםאמרוק" מול אל" ישראלים"

 אלא האירועים לניתוח כקטגוריות משמשים לא שכאלה מושגים, לפיכך. ומשתנים שונים חברתיים

 .עצמם האירועים מן כחלק

 השנים בין, וישראל לוונצואלה מרוקו מצפון יהודים של ההמונית הגירתםב מתמקד אני

 עלתה שחשיבותן ,ולאומיות אתניות זהויות ייצרו חברתיות רשתות( א: כי מציע אני. 0282-8182

 במרחב נעו שאלו בשעה, הפוטנציאליים מהגריםהו מהגריםה של חייהם שגרת במהלך וירדה

 לכדי התפתחו שכאלה דינאמיות חברתיות רשתות, הזמן שבמרוצת( ב-ו; אחרים עם והתרועעו

. מרוקו מצפון יהודים של אוכלוסיות בקרב עצמם את הזינו אשר, נרחבים הגירה תהליכי יצירת

 לצד – עשרה-התשע המאה מאמצע החל, לוונצואלה אלו אוכלוסיות של ההגירה בחקר בהתמקדותי

 והמקום הזמן מסגרת את מרחיב אני – העשרים המאה מאמצע להח לישראל העלייה בחינת

 כלל בדרך התמקדה האחרונה זו ;והאסלאם ערב ארצות יהודי של וניתההמ הגירתם בחקר הרווחת

 היחידה ייחודיתה ההגירה אופציית, לכאורה, בהיותה ,העשרים המאה באמצע העלייה בחקר

 .שלהם דתי-האתני הרקע על והתבססה והאסלאם ערב ארצות יהודי בפני שעמדה

 אתניות זהויות של התפתחותן בהבנת מתחיל זו עבודה שמציגה המחודש נרטיבה

 ואל כי מראה אני. העשרים המאה של והחמישים הארבעים בשנות מקומיות( ספרדיות-יהודיות)

 גורמים של מתגברים הגירה תהליכי רקע על, יהודים לא עם חברתיים מגעים לנוכח התפתחו

 ההגירה מושג כיצד מראה אני, מכן לאחר. מרוקו צפון אל – ספרדים בעיקר – קולוניאליים



, עשרה-התשע המאה באמצע כבר מרוקו צפון יהודי של האתנית בזהותם בהדרגה וטמעה האתנית

 קהילות השנים במרוצת התפתחו שם .הלטינית לאמריקה" השנים מאה בת" הגירתם נוכחל

 אלו קהילותו ,החדשה יהודית-הלא לסביבה מרוקו צפון יהודי הגירת על שהקלו מרוקניות-יהודיות

 .המוצא בארץ היהודיות הקהילות בקרב הגירה החלטות על ,אתניות רשתות דרך ,חזרה השפיעו

 כבותמור הוסיפה( 8498) ומרוקו( 8491) ישראל של עצמאותן כיצד מתאר אני בהמשך

 ראשוני בקרב ותציוני רשתות התפתחו כיצד בוחן אני. קיימתה ההגירה החלטות קבלת למערכת

 לאחר כיצד מראה אני, מכן לאחר. בפניהם עמדו נוספות הגירה אפשרויותש בשעה, העולים

 ההגירה יעדי מכל) ונצואלה את דווקא בהדרגה הפכו דומות אתניות רשתות, מרוקו עצמאות

 יםציונ פעילים אף חלקם, יהודיים מהגרים עבור משמעותי משיכה למוקד (ובאירופה באמריקה

 עולים רשתות שבו האופן ניתוחב עבודתי של זה חלקה את מסיים אני. בעלייה לבחור שיכלו

. באזור ההגירה החלטות קבלת דפוסי את שינובמהלך שנות השישים של המאה העשרים  שהתפתחו

 .אלה עלייה נתיבי אל נמשכו לא קודם שכעשור, רבים של עלייתם על השפיעו אלו רשתות

, ההגירה לאחר מרוקניות זהויות של התגבשותן את בוחן אני העבודה של האחרון חלקהב

 את היהודים היוו – לישראל בדומה – שבה, מתמקד בונצואלה הראשון המקרה . מקרים בשני

 אני .במדינה יהודית שאינה מרוקנית אוכלוסייה בהיעדר, ממרוקו מהגרים של היחידה הקבוצה

 באופן המהגרים של המרוקנית זהותם את ותאתני רשתות גיבשו, שכאלה בנסיבות כיצד מראה

 זו הייתה, טוען שאני כפי .המרוקנית הלאום מדינת כלפי ניכור תחושות, בדיעבד, בקרבם שהעצים

 בתקופה, השני המקרה עם העבודה את מסיים אני. אתני-חברתי הקשר תלוית ניכור תתחוש

 הצפונית ממרוקו העולים קבוצת בה אשר, והשבעים השישים בשנות ההמונית העלייה שלאחר

 יםדינאמי (עדתיים) אתניים קולות חושף אני. ישראל ברחבי ויישובים ערים בכשבעים התפזרה

 בקרב טיפחו אלו כיצד מראה אני, מזאת יתרה. העולים של חייהם בשגרת וירדה עלתה שחשיבותם

 זהות של התהוותה מול אל בעיקר, ומובחנת ייחודית מרוקנית צפון זהות ליצירת שאיפות העולים

 .העשרים המאה של השמונים משנות החל בישראל מזרחית מרוקנית

 תנועת לפיו, גיאוגרפית מבחינה ורחב טווח ארוך היסטורי נרטיב מציגה זו עבודה, לפיכך

 מבעד. השנייה את האחת ומפרות בזו זו קשורות והלאומית האתנית וזהותם במרחב אדם בני

 זהותם של ישירה כתולדה נראית אינה מרוקו צפון יהודי של ההמונית הגירתם, זו מבט לנקודת

 כי מציע אני, כך מתוך. משתנה בסביבה חברתיים מגעים של כתוצר אלא, הלאומית או האתנית

 בחקר יסוד מושגי של מחדש תםוהגדר םלפירוק לתרום עשוי מרוקו צפון יהודי של ההגירה מקרה

 . הגירתם סיפור בחקר, זאת ובכלל, והאסלאם ערב ארצות יהודי של ההיסטוריה

 ותהליכי אתניות זהויות של התגבשותן כלפי מגישתי יוצא פועל הוא המתודולוגי הקו

 הוא. זמן לאורך ההדדית השפעתן אתו הדינאמית התפתחותם את לבחון הניסיון ומן, הגירה

 שבעל היסטוריה בין אינטרדיסציפלינרי שילוב: המקורות של היסטורית-אתנו קריאה על מבוסס

 מאגרי, עומק ראיונות, השאר בין, כוללים המקורות. ארכיונית ועבודה אתנוגראפית עבודה, פה

 אתרי, ואישיות רשמיות התכתבויות, עיתונות קטעי וכן ,ווידאו שמע תכני, סטטיסטיים מידע

 .  ובלוגים אינטרנט

 



 לאורך זמן הערכה מבוססת ידע של רמת ההענות ליישום של קווים מנחים רפואיים: נושא העבודה

 אבנר חצק :שם המגיש

 יובל שחר' פרופ :ים/שם המנחה

 
 :העבודה תקציר

י איגודים רפואיים מקצועיים ככלי לסטנדרטיזציה של הטיפול "קווים מנחים רפואיים נכתבים ע

קווים מנחים אלו מתפרסמים על מנת לסייע לרופאים לבסס את החלטותיהם הרפואיות . הרפואי

זה כמעט בלתי אפשרי עבור , למרות שקווים מנחים אלו באופן כללי נגישים. על המחקר העדכני

ולהיענות , לעקוב בקביעות אחר כל קו מנחה שמתפרסם, העסוקים מאוד מטבע עבודתם ,הרופאים

 . לכל המלצה חדשה

בעבר הוצגו מספר שיטות לפיתוח מערכות אוטומאטיות לזיהוי תכניות טיפול מבוססות קווים 

ה עד כה לא הוצג, מכל מקום. ולבקרת איכות על ידי בחינת ההיענות להמלצותיהם,  מנחים רפואים

ספריה דיגיטאלית של קווים מנחים ; מערכת משולבת הכוללת ממשק גרפאי לרכישת הידע הרפואי

מנוע חישובי לבקרת איכות מבוססת קווים מנחים אשר ; רפואיים המיוצגים בפורמט פורמאלי

וממשק גראפי ; מנתח את ההיענות ליישומם לאורך זמן בהתבסס על הייצוג הפורמלאי שלהם

 .של רמת ההיענותלהצגת התוצאות 

לביצוע בקרת איכות וניתוח , DiscovErrהנקראת , פיתחתי ובחנתי מערכת חדשה, במחקר זה

המערכת מתבססת על ייצוג פורמאלי של ידע  .  היענות ליישום לאורך זמן של קווים מנחים רפואיים

של אופן ניתוח ושל ידע לגבי ההגדרות המדויקות ,  לגבי תהליכי הטיפול המומלצים בקוים המנחים

כדי לנתח את רמת ההיענות לקווים המנחים  בנתונים , הנתונים הנדרש באופן ישיר או עקיף על ידם

 .הנשמרים לאורך זמן ברשומה הרפואית הממוחשבת

מנוע ההערכת , המתבסס על לוגיקת זמן עמומה, על ידי שימוש במנגנון חישובי גמיש, יתר על כן

, בחוסר הוודאות הקיים בנתונים, שקיים לעיתים בקווים המנחים ההיענות מתחשב בחוסר בהירות

ובעובדה שבמקרים רבים המטפלים ואף המטופלים אינם עוסקים במעקב אחר ההוראות 

 .המפורטות של הקווים מנחים אלא מיישמים אותם באופן שעונה להמלצותיהם העיקריות

דכני לניהול הטיפול בחולים ייצגתי בפורמט פורמאלי קו מנחה ע, לצורך הערכת המערכת

ביצעתי מספר ניסויים על ידי הפעלת המערכת על מספר , לאחר מכן. 2המאובחנים בסכרת סוג 

, והשוואת הערות המערכת לגבי ההיענות לקו המנחה, משמעותי של נתוני מטופלים אמיתיים

ואת מתוכם שני מומחים בסכרת ומומחית אחת ברפ)להערות של שלושה מומחים רפואיים 

אשר בחנו את הרשומות הרפואיות של המטופלים כמו גם את ההערות המפורטות של ( המשפחה

 .המערכת

, נבחנה על ידי השוואת ההערות שלה לאלו של המומחים DiscovErrשלמות הערות מערכת 

 .והוגדרה כהחלק היחסי של הערות המומחים שצויינו גם על ידי המערכת

להערות  38%-ל, עבור הערות שצויניו רק על ידי מומחה אחד 66%-שלמות הערות המערכת עלתה מ

השלמות . עבור הערות שצוניו על ידי כל המומחים 83%-והגיע ל, שצוינו בדיוק על ידי שני מומחים

, (שני מומחים או יותר)עבור הערות שצוינו על ידי לפחות הרוב של שלושת המומחים , 89%היתה 

 .הכללית של הערות המערכתרמה שאותה אני מחשיב כשלמות 



, אשר העריכו כל הערה כנכונה, נבחנה על ידי שני מומחי הסכרת DiscovErrנכונות הערות מערכת 

רמת ההסכמה בין . וגם העריכו אותה כחשובה או כפחות חשובה, או לא נכונה, נכונה חלקית

הערה של . ובהקונמצאה גבוה באופן מ, Cohen’s Kappaהמומחים נבחנה על ידי שימוש במדד 

המערכת נחשבה נכונה עם היא הוערכה כנכונה על ידי אחד המומחים ולפחות נכונה חלקית על ידי 

 .המומחה השני

הנכונות אף היתה . 89%היתה גם היא , לפי הערכת שני מומחי הסכרת, נכונות הערות המערכת

 .חות חשובותלעומת ההערות שצויניו כפ, גבוהה יותר עבור ההערות שצויניו כחשובות

על ידי בחינת ההערות , הערכתי בצורה בלתי ישירה את שלמות ונכונות הערות המומחים, בנוסף

. ובשלב של בחינת ההערות המערכת, שצוינו על ידם בשלב של הערכת ההיענות של המטופלים

נוסף נכונות הערות מומחה הוגדרה על ידי החלק היחסי של הערותיו שצוינו על ידי לפחות מומחה 

הוגדר על ידי התייחסות גם למערכת , "נכונות בלתי ישירה כללית"לבחינת , מדד נוסף. אחד

הערת מומחה שצוינה על ידי המערכת נחשבה נכונה גם אם לא צוינה על ידי , כלומר, כמומחה נוסף

שלמות הערות המומחה . מדד זה שימש להשוואה בין המומחים השונים ובין המערכת. מומחה אחר

 .גדרה ביחס לכל הערות המערכת אשר הוערכו כנכונות של ידי שני מומחי הסכרתהו

ל למדידת נכונות המומחים "תוך שימוש במדדים הנ, בהשוואה לשלושת המומחים, באופן כללי

אשר היתה גבוה מזו , הציגה רמת נכונות זהה לזו של מומחה לסכרת DiscovErrמערכת , והמערכת

באשר לשלמות המומחים  ;ונמוכה מזו של המומחה השני לסכרת של המומחה לרפואת משפחה

 .המערכת הציגה רמת שלמות גבוה מזו של כל אחד מהמומחים, והמערכת

כדי , DiscovErrאני מסיק ממחקר זה שניתן להשתמש בצורה יעילה במערכות כגון , לסיכום

באופן אוטומאטי על מספר  ,להעריך את רמת ההיענות ליישום לאורך זמן של קווים מנחים רפואיים

 .רב של מטופלים
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Abstract: 

Clinical guidelines are developed by professional medical associations as a tool to 

standardize medical care. These guidelines are published by the associations in order to 

assist clinicians in basing their medical decisions on state of the art, research-based 

evidence. Although these guidelines are in general, accessible to clinicians, it is almost 

impossible for busy clinicians to constantly follow every new guideline that is 

published, and to comply with all of the current recommendations. 

Several methods were presented in the past for the development of automated systems 

for clinical-guideline-based plan recognition, critiquing, and quality assessment. 

However, additional work is still needed in order for such systems to be widely 

accepted in healthcare. 

In this study, I designed, implemented, and evaluated the DiscovErr system, which is 

a comprehensive system for guideline-based critiquing and quality assessment, that 

includes an integrated set of modules with a graphical knowledge specification 

interface; a clinical guideline library; a full-fledged guideline-based quality-assessment 

engine that assesses care over long time periods according to a well-defined, formal 

representation of the guideline; and an interface for the visualization of the compliance 

analysis results. The DiscovErr system uses a formal representation of the procedural 

workflow knowledge inherent in clinical guidelines and of the declarative domain-

specific data-interpretation knowledge they explicitly or implicitly use, to perform 

quality assessment of the medical care by analyzing the longitudinal clinical data. 

Furthermore, by using a flexible reasoning mechanism based on fuzzy temporal logic, 

the compliance analysis algorithm addresses the inherent ambiguity of clinical 

guidelines, the uncertainty of clinical data, and the fact that care providers typically do 

not strictly follow clinical guidelines but rather adhere to these guidelines in a partial 

manner that reflects the essence of the guidelines' recommendations. 

To evaluate the DiscovErr system, I formally represented a complex, state of the art 

guideline for management of type II diabetes patients. I then performed several 

experiments by applying the system to significant numbers of real patient data, 

comparing the critique generated by the system to the comments made by three expert 



internists (two of whom are diabetes-therapy experts, and the third a family medicine 

expert) who reviewed the original clinical records as well as the system’s comments. 

The completeness of the DiscovErr system's comments was assessed by comparing 

the system's comments to those of the three expert clinicians, defined as the portion of 

the experts' comments that were reproduced by the system. The completeness of the 

DiscovErr system's comments increased from 66% for comments made by only one 

expert, to 83% for comments that were mentioned by exactly two of the experts, and 

reached 98% for comments made by all three experts. The completeness of the system 

was 91% for comments made by at least a majority of the three experts, which I 

considered as the system's completeness level. 

The correctness of the comments made by the system was assessed by the two 

diabetes experts, who assessed each comment as correct, partially correct, or incorrect. 

The level of agreement on the correctness of the system's comments, among the two 

diabetes experts, was measured using Cohen's Kappa, and was found to be significantly 

high. A comment was considered as correct if it was assessed as correct by one expert 

and as at least partially correct by the other expert. The correctness of the systems' 

comments, as assessed by the two diabetes experts, was also 91%. Correctness was 

higher for comments concerning issues that were judged as being of greater importance, 

as opposed to comments concerning issues judged as being of lesser importance. 

I have also assessed the experts' correctness and completeness in an indirect fashion, 

through the comments they made and through their assessments of the system's 

comments. The correctness of the experts' comments was defined as having one's 

comment agreed to by at least one additional expert. I defined an additional measure to 

assess the global "indirect correctness" score, in which the DiscovErr system was 

essentially considered as a fourth expert, and which was used for the overall assessment 

of the system versus the three experts. Completeness of the experts' comments was 

defined relative to the overall set of comments made by the DiscovErr system that were 

assessed as correct by both of the diabetes experts. Overall, when compared to the three 

human experts, using these measures to assess system and human correctness, the 

DiscovErr system could be placed between the family medicine expert and the two 

diabetes experts; with respect to the system and human measures of completeness, it 

displayed a higher level of completeness than any of the three human experts. 

I conclude that systems such as DiscovErr can be effectively used to assess the quality 

of longitudinal guideline-based care of large numbers of patients. 



Enhancing Chorioamnion Membrane 

Mass Transport for the Development of a 

Novel Noninvasive Prenatal Test 

Submitted by: Aharon Azagury 

Advisor: Prof. Joseph Kost 

Short abstract 

Chemical penetration enhancers (CPEs) have long been used to increase transport 

phenomena across skin and other membranes (e.g., tympanic and nasal membranes). The 

mechanism by which CPEs enhance mass transport has yet to be established. However, 

one theory, which was evaluated in the present study, classes the CPEs into two 

categories: extractors and fluidizers; the extractors act on the lipid membrane by 

extracting lipids from it, while the fluidizers interact with lipid membrane by penetrating 

it. This theory was proposed for the skin, the membrane that has received the most 

research attention from the standpoint of enhancing permeability. Nonetheless in this 

study we were able to show (both in vitro and ex vivo) that the mechanisms of action of 

the extractors and fluidizers also apply to the chorioamnion (CA) membrane, despite the 

differences between skin and CA membrane structures. 

The CA membrane is the membrane constituting the amniotic sac and serves as the 

physical barrier between the fetus and the mother. The passive permeability coefficient 

varied both from one human source to another and between different sites of one human 

source. We therefore developed a customized method for assessing the possible 

enhancing effect on CA membrane permeability of different applications. Several CPEs 

were found to have an enhancing effect on CA membrane mass transport, including 

lidocaine, ethanol and bupivacaine. Our study also provides guidelines for screening and 

selecting the most potent CPEs based on the log Kow coefficient (defined as the 

logarithmic value of a solute concentration in an organic-like phase (octanol), divided by 

its concentration in water).We also provide a general guideline for combining CPEs 

optimally. Whereas combining CPEs from the same mechanism group produces an 



antagonistic effect, combining CPEs from different mechanism groups yields a 

synergistic effect.  

We also investigated the effect of ultrasound (with and without the use of CPEs) on CA 

membrane permeability. The permeability experiments results showed that exposing CA 

membrane to ultrasound increases its permeability and that the higher the ultrasound 

intensity was, the higher the enhancement effect (in the range of ultrasound intensities 

used). In the present study a MATLAB program was developed in order to facilitate 

analysis of the images obtained from the dye experiments. The program was utilized to 

study the mechanism underlying the ultrasound enhancement effect on CA membrane 

permeability. It was found that ultrasound affects CA membrane permeability mainly via 

the cavitational effect (and secondarily via the acoustic streaming effect). In our research, 

we also found that combining ultrasound with CPEs belonging to the fluidizer group 

produced a synergistic effect. On the other hand, combining ultrasound with CPEs from 

the extractor group produced an antagonistic effect.  

CPEs were also encapsulated in nPLGA using much lower concentrations of CPEs (up to 

100-fold less); we found that the enhancement effect was not impaired and even 

increased compared to CPEs in solution. A general mechanism was proposed suggesting 

that nPLGA penetrates the CA membrane, resulting in longer exposure of the membrane 

to CPEs. Ultrasound was also shown to increase the initial rate of release of the CPE 

from the nPLGA, creating a 'burst' effect. Moreover, it was noticed that the higher the 

ultrasound intensity was, the higher the enhancing effect on that permeability, and also 

that the transport time was shorter than when encapsulated CPEs were applied alone.  

The enhancing effects observed ex vivo were quite similar to those observed in vitro and 

displayed the same patterns (e.g. the same combinations yielded the same 

antagonistic/synergistic enhancing effects). Histopathological tests were performed in 

order to evaluate the effects on CA membrane macrostructure of insonation and exposure 

to CPE, and also of preservation methods. None of the applications or preservation 

methods were found to affect the CA membrane macrostructure significantly. All of the 

results obtained – whether in vitro or ex vivo – pave the way for developing a clinical 

application for sampling and noninvasive administration of drugs and other biological 

agents to the fetus via the amniotic fluid. 



הגברת מעבר חומר דרך ממברנת מי השפיר במטרה 

 לפתח בדיקת טרום לידה חדשנית ולא חודרנית

 אזגורי שם המגיש: אהרון

 שם המנחה: פרופ' יוסף קוסט

 תקציר

מזה זמן רב ידוע שזרזים כימיים ואולטראסאונד יכולים להגביר את מעבר החומר דרך העור וממברנות 

ביולוגיות אחרות כגון הממברנה הטימפנית )אוזן( והממברנה בתעלות החוטם. במחקר זה, נעשה שימוש 

השפיר  בזרזים כימיים ותערובותיהם )עם ובלי אולטראסאונד( לשם הגברת החדירות של ממברנת מי

לשם יישום דגימת מי שפיר בצורה לא חודרנית. ממברנת מי השפיר  ex vivoוגם  in vitro)קוריואמניון( 

 היא הממברנה אשר עוטפת את העובר ומהווה מחסום פיסי בין האם לעובר.

לשני סדרי גודל, מה שמנע את השימוש  שונות הגיעההשונות במקדמי החדירות בין ממברנות מי שפיר 

האפשרי במקדם זה להערכת ההגבר האפשרי במעבר חומר. כתוצאה מכך, שיטה חלופית המותאמת למחקר 

 זה פותחה לשם הערכת האפשרות של יישומים שונים להגביר את מעבר החומר דרך ממברנת מי השפיר. 

ומר דרך ממברנת מי שפיר, לדוגמא: לידוקאין, במחקר זה, מספר זרזים כימיים נמצאו כמגבירי מעבר ח

אתאנול ובופיואקאיין. מנגנון ההגבר של זרזים כימיים על מעבר החומר דרך ממברנות ביולוגיות איננו מבוסס 

לחלוטין בספרות הקיימת. אולם, במחקר זה נבדקה תיאוריה אחת אשר מחלקת את הזרזים הכימיים לשתי 

זלים". ה"ממצים" משפיעים על ממברנה שומנית על ידי מיצוי שומנים מתוכה קבוצות מנגנון: "ממצים" ו"מנ

בעוד ש"מנזלים" מהדדים עם הממברנה השומנית על ידי חדירה לתוכה. יחד עם זאת, תיאוריה זו הוצעה עבור 

השפעת זרזים כימיים על העור )הממברנה הנחקרת ביותר בספרות המקצועית מבחינת הגבר חדירות(. 

(, הוצג שהתיאוריה של "ממצים" ו"מנזלים" קבילה גם עבור ממברנת מי ex vivoוגם  in vitro)  במחקר זה

השפיר. במחקר זה מוצעים קווים מנחים לסקירת ובחירת הזרזים הכימיים היעילים ביותר להגברת מעבר 

ים בפאזה מים )מוגדר כערך הלוגריתמי של ריכוז חומר מסוי-חומר על ידי השימוש במקדם החלוקה שמן

. כמו כן, מחקר זה מספק גם קו מנחה כללי ק בריכוז אותו חומר בפאזה מימית(אורגנית )אוקטנול( מחול

לשילוב אופטימלי של זרזים כימיים על מנת להפיק תערובות מיטביות להגברת מעבר חומר. בעוד ששילוב 

 ממנגנונים שונים מוביל לתוצא אגבורי. זרזים כימיים מאותו מנגנון מוביל לתוצא נגדי, שימוש בזרזים כימיים 

הראו שחשיפת ממברנת מי שפיר לאולטרסאונד אכן מגבירה את עם אולטראסאונד תוצאות ניסויי החדירות 

ו חדירותה וככל שעוצמת האולטרסאונד חזקה יותר כך ההגבר בחדירות עולה )בטווח העוצמות שנבדק

 במחקר(.



ולטרסאונד על חדירות הינה עיבוד תמונה. התוכנה שפותחה אחת השיטות להערכת מנגנון השפעה של א

במיוחד למחקר זה הותאמה כך שתזהה את הצבע המסויים )אינדיגו( אליו נחשפה ממברנת מי השפיר לשם 

זיהוי האזורים מוגברי החדירות המקומיים וכמו כן את עוצמת הצבע באותם איזורים אשר מעידה על היקף 

אלו. בעזרת יישום זה נקבע כי הקוריון )הממברנה שפונה לצד האמהי( הינה החדירה של הצבע לאזורים 

הממברנה המהווה את שלב קובע הקצב למעבר חומר דרך ממברנת מי השפיר. כמו כן, נמצא כי אולטרסאונד 

 משפיע על ממברנת מי השפיר בעיקר על ידי תוצא הקוויטציה ובאופן משני על ידי תוצא הזרימה האקוסטית. 

בעוד , הוביל לתוצא אגבורי נמצא ששילוב אולטרסאונד עם זרזים כימיים מקבוצת ה"מנזלים"גם קר זה במח

הסבר אפשרי לכך נעוץ . הוביל לתוצא נגדי ששילוב אולטרסאונד עם זרזים כימיים מקבוצת ה"ממצים"

שילובו עם זרזים בעובדה שאולטרסאונד מגביר את מעבר החומר במנגנון הדומה למנגנון של ה"ממצים" ולכן 

 כימיים ממנגנון שונה )הווה אומר, "מנזלים"( מוביל לתוצא אגבורי.

עשויה להוביל להורדת הריכוז  PLGAבמחקר זה, שוער שכליאת זרזים כימיים בתוך ננוחלקיקים של 

הדרוש של זרזים כימיים אלו )מקבוצת ה"מנזלים"( להגברת מעבר החומר דרך ממברנת מי השפיר. ריכוז 

( ונמצא שהשפעתם על מעבר פחות 100רזים כימיים שנכלאו בתוך הננוחלקיקים היה נמוך משמעותית )פי הז

החומר דרך ממברנת מי השפיר נותרה זהה ואף גדלה בחלק מהמקרים ביחס לשימוש בזרזים כימיים 

ממברנת המנגנון שהוצע במחקר זה להסבר התופעה, מציע שהגברת מעבר החומר דרך  ."חופשיים" בתמיסה

מי השפיר ע"י שימוש בננוחלקיקים פועל במנגנון בו הננוחלקיקים חודרים לתוך ממברנת מי השפיר, בכך 

מאפשרים שחרור איטי ומתמשך של הזרז בתוכה, דבר המאפשר הגדלת זמן החשיפה של ממברנת מי השפיר 

מהננוחלקיקים לא הייתה  מכיוון שבחלק מהמקרים, הכמות שהשתחררה של הזרז הכימי זרזים כימיים אלו.ל

מספקת, נעשה שימוש באולטרסאונד אשר ידוע כבעל פוטנציאל להגברת קצב השחרור מנשאים. השימוש 

במעין תוצא  000באולטרסאונד הוביל להגברת הכמות הראשונית המשתחררת מהננוחלקיקים פי 

כך תוצא ההגבר במעבר  "התפרצות". יתרה מזאת, נמצא שככל שעוצמת האולטרסאונד הייתה חזקה יותר,

החומר דרך ממברנת מי השפיר שהתקבל היה גבוה יותר ובזמן ניסוי קצר יותר בהשוואה לשימוש בזרזים 

 כימיים כלואים בננוחלקיקים בלבד. 

עם שקי מי שפיר של חולדות.  ex vivo מר דרך ממברנת מי השפיר הוצגו גםהשפעות ההגבר על מעבר החו

וגם המגמות היו זהות )הווה אומר אותם  in vitroהיו דומים לתוצאי ההגבר  ex vivoתוצאי ההגבר שנצפו 

בדיקות היסטופתולוגיות בוצעו במחקר זה לשם הערכת  שילובים יצרו את אותם תוצאים אגבוריים/נגדיים(.

ההשפעה על מבנה המקרו של ממברנת מי שפיר לאחר חשיפה לאולטרסאונד וזרזים כימיים )גם שיטות 

ור נבדקו(. אף אחד מהיישומים או משיטות השימור שנבדקו לא הראו השפעה על מבנה המקרו של השימ

 ממברנת מי השפיר.

סוללות את הדרך לפיתוח יישום קליני , (ex vivoוגם  in vitroלסיכום, כל התוצאות המוצגות במחקר זה )

 . ממברנת מי השפיר של דגימת מי שפיר בצורה לא חודרנית ומתן תרופות ישירות לעובר דרך
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Abstract   

The Levantine high productivity system is a product of an extensive coastal parallel upwelling 

system that operated in the Late Cretaceous along the SE Tethyan margin. This system resulted 

in the deposition of a unique sequence of carbonate, chert, porcellanite, phosphorite and organic-

rich (oil shale) sediments in a series of basins located proximally and marginally to the upwelling 

center. The Shefela basin (central Israel) represents the thickest and most complete penetrated 

stratigraphic interval of the oil shale deposits in Israel. The newly drilled Aderet borehole (IEI 

Ltd) in the Shefela basin provides a continuous core record coupled with high quality 

geophysical well logs and represents a previously unmatched opportunity for exploring the high 

productivity sequence in the region.  

The comprehensive chronostratigraphic framework determined in this study places the Aderet 

core in its regional context, provides an excellent time constraint and consequent sedimentation 

rates and, through regional correlation, an approximation of system tracts positions. Finally, 

cross-reference with other Arabian Plate localities enables an estimation of eustatic influences on 

the Shefela deposits. 

A combination of foraminiferal records and geochemical proxies were analyzed from the same 

sample. This approach allowed recognizing faunal turnovers and their environmental causes and 

to take a further step in inferring on specific biological adaptations that enabled benthic 

foraminifera to successfully colonize anoxic environment, in a similar manner as their modern 

successors.  

In the center of the proposed depositional model is a shift in the dominant type of primary 

producers, specifically from diatom to calcareous nannoplankton (e.g., coccolithophorids), 

occurring around the Campanian-Maastrichtian boundary and the main benthic foraminiferal 

turnover identified in this study. The primary producers turnover is supported by variation in 

SiO2 content and siliceous lithologies along the sequence and through biomarkers analyzed in a 
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near-by section in Jordan, which was correlated to the Aderet core in this study. This shift might 

have also triggered a change in the bacterial consortium decomposing the phytoplankton-derived 

OM, as also suggested by biomarker analysis, affecting OM preservation. It might also explain 

the dramatic turnover of the benthic assemblages and the changes in the elemental composition 

of the OM. 

This model proposes that the lower part of the Ghareb Formation represents the transition zone 

between two opposing positions of the study area relative to the main upwelling cells: (1) during 

the upper Menuha and Mishash formations interval and peaking at the Mishash Chert Member 

interval and the lower Ghareb Formation interval, upwelling-induced productivity was 

widespread, promoting highest productivity in the study area during maximum flooding episodes 

and producing organic-rich or silica-rich sediments depending on surface water nutrient 

stoichiometry, and (2) from the middle part of the OSM the main upwelling cells have migrated 

past the studied area. The continued rising of sea levels, culminating with Arabian Plate MFS 

K180 and the global highstand event KMa3,4 moved the Tethyan upwelling activity proximally 

and further away, and terminated the high productivity sequence in the Levant.  

In this study multi-proxy analysis from diverse techniques provides substantial geological 

evidence confirming that different benthic foraminifera species with diverse morphologies can 

live and even thrive at very low, probably anoxic, bottom water conditions. The inferred 

environmental changes along the Aderet core might have promoted the faunal turnovers between 

species with different adaptations and strategies for overcoming oxygen deficiencies. Several 

different adaptations are discussed in relation to the Aderet core data set: denitrification, 

kleptoplastidy and ectosymbiosis with microorganisms. Additionally, the primary producer 

turnover might have directly influenced at least some of the dominant species in the Aderet core 

by changing the type of food reaching the seafloor. Consequently, this model suggests that in 

addition to O2 availability and food flux, many other environmental factors have a substantial 

influence on benthic foraminiferal communities. 

Keywords: Late Cretaceous; southern Tethys; high productivity; chronostratigraphy, 

paleoceanography;  foraminifera; gamma ray; Rock-Eval; C/N ratio; C/S ratio; δ
13

Corg; δ
15

Norg      
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 באגן המאוחר מהקרטיקון השמן פצלי יחידת של ההשקעה וסביבת פליאוקיאנוגרפיה

 ישראל מרכז ,השפלה

 מגיש: אהרון מלכסון

 לבין-אלמוגי אהובה .פיינשטיין, דר שמעון .אברמוביץ, פרופ סיגל .דרמנחים: 

 תקציר

תוצר הינה אשר התקיימה בתקופת הקרטיקון המאוחר באזור הלבנט  הפוריות הגבוההמערכת 

יס. מערכת זו הובילה טתה אוקיינוסבגבולו הדרום מזרחי של  האשר פעל upwellingמערכת של 

צור, פורצלניט, פוספאט וסדימנטים  קרבונאט, חודי אשר מכיליסלעים י ףשל רצ ולהשקעת

ממוקמים במרחקים שונים ממרכזה של השל אגנים במספר רב  )פצלי שמן( עשירים בחומר אורגני

קידוח . )מרכז ישראל( מכיל את החתך העבה ביותר בישראל של פצלי שמןאגן השפלה  כת.המער

רצף המשכי של גלעינים ולוגים גיאופיסיים  מספקובאגן השפלה  ( בוצע לאחרונהIEI Ltdאדרת )

 את כל יחידת פצלי השמן ומהווים הזדמנות יחידה במינה למחקר מקיף של יחידה זו. המכילים

 בהקשר אדרתגלעין  את מציבה זה במחקר שנבנתה המקיפה הכרונוסטרטיגרפית מסגרתה

מאפשרת , אזורי מתאם ובאמצעות, מדוייקת וקצבי סדימנטציה זמן מסגרת מספקת, ושל האזורי

עם חתכים נוספים מהלוח  קורלציה, בנוסף. למקם רצפים סטרטיגרפיים לאורכו של הגלעין

 .השפלהמ סלעי המשקע על סטטיותאאו השפעות של הערכה אפשרה הערבי

 אפשרה זו גישה. ניפרים ואנליזות גיאוכימיות בוצעו על אותה הדוגמהיאנליזה של מאספי פורמ

בכך ו אשר התקיימו בזמן השקעתם הסביבתיים והגורמים זיהוים של השינויים הפאונלים את

 ליישב ניפרים בנתוניםיבהבנה של אדפטציות ביולוגיות שמאפשרות לפורמ נוסף צעד התקדםל

 .המודרניים יורשיהםל בדומה, אנוקסיות תוסביב בהצלחה

ובאופן , יםראשונה היצרנים של הדומיננטי בסוג שינוי נמצא במרכזו של מודל ההשקעה המוצע   

 גבול סביב אשר מתרחש פלנקטון גירניים כדוגמת הקוקוליטופריםננוספציפי בין דיאטומאות ו

 נתמך שינוי זה .השינוי הפאונלי העיקרי באוכלוסיית הפורמיניפרים הבנתוניםו סטריכטהקמפן/מ

שינויים בהרכבי  ובאמצעות הגלעין לאורך והליתולוגיה הצורנית SiO2 השינויים בתכולת ה ידי על

לחתך באדרת במסגרת  נמצא כקורלטיביהביומרקרים אשר תוארו מחתך מקביל בירדן, אשר 

השפיע גם על סוגי האוכלוסיות הבקטריאליות אשר פרקו את  זה ושינוייתכן . העבודה הנוכחית

יתכן שהשינויים . החומר האורגני, דבר אשר השפיע באופן ישיר גם על יכולת השימור שלו

השינוי  חומר האורגני הינם תוצאה שלבבמאספי הפורמיניפרים הבנתונים ואלו של יחסי היסודות 

 מודת המים העליונה. הראשונים בע באוכלוסיית היצרנים

שתי תקופות  בין המעבר אזור את מייצג רב'ע תצורת של התחתון החלק כי מציע זה מודל

 upwelling( :1) הלתאים המרכזיים של מערכת  ביחס המחקר אזור של השקעה עיקריות

, ותצורת משאש מנוחה החלק העליון של תצורות במהלך הפוריות של המערכת הייתה בשיאה

ודות של הצפה מקסימלית. משקעים זהפוריות הגבוהה ביותר התקיימה במהלך אפיכאשר 

עשירים בצורן או בחומר אורגני שקעו כתלות בסטויכיומטריה של הנוטריאנטים בפני הים. שיא 

החלק ביחידת הצור של תצורת משאש ובחלק התחתון של תצורת ע'רב.  התרחשהפרודקטיביות 

התאים המרכזיים של מייצג תקופה בה השתרעות המרחבית שלו( האמצעי של פרט פצלי השמן )ב
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נדדו מעבר לאזור המחקר. העליה הנוספת בגובה פני הים אשר הגיעה  upwelling המערכת 

( KMa3,4מקביל לארוע העליה בגובה פני הים הגלובלי )וב בלוח הערבי MFS K180לשיאה ב 

סלעי הפוריות הגבוהה  ףלמרחק רב יותר, ובכך מסיימת את רצ בשלב זה את המערכת מרחיקה

 באזורנו.

 המאשרות גיאולוגיות ראיות אשר מספקמתחומים שונים סממנים -רב בוצע ניתוח זה במחקר

בתנאי  לשגשג ואף לחיות יכולים שונות מורפולוגיות עם שונים פורמיניפרים בנתונים מיני כי

יכולת זו כנראה ומשקפת אדפטציות  .בגוף המים התחתון, אנוקסיםכנראה , מאוד נמוכים חמצן

ו  kleptoplastidy, דניטריפיקציה מיוחדות אשר על פי הממצאים של המחקרי הנוכחי יתכן וכללו

ectosymbiosis באוכלוסיות הייצרנות  השינוי העיקרי, בנוסף. מיקרואורגניזמים נוספים עם

 על ידי אדרת בגלעין הדומיננטיים מהמינים על חלק לפחות ישיר באופן השפיע הראשונית אולי

 חמצן לזמינות בנוסף כי מציע זה מודל, מכך כתוצאה. הים לקרקעית שהגיע מזוןה של הסוג שינוי

 של הפורמיניפרים קהילות על מהותית נוספים בעלי השפעה סביבתיים גורמים ישנם, מזון ושטף

 .הים קרקעית

 ;  כרונוסטרטיגרפיה; מערכת פוריות גבוהה;  יסטתדרום ה;  מאוחר: קרטיקון מילות מפתח

איזוטופים ;   C/Sיחס  ;  C/Nיחס ; Rock-Eval;  קרני גמא; פורמיניפרה; פליאואוקינוגרפיה

 יציבים של פחמן וחנקן אורגנים
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Abstract 

Vaccination is one of the most effective ways to prevent infectious diseases. However, 

across the world we often witness low vaccination rates, even for individuals, such as members 

of high-risk groups who could clearly benefit from vaccination.  

The simple normative model of vaccination compares the expected value of vaccination to 

the expected value of not being vaccinated (in terms of the likelihood of disease infection and 

severity). As long as the benefit from a vaccination exceeds the risks inherent in receiving the 

vaccination, a person should choose to be vaccinated. Accordingly, much of the research on 

medical decision-making regarding vaccination has examined how vaccination intentions are 

affected by the perceived risks of a disease, and showed a positive association between the 

perceived risk and vaccination compliance. Fewer studies have focused on the association 

between the perceived risks of a vaccine's side effects and vaccination intentions. 

The model I offer in the present research takes into account the risk of a disease and the risk 

of the vaccine side effects: In the first part of the research, I offer a descriptive, two-stage model 

of the perceived risk of disease. The first stage refers to the likelihood of being exposed to a 

disease, and the second stage refers to the likelihood of developing symptoms and their severity. 

This part includes three studies that examine the effect of exposure risk (stage 1) and likelihood 

of symptoms (stage 2) on vaccination intentions. The results demonstrate that individuals do not 

simply integrate the risks of exposure and of developing symptoms when deciding whether to be 

vaccinated, but are rather affected by each risk separately. These results suggest that individuals 

may try to avoid the first stage (exposure to the disease) instead of being vaccinated – thereby 

eliminating the risk of the second stage (developing symptoms in case of exposure).  



In the second part, I examined the association between the risks of the disease and the 

vaccine side effects and the effect of these risks on vaccination intentions. I proposed that 

availability of sickness increases the perceived risk of the disease, which in turn is generalized to 

the perceived risk of the vaccine. Therefore, availability of sickness might indirectly lead to a 

decrease in vaccination intentions. In Study 4, I demonstrated that the availability of sickness 

indeed increases both disease and vaccine risk perception, but only the perceived risk of the 

disease predicts vaccination intentions. Paradoxically, while increased vulnerability to diseases 

led to greater vaccination intentions, availability of sickness decreased vaccination intentions, 

when controlling for vulnerability to diseases. In Study 5, I suggested that framing vaccines as a 

way to maintain health would increase vaccination intentions, compared to presenting them as 

preventing diseases. In that study, I compared two gain frames – positive gain (maintaining 

health) and avoiding loss (preventing diseases). I found an interaction between the framing of 

vaccines and the perceived vulnerability to disease: Only participants who felt vulnerable to 

diseases were affected by the different framing, and for these participants, framing vaccination as 

a way to maintain health increased vaccination intentions compared to framing vaccination in 

terms of preventing disease.  

Taken together, the results of the present research suggest that even though there is an 

association between perceived risk of a disease and higher vaccination intentions, highlighting 

the sickness has a paradoxical, negative effect on the willingness to be vaccinated. Therefore, 

communicating the benefits of vaccines by highlighting the risk of a disease may not be the best 

strategy for mass vaccination campaigns, especially when addressing high-risk groups. Instead, 

health policy makers should consider: a) Tailoring the message to different groups, and b) 

framing vaccination as one of the actions individuals should take to stay healthy. 

 



 : נכונות לקחת סיכון על מנת להקטין סיכון עתידי :נושא העבודה

 בקבוצות סיכון מהתחסנות הימנעותהמקרה של 

 ר'מאג-אפרת אהרונוב: שם המגישה

 מאייר-יואלה ברבי' פרופ: שם המנחה

 

 תקציר

בארצות שונות , למרות זאת. אחת הדרכים היעילות ביותר למניעת מחלות הידועות כיום ההינהתחסנות 

, גם עבור אנשים שהתועלת של ההתחסנות עבורם גבוהה, ברחבי העולם אנו עדים לשיעורי התחסנות נמוכים

 .כגון חברים בקבוצות סיכון

התחסנות -וחלת הערך של איהמודל הנורמטיבי של התחסנות משווה בין תוחלת הערך של התחסנות לת

כל זמן שהתועלת מהחיסון עולה על העלות של (. במונחים של הסתברות לפתח את המחלה וחומרת המחלה)

העוסקים בגורמים הקשורים להתחסנות מחקרים רבים , בהמשך לתפיסה זו .כדאי להתחסן ,קבלת החיסון

 והראו, התחסנותכוונות ובין  ל המחלהתפישת הסיכון שבתחום קבלת החלטות רפואית התמקדו בקשר בין 

לוואי מהחיסון ובין -הקשר בין תפישת הסיכון לתופעות. קשר חיובי בין תפישת הסיכון ונטייה להתחסן

 . התחסנות נחקר פחות

כולל הן את הסיכונים הכרוכים במחלה והן את הסיכונים המודל אותו אני מציעה במחקר הנוכחי 

המבוסס על המלצות , שלבי-דו, תיאוריאני מציעה מודל , של המחקרשון הרא בחלק :הכרוכים בהתחסנות

המיועדות להפחתת הסיכון לחשיפה , מערכת הבריאות ועל התנהגויות המקובלות בקרב הציבור הרחב

סבירות לפתח סימפטומים ואת ל שלב השניהחשף למחלה וילה סבירותמתייחס ל שלב הראשוןה. למחלה

בחנתי את ההשפעה של הסבירות לחשיפה ולפתח סימפטומים על כוונות , שוניםבשלושה ניסויים . חומרתם

והדגמתי כי אנשים אינם משקללים את הסיכוי לחשיפה ואת הסיכוי לפתח סימפטומים כאשר , ההתחסנות

מן הממצאים ניתן להסיק כי  .אלא מושפעים מכל אחד מהשלבים בנפרד, הם מחליטים האם להתחסן או לא

פעולה המפחיתה את  –במקום להתחסן ( חשיפה למחלה)מן השלב הראשון  עלהימנמנסים  ייתכן שאנשים

מסקנה זו נתמכת על ידי מחקרים על (. סימפטומים של המחלה במקרה של חשיפה)הסיכון שבשלב השני 

את השפעה השלילית של התנהגות לא בריאה " לאזן"מנגנון הגנה המאפשר לאנשים  -אמונות בריאות מפצות

 .על התנהגות זו" לפצות"צעות אמונות על התנהגויות העשויות באמ



וכיצד הקשר  –הסיכון מהמחלה והסיכון מהחיסון  –את הקשר בין שני סוגי הסיכונים בחנתי , 2בחלק 

תפישת הסיכון של המחלה מעלה את זמינות של חולי כי , הצעתי. ביניהם משפיע על כוונות התחסנות

שזמינות של חולי , מכאן. אשר בתורה מוכללת לתפישת הסיכון של החיסון, (במונחים של פגיעות למחלה)

הראיתי שזמינות של חולי אכן מגבירה הן את , 4בניסוי . כוונות התחסנותאת , בעקיפין, עלולה להקטין

אולם רק הפגיעות למחלה מנבאת את כוונות , תפישת הסיכון של המחלה והן את תפישת הסיכון של החיסון

למרות שהעלאת תחושת הפגיעות למחלה הובילה לכוונות התחסנות גבוהות , פרדוכסליבאורח . ותההתחסנ

 .זמינות של חולי דווקא מפחיתה כוונות התחסנות, כאשר עורכים בקרה על תחושת הפגיעות, יותר

כדרך לשמור על הבריאות תעלה את הנכונות להתחסן לעומת חיסונים  מסגורשיערתי כי , 5וי בניס

שמירה על ) רווח –בתחום הרווח  מסגוריםהשוויתי בין שני , 5בניסוי , למעשה. הצגתם כדרך למניעת מחלות

 מהמסגורמצאתי כי רק נבדקים שחשו פגיעים למחלות הושפעו (. מניעת מחלות)הפסד -לעומת אי( הבריאות

חיסונים כדרך לשמירה על הבריאות העלתה את הנכונות להתחסן לעומת  מסגור, אלהעבור נבדקים . השונה

 . כדרך למניעת מחלות מסגורם

פי שישנו קשר חיובי בין תפישת הסיכון של המחלה ובין נכונות -אף על כי ,מתוך ממצאי המחקר עולה

הצגת התועלת של , לכן .שלילית על הנכונות להתחסן פרדוכסליתלזמינות של חולי ישנה השפעה , להתחסן

בקמפיינים לחלות עשויה שלא להיות דרך הפעולה הטובה ביותר חיסונים לציבור באמצעות הבלטת הסיכון 

להתאים ( א :על קובעי מדיניות לשקול, במקום. בפרט כאשר פונים לקבוצות בסיכון גבוה, ציבוריים לחיסונים

להציג את החיסונים כאחת מהדרכים המסייעות לנו לשמור על ( ב, אליהן פוניםאת המסר לקבוצות שונות 

 .הבריאות

  



 



The Theology of “Mamlachtiut" (Sacralized Nationalism) of Rabbi Zvi Tau and 

His Circle 

By: Udi Avramovich 
Advisors: Prof. Boaz Huss and Prof. Dov Schwartz 

Abstract 

 

This study engages with the doctrine of “Mamlachtiut” (“sacralized nationalism”) 

whose foundations can be found in the writings of R. Avraham Yitzchak Kook since 

his emigration to Jaffa in 1904; its continuation through his son, R. Zvi Yehuda Kook, 

during the challenges of establishing settlement, the State, and the Six Day Way; and 

its culmination in the teachings of R. Zvi Tau and his circle, from the beginning of the 

eighties until today. 

The first part of the study discusses the relationship between Mamlachtiut theology 

and political radicalism. The second part deals with the complex status of 

modernization and secularization in Mamlachtiut theology, which stems from its 

impersonal position, through comparison to the Modern-Religious School of the 

“Mercaz” circles. 

Chapter One of this study challenges this approach, and shows that, at least according 

to students of the Vilna Gaon in Jerusalem, it is the more traditional approach to 

redemption, the eschatological approach, which led to messianic, and eventually even 

political, activism. In contrast to this is the messianic approach of Mamlachtiut 

theology according to R. A.Y. Kook, Z.Y. Kook, and R. Tau. With this approach, the 

term messianic activism loses much of its significance, as the Messiah has already 

essentially arrived, in the form of national reawakening, so that there is no need to 

“bring” it. It is effectively the absolute messianic actuality of this approach and its 

underlying certainty that gives validity to “this world,” and its acceptance of the real-

political scene as it is, which dismisses political radicalism 

Chapters Two and Three present the messianic approach of Mamlachtiut theology 

and its attitude towards “politics” concerning “Gush Emunim,” claiming that the 

connection between the messianic theology of “Mercaz” and the settlement in Judah 

and Samaria is much weaker than is accepted in research, and where it does exist, this 

connection is sometimes ambivalent, or even inverted 

Impersonal Theology 

The second part of the study deals with the complex relationship between orthodoxy 

and modernity as reflected in Mamlachtiut theology. The potential tension between 



religion and secularity – referred to by R. A.Y. Kook and his students as “sacred” and 

“profane” - is an underlying discussion of many studies about “Religious Zionism” 

and the “Mercaz” circles.  

Chapter Four proposes the terms dialectics, synthesis, and dualism as representative 

of the different attitudes towards the relationship between the sacred and the profane. 

While “Mizrachi” represents synthesis, Mamlachtiut theology rejected this possibility 

for different reasons.  

Chapter Five presents the controversy between Mamlachtiut theology as initially 

guided by R. Z.Y. Kook and later by R. Tau and his disciples, and Religious Zionism. 

This chapter shows that these arguments occur within “Mercaz” itself, and in many 

senses, they represent the disparity and the tensions between the “central faction” of 

the Mercaz rabbis and the more veteran faction, which merged R. Z.Y. Kook’s 

teachings and National Religious ethos and the teachings of R. Tau, who rose within 

the yeshiva’s ranks since the seventies and grew close to R. Z.Y. Kook, gradually and 

systematically growing away from a National Religious lifestyle. This process 

culminated in R. Tau’s departure from Yeshivat Mercaz in 1997 and his establishment 

of Yeshivat Har HaMor. 

Chapter Six returns to the main theological debate, claiming that “התבצרות בקודש” 

the “barricading away in sanctity,” which first climaxed with the establishment of 

Yeshivat Har HaMor, conceals a fundamental ambivalence. The central term analyzed 

in this chapter is “impersonality”, which simultaneously generates religious 

radicalization and the fortification of modernistic values. It seems that the dualistic 

rhetoric which opposes the secular world “outside” is only an overt, partial aspect of 

the debate, whereas the actual positions, which are formed through internal religious, 

conservative dialogue, actually reinforce the “philosophy of immanence” related to 

values of nationalism, idealism, intellectualism, activism, and more. In the world of 

participants in pre-military preparatory programs, this process is fully realized, and 

raises inner conflicts within R. Tau’s circles.  

The Conclusion points to an intrinsic relationship between anti-political theology, 

which is discussed in the first section, and impersonality, which is discussed in the 

second. It also surveys and summarizes R. Tau’s doctrine as it exists in its current 

stage, which is seeing a climactic struggle with Religious Zionism, and attempts to 

explain the reasons for this escalation. 
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 התיאולוגיה הממלכתית של הרב צבי טאו וחוגו

 מגיש: אודי אברמוביץ

 בהנחיית: פרופסור דב שוורץ ופרופסור בועז הוס

 העבודה תקציר

מחקר זה עוסק במשנת 'התיאולוגיה הממלכתית', אשר יסודותיה בכתבי הראי"ה קוק, מאז 

נוכח מאבקי היישוב, הקמת המדינה ומלחמת  (, המשכה בבנו הרצי"ה4091עלייתו ליפו בתרס"ד )

 , מתחילת שנות השמונים ועד ימינו. ששת הימים, ושיאה במשנתם של הרב צבי טאו וחוגו

החלק הראשון של המחקר דן ביחס שבין התיאולוגיה הממלכתית ובין רדיקליזם פוליטי. החלק 

תית, הנובע מעמדתה השני דן במעמדם הסבוך של המודרניות והחילון בתיאולוגיה הממלכ

 דתית של חוגי מרכז.-האימפרסונאלית, תוך השוואה לאסכולה הציונית

לצד דיון תיאורטי וסקירת המחקר, מובא מיפוי של החוגים השונים בתוככי פרק המבוא, ב

 'מרכז', ותלמידי הרצי"ה, המקביל במובנים רבים, לדורות השונים שפעלו בישיבה.

טענה רווחת במחקר מצביעה על האקטואליזציה המשיחית של הרצי"ה ותלמידיו כגורם המוביל 

לרדיקליזם פוליטי, הכרוך לעיתים בעבירה על חוקי המדינה, אלימות וגזענות. אל מול גישה זו יש 

המזכירים תפיסות משיחיות מסורתיות יותר, לפיהן, הישגי הציונות אינם ביטוי למשיח שכבר 

אלא לכל היותר מהווים סימנים אפשריים, המבשרים על אפשרות של גאולה אך לא על הגיע, 

וודאות. מעשי האדם והעם יקבעו האם יהיו ראויים לגאולה עתידית. לפי טענה זו התיאולוגיה 

הדתית המסורתית, אשר ביסודה תפיסת הברית, בניגוד לזו של חוגי מרכז, מובילה למתינות 

פטת את המציאות באופן מפוכח וריאלי, 'העולם הזה', ואת השלמות פוליטית, באשר היא שו

 המשיחית היא משאירה לעתיד האסכטולוגי או לעולם הבא. 

של מחקר זה אני מציע ערעור על תפיסה זו, ומראה כי לפחות במקרה של תלמידי פרק הראשון ב

ובילה לאקטיביזם הגר"א בירושלים, דווקא תפיסת הגאולה המסורתית יותר, האסכטולוגית, ה

משיחי ובהמשך אף פוליטי. בניגוד לכך עומדת התפיסה המשיחית של התיאולוגיה הממלכתית 

מבית מדרשם של הראי"ה, הרצי"ה והרב טאו. המונח אקטיביזם משיחי מאבד הרבה ממשמעותו 

יא' בתפיסה זו, שכן המשיח בעיקרו כבר הגיע, בדמותה של התחייה הלאומית, ולכן אין צורך 'להב

אותו. דווקא האקטואליות המשיחית המוחלטת של גישה זו, והוודאות שבבסיסה, מאשרת את 

'העולם הזה', ומקבלת את הזירה הריאל פוליטית כפשוטה, ולכן שוללת רדיקליזם פוליטי. הדיון 

 שנערך כאן סובב איפה סביב המושג המתעתע של "משיחיות אפוקליפטית". 

התפיסה המשיחית של התיאולוגיה הממלכתית ויחסה ל'פוליטי',  מוצגת השלישיו פרקים השניב

טענתנו היא כי הזיקה בין התיאולוגיה המשיחית של 'מרכז' ובין סביב הוויכוח על 'גוש אמונים'. 

ההתיישבות בשטחי יש"ע היא רופפת בהרבה מאשר מקובל במחקר, ובמקומות שהיא קיימת היא 

 לעיתים אמביוולנטית ואף מהופכת. 

חלק השני של המחקר עוסק ביחסים הסבוכים שבין אורתודוכסיה ומודרניות, כפי שהם ה

המכונים על ידי  - המתיחות האפשרית שבין דת וחילוןמשתקפים בתיאולוגיה הממלכתית. 

עומדת בבסיס מחקרים רבים אודות 'הציונות הדתית' וחוגי  -הראי"ה ותלמידיו 'קודש' ו'חול' 

טית העומדת בדרך כלל בבסיס מחקרים אלו היא זו של 'תזת החילון', מרכז. הפרדיגמה התיאור

המבוססת על מתודולוגיה בינארית של דת, פרימורדיאלית )המשבשת את החיים הציבוריים(, 

ולעומתה מודרניות וחילון מיטיבים. תזת החילון ספגה בעשורים האחרונים ביקורות רבות 

הבנה טובה יותר של  ונית, המאפשרתחיל-ה הפוסטמכיוונים שונים, ובמקומה הוצעה הפרדיגמ



 ב
 

יחסי קודש וחולין במשנת התיאולוגיה הממלכתית. כפי שנראה, ההוויה הדתית שיצרה 

מודרנית ואולתרה דתית בו בזמן. דווקא -התיאולוגיה הממלכתית, היא במקרים רבים אולתרה

הוא אכן עושה זאת, מחזק מושג 'הקודש' של הרב טאו, שמטרתו להתנתק מן 'החוץ' החילוני, ו

מניה ובה ערכים שהתנסחו באידיאליזם הגרמני, העומדים בבסיס זרמים מרכזיים של החילון 

המודרני. בהמשך לכך, המטען התיאולוגי שמעמיסים הרב טאו וחוגו על עולמו של 'החול', מייצר, 

לת דווקא כמו במקרה של המכינות הקדם צבאיות, עמדה הומניסטית ואופטימיסטית, הדוג

 באנושיות, רציונאליות, ואידיאליסטיות.  

חילונית בדומה לתיאולוגיה הפוליטית, מזהה בתרבות ובערכים -כמו כן, התיאוריה הפוסט

החילוניים של המערב, בדומה לכל שיח, עקבות תיאולוגיים הכרוכים בוודאות בלתי רציונאלית, 

ישנו הבדל בין הראי"ה קוק, בעיקר ב'משנת עריצות הכוח, משטור, ומחויבות טוטלית. במובן זה 

מקבל במובנים מסוימים את אתוס 'הנאורות' המודרני,  בין הרב טאו ותלמידיו. הראשוןיפו', ו

ומאמין בקיומו של 'חולין'. דהיינו, ישנו מצב אנושי, אוניברסאלי, של תבוניות ושאיפה כנה 

תית )של ישראל( צריכה לאמץ לחירות וצדק, הקודם לעולמן של הדתות, ואשר הדת האמי

ולהעלות ולא לשלול. דהיינו הוא מקבל את 'תזת החילון' בחלקה, אלא שבמקום התפיסה 

הבינארית הוא מציע הגיון דיאלקטי בו הדת לא מתנתקת מהחילון, נלחמת בו, או נעלמת בתוכו. 

באופן אשר  לחלופין היא מאפשרת לחולין לגלות בתוכו יסודות משיחיים לטנטיים ומשחררים,

 מושגיו האינסטרומנטליים לא מאפשרים לו.

אורתודוכסיה, -בהיפוך תפקידים מרתק, המהווה המשך לפוסט חילוניות ומייצר מצידו גם פוסט

הרב טאו ותלמידיו מאמצים מסיבות דתיות עמדות הקשורות ל"פילוסופיה של האימננטיות". הם 

ר מקורה במשנת הראי"ה, ואשר זוכה עושים זאת מכוח התיאולוגיה האימפרסונאלית, אש

במשנתם להאדרה והחרפה. האידיאליזם צריך להיווסד כולו על 'טהרת הקודש' ולא על סינתזה 

בין קודש וחול ובין אורתודוכסיה ומודרניות. דיונים רבים בחלק זה מוקדשים איפה, למתח שבין 

המזרחי והמפד"ל, ואחר כך התיאולוגיה הממלכתית ובין הציונות הדתית, בתחילה בדמותם של 

 באגפיה האקדמאיים.

מציע את המושגים דיאלקטיקה, סינתזה ודואליזם כמייצגים את החלופות השונות  הפרק הרביעי

ביחסי קודש וחול. בעוד 'המזרחי' מייצג את הסינתזה, התיאולוגיה הממלכתית דחתה אפשרות זו 

 מסיבות שונות. 

הפולמוסים בין התיאולוגיה הממלכתית, כפי שהונהגה בתחילה על ידי  מציג אתהפרק החמישי 

הרצי"ה ואחר כך ביתר שאת על ידי הרב טאו וחוגו, ובין הציונות הדתית. שיאו של תהליך זה 

(, והקמת ישיבת הר המור. רבני המכינות, 4001בפרישת חוגו של הרב טאו מ'מרכז' בתשנ"ז )

 דתי.-הליך של חזרה מחודשת למרכז הציונילעומת זאת, החלו מאז רצח רבין בת

, ששיאה הראשוני "לגופו של הדיון התיאולוגי, וטוען כי "ההתבצרות בקודש חוזר הפרק השישי

בהקמת ישיבת המר, טומנת בחובה אמביוולנטיות יסודית. המושג המרכזי שננתח בפרק זה הוא 

 ור ערכים מודרניסטיים. האימפרסונאליות, המייצרת בו זמנית הן הקצנה דתית והן ביצ

פוליטית שנידונה בחלק -מצביע על הקשר המהותי שיש בין התיאולוגיה האנטיפרק הסיום 

הראשון ובין האימפרסונאליות שנידונה בחלק השני. כמו כן הוא סוקר את השלב הנוכחי במשנתו 

 זו. , ומנסה להציע הסברים להחרפהשל הרב טאו, בו מגיע המאבק בציונות הדתית לשיאו
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Translocation to cellular membranes is one of the hallmarks of PKC activation, 

occurring as a result of the generation of lipid secondary messengers in target membrane 

compartments. The activation-induced translocation of PKCs and binding to membranes 

is largely directed by their regulatory domains. 

In response to various types of stress, cells can undergo significant phenotypic 

changes, ranging from increased DNA repair to senescence and apoptosis. The 

mechanisms by which the choice between these possible cell fates is determined in 

response to damaging stress remain poorly understood. Nonetheless, the DNA damage 

response was shown to determine cell fate. DNA damage is detected in the nucleus by 

sensor proteins leading to transmission of the information through phosphorylation of 

effector proteins. The extent of the DNA damage determines cell fate: cell cycle arrest 

and DNA repair or the activation of apoptotic or senescence pathways. 

Apoptosis, a programmed cell death, is a highly regulated process essential for 

morphogenesis, development, differentiation, and homeostasis of multicellular organisms. 

It is largely conserved through evolution and may occur in response to a broad range of 

stimuli, including genotoxic agents that cause DNA damage. Similar stressors can also 

induce senescence, characterized by permanent cell cycle arrest and loss of proliferative 

capacity, despite continued viability and metabolic activity. Senescent cells exhibit 

characteristic features, including a large and flat morphology, an increase in senescence 

associated -galactosidase (SA--gal) activity, secretion of complex mixtures of 

extracellular proteins and soluble factors, the senescence-associated secretory phenotype 

(SASP). Components of SASP reinforce or implement cell cycle arrest and contribute to 

tumor suppression by signaling and recruiting the immune system to clear senescent cells. 

However, some secreted molecules, associated with inflammation and malignancy, act as 

pro-tumorigenic agents. Hence, cellular senescence could be tumor suppressive, but may 

also be pro-tumorigenic on pre-malignant neighboring cells. 

Protein kinase C (PKC) family members were implicated in the control of cell 

death; some being pro-apoptotic and others anti-apoptotic. Now it is clear that there are 

specific roles for the different PKC isozymes in regulation of apoptosis, and that the 

promotion or suppression of apoptosis occurs as a function of the isozyme(s) that are 

activated and the cell types under investigation. A limited number of studies also showed 

a role for PKC members in senescence, sometimes exhibiting opposite effects. It was also 

suggested that individual PKCs trigger distinct responses when activated at different 



phases of the cell cycle via a common mechanism that involves p21Cip1. We have 

previously reported that PKC, member of the novel subfamily and an epithelial-specific 

isoform, is localized at the cytoplasm and ER/Golgi and is translocated to the plasma 

membrane and the nuclear envelope (NE) upon short-term activation by PMA. 

Here we show for the first time that in response to DNA damage PKCη is tattered 

only to the NE, shuttling between the cytoplasm and the nucleus. We further demonstrate 

that PKCη expression and its phosphorylation on the hydrophobic motif (Ser675) is 

increased by etoposide; however, this phosphorylation is not required for its accumulation 

at the nuclear envelope. Moreover, we demonstrate that the C1b domain is sufficient for 

this translocation to the nuclear envelope. We further show that, similar to full-length 

PKCη, the C1b domain alone can confer protection against etoposide-induced cell death. 

Furthermore, we demonstrate that this protective effect is unique to DNA damage, as both 

PKC and its C1b domain cannot protect against taxol-induced cell death. One possible 

mechanism by which PKC may prevent cell death induced by DNA damage is the 

promotion of senescence. We show a new role for PKC, an anti-apoptotic kinase, in 

promoting senescence induced by oxidative stress and DNA damage. Silencing of PKC 

resulted in reduced induction of senescence, and its overexpression induced a higher 

fraction of SA--gal positive cells. We also showed a lower number of proliferating cells 

were regrown out of the senescent cultures of PKC expressing cells compared to the 

PKC-knockdown cells in colony formation assays. We further demonstrate that PKC 

promotion of senescence occurs through its ability to upregulate the expression of the cell 

cycle inhibitors p21Cip1 and p27Kip1, and to enhance both the transcription and secretion of 

IL-6. Moreover, we demonstrate here for the first time that PKC enhanced the 

transcription of IL-6 and IL-6 receptor, creating a positive loop for reinforcing 

senescence. Nonetheless, the expression of IL-8, another major component of SASP, was 

specifically downregulated by PKC. Furthermore, we show that the PKC-374I 

polymorphic variant exhibits enhanced kinase activity compared to the WT-374V, and is 

more effective in the secretion of IL-6, p21Cip1 expression, and the promotion of 

senescence. Thus, our studies demonstrate translocation of PKC to the nuclear envelope 

upon DNA damage, and suggest that its spatial regulation could be important for its 

cellular functions including effects on cell death and promoting senescence. As there is 

now considerable interest in therapies that will activate senescence to control tumor 

progression, or therapies that will eliminate senescent cells, it is crucial to reveal first the 

molecular regulators of senescence. This will improve our ability to develop new 

strategies to harness senescence as a potential cancer therapy in the future. 

Key words:Protein kinase ; Senescence; IL-6; p21Cip1; breast cancer; PRKCH 

polymorphism; Nuclear envelope; etoposide; doxorubicin; cell death; SASP 
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  תקציר

 ובהעצמת DNA- בהגנה מפני מוות כתוצאה מנזק בC התפקיד של הפרוטאין קינאז :נושא העבודה

  .תהליך הסנסנס

   אודי צורגיל:שם המגיש

  אטה ליבנה'  פרופ:שם המנחה

, הנדידה לממבראנות שונות בתא הוא PKC של הפעלת חלבונים ממשפחת םאחד המאפייני

תהליך הנדידה . חים שניוניים על פני ממבראנת המטרהנדידה זאת מתרחשת בעקבות יצור שלי

  .C1 and C2) ( י מתחמי הבקרה של החלבון "בחלקו הגדול עוהקישור לממבראנה מבוקר 

החל מעליה בהפעלת , רביםתאים העוברים נזקים מסוגים שונים יכולים לעבור שינויים במאפיינים 

ועד תהליך , )senescence(התא באופן קבוע  כניסה לעיקוב מחזור  אוDNA,מערכת התיקון לנזקי 

של התא כיצד להתמודד עם הנזק אינו מובן באופן המנגנון דרכו מבוצעת הבחירה . יטמוות אפופטו

כאשר מתרחש .  הוא משפיע על תגובת התא וסיכויו לשרודDNAכאשר נגרם נזק ,  למרות זאת.מלא

 המשך התהליך בשליחת אות דרך ,DNAאת ה  חלבונים הסורקים )י"ע(  על ידינזק שכזה הוא מזוהה

עת את המסלול בו יבחר התא מידת הנזק שנגרם לגנום קוב. של חלבונים אפקטוריםמפל זרחון 

 ל להפעיל סיגנל המביא בין אם לעצור את מחזור התא ולתקן את הנזק שנגרם או :להתקדם

senescence מוות אפופטוטיל או להתקדם, כדי למנוע מוות תאי.  

תהליך זה נמצא תחת בקרות רבות והינו חיוני לתהליכי , פטוזיס הינו מוות תאי מתוכנןאפו

תהליך זה שמור מבחינה .  ושימור המצב התקין באורגניזמים רב תאייםתההתמיינו, ההתפתחות

חומרים אלו . גנוםחומרים המזיקים ל, אבולוציונית ויכול להיות מופעל על ידי מגוון של גירויים בהם

 תופעה המאופיינת בעיקוב קבוע של מחזור התא ועיבוד יכולת senescence ם גם כן להוביל ליכולי

תא , senescence של תאים המצויים ב םהמאפייני בין .החלוקה תוך שמירה על חיות ופעילות מטבולית

-senescence associated  ליזוזומיםעליה בביטוי של מרקר לפעילות , מוגדל בעל מורפולוגיה שטוחה

galactosidase (SA--gal) ,פקטורים מסיסים וינים אנזימים מפרקי חומר חוץ תאי הפרשה של ציטוק

החומרים המופרשים . SASP( senescence-associated secretory phenotype(נוספים המוגדרים כ 

צורך פינויים של ואף מביאים לגיוס מערכת החיסון ל, מהתאים הללו מחזקים את הסיגנל לעצירת מחזור התא

 חלק מאותן, למרות זאת. לים סרטניםוכך תורמים למניעת התפתחותם של גידוsenescence, תאים ב 

מעודדים של הופעת גידולים מולקולות מופרשות מקושרות להפעלת תהליכים דלקתיים וככאלו פועלים כ

  .הסרטנים בתאים השכנים והתפשטותם בגוף

חלקם תורמים למוות זה וחלקם , תפקיד בבקרה של מוות תאי נמצאו כבעלי PKCחברי משפחת ה 

 הההכוונ, תהליך המוות המבוקרבכיום ברור תפקידם של חלק מחברי המשפחה . מעקבים מוות אפופטוטי

 במספר . המדובר ובסוג התא הנבדקטיפולחברי המשפחה המופעלים בלכן תלויה בעיכוב או קידום התהליך ל

 כאשר חלקם מעודדים senescence בתופעת ה PKCפקיד לחברי משפחת ה מועט של מחקרים נמצא גם ת

 תגובה התלויה בשלב של מחזור התא בו מצוי PKCsבנוסף הוצע כי למספר . ואחרים מעקבים את התהליך

  . p21Cip1 מעקב מחזור התא פועלים דרך  senescence משפיעים עלהכל חברי המשפחה , התא הנבדק
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 ,המבוטא בעיקר בתאי אפיתל,  nPKC החבר בתת משפחת הPKCבון נו פרסמנו בעבר שהחלא

בעקבות גירוי משפעל   בנוסף הראנו כי).ER( פלזמית-הרשתית האנדוי ' בציטופלזמה ובאברונים גולגוממוקם

  ).( נודד לממבראנת התא ולממבראנת בגרעין PKC החלבון PMAי "ע

ממבראנת  בבעיקרממוקם  PKC החלבון DNAבמחקר זה אנו מראים לראשונה כי בתגובה לנזקי 

עקבות הטיפול עם בבנוסף אנו מראים כי . כאשר הוא נודד לאורך התהליך בין הציטופלזמה והגרעין ,הגרעין

למרות , hydrophobic motif (Ser675) ה ו על גביאטופוזיד יש עליה בביטוי החלבון ובפוספורילציה של

כאן אנו גם מדגימים לראשונה כי . NEיונית לצורך הצטברות החלבון ב מצאנו שפוספורילציה זו אינה חזאת 

בנוסף אנו .  הינו מספיק כדי לאפשר את הנדידה לממבראנת הגרעיןC1b domain , בחלבוןמקטעיםאחד 

 בפני המוות התאי הנגרם הגנה מקנה לתא C1b domainמקטע ה  כי בדומה לחלבון המלא  לראשונהמראים

אנו מראים כי הגנה זו הינה ספציפית לנזק , כמו כן. בנוכחות התרופה הכימותרפית אטופוזידי נזקים לגנום "ע

   taxol.י " אינו מגן מפני נזקים למיקרוטובולי הנגרמים עPKC כיוון שהחלבון ,DNAהנגרם ל

 י נזקים לגנום הינו הכוונה ל"הגנה מפני מוות תאי הנגרם עאחד המנגנונים שיכולים לאפשר 

.senescence במחקר זה אנו מראים תפקיד חדש לחלבון האנטי אפופטוטיPKCבהכוונה ל   

senescenceבהם שטופלו בנזקים הגורמים נזק לגנום ותאים כאן אנו מראים כי . נזק לגנום ומצוןח עקת לאחר

את החלבון באותם תאים  ביתר בטענוכאשר senescence, הראו ירידה ברמות ה  PKCבצענו השתקה של 

 בנוסף כאשר זרענו מחדש את התאים לאחר טיפול .SA--galהדבר הביא לעליה באחוז התאים שנצבעו ב 

 בהשוואה לתאים בהם  הראו רמות סגסוג נמוכות בהרבהPKCתאים המבטאים את senescence, הגורם ל 

 העלאהי " עPKCמבצע senescence בקידום במחקר זה אנו מראים כי את תפקידו . הושתק ביטוי החלבון

אחד IL-6 י העצמה של שעתוק וביטוי "ואף ע, p27Kip1 ו  p21Cip1חלבונים מעקבי מחזור תא ביטוי של 

 והקולטן שלו IL-6 מעלה את השעתוק של PKC כיכמו כן אנו מראים כאן לראשונה . SASPממרכיבי ה 

 עוד IL-8,כי הביטוי של למרות זאת אנו גם מראים . senescenceכך שנוצר משוב חיובי המקדם את ה 

 הפעיל יותר של טשווריאנכמו כן במחקר זה אנו מראים . PKCיורד בנוכחות , SASPמרכיב מרכזי ב 

 ובהעלאת IL-6יותר יעיל בהפרשה של , )WT-374V(בהשוואה לחלבון המקור , )PKC-374I(החלבון 

  .senescence תוך הכוונה ל p21Cip1הביטוי של 

ומצעים כי מיקומו המרחבי בתא  NE ל PKCם כי נזק לגנום מוביל לנדידה של במחקר זה אנו מראי

יכול להיות חשוב לתפקוד החלבון בין השאר בהשראת הגנה מפני מוות תאי והכוונה לעצירה קבועה של 

 במטרה senescenceברפואה היום יש עניין רב בטיפולים שיביאו להפעלה של ). senescence(מחזור התא 

לכן חשוב , senescenceאו טיפולים שימנעו יצירה של תאים ב ,  גידול סרטנית התקדמותו שללמנוע א

 צבירה של ידע בתחום זה תשפר את senescence.ראשית לגלות את מנגנוני הבקרה המולקולאריים של 

  .יכולתנו לפתח אסטרטגיות לרתימת ההכוונה לעצירת מחזור התא  כטיפול עתידי לסרטן

 

Key words: Protein kinase C; Senescence; IL-6; p21Cip1;  breast cancer; PRKCH 

polymorphism ; Nuclear envelope; etoposide; doxorubicin; cell death; SASP 
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ABSTRACT: 
 This dissertation explores the political geography of urban spaces embroiled in 
ethno-national conflicts, focusing on a comparative analysis of Jerusalem, Sarajevo, and 
Nicosia. In these cities, intergroup conflicts are ethnically based, involving religious and 
national identities. The most critical issue here is the absence of consensus regarding the 
sharing of political power, which cannot be disconnected from the statewide conflict over 
territorial delimitation and sovereignty. Jerusalem is perceived as one of the most 
formidable ‘stumbling blocks’ to the achievement of a durable solution for peace in the 
Middle East. Sarajevo symbolizes the destructive violence of the post-Cold-War conflict, 
with Bosnian hostilities having revived the term ‘urbicide,’ the killing of the city, in 
contemporary political parlance. Finally, Nicosia has replaced Berlin as the last 
‘European divided city.’ 
 Urban studies, as a field, tend to conceptualize the possibility of democratic 
innovation as emerging solely from civil society, thus maintaining a vision of public 
power as a unitary entity. Mainstream urban research takes for its model of innovation 
major cities experimenting with a weakening of state and territory, while the main task of 
research on contested cities is to provide ‘tools’ to manage unleashed ethno-national 
burdens. As a result of this situation, the notion of urban regime has been expanded from 
a local tool of the central state to an amorphous ‘medieval-like’ power system. 
 In light of the persistence of the state’s monopoly over organized violence and 
persisting attachment to a national territory, my hypothesis is that in contested cities, 
urban regimes generate an alternative form of sovereignty by concurrently reinforcing, 
undermining, and subverting the hegemonic ethnocratic logic of power. Hence, the study 
reveals the capacity of urban regimes to significantly reshape ethno-national relations is 
conditioned upon their involvement in politics of identity, spatial governance, and 
economic development. 
 The study of politics of identity is based on the premise that the way in which 
history is narrated participates in the construction of a sense of legitimacy and ownership, 
termed historical rights. The empirical analysis explores how the planning of urban 
iconography is mobilized to territorialize this type of narratives. The study of spatial 
governance focuses on the production, regulation, and eradication of gray spaces, that is, 
developments and population, which are neither fully included in the urban society and 
space, nor evicted or destroyed. The empirical analysis explores how gray spaces can be 
sources of disfranchisement, empowerment, or abandonment. The study of economic 
development focuses on the production of major urban infrastructure to interrogate 
impacts of both neo-liberal reforms and peace-building programs. The empirical analysis 



explores how the production of spatial fixes is mobilized as a means to erase, bypass, or 
consolidate contested political borders. 
  The analysis of these socio-spatial domains, conducted in each of the three cities, 
reveals how different ‘packages’ of urban citizenship are constructed, and throws into 
question the supposedly hierarchically nested relationship between urban and state 
regimes. Through a comparative analysis of Jerusalem, Sarajevo, and Nicosia, and details 
of their economic, identity and governance policies, this study demonstrates that urban 
spatial policies have come to form the backbone of urban sovereignty in the 21st century.  
 In order to examine the hypothesis, the study adopted a specific methodology that 
analyzed ethnic relations and ethnic spaces from the point of view of sovereignty, rather 
than the traditional focus on statehood and state policies. In each city, the analysis shares 
a similar spatial and temporal scope. It covers a period starting in 1991 and running until 
2013. In the domains of identity and economic development, the analysis focuses on a 
number of case studies that correspond to major public urban projects, some of them 
highly controversial. In the domain of spatial governance, the analysis focuses on the 
production, regulation, and eradication of gray spaces. Urban planning policies are 
analyzed as horizontal rather than vertical networks, that is, differentiated, non-linear, 
and at times contested sets of processes. Data were collected at three institutional levels: 
international, national, and urban, through official planning publications and personal 
interviews conducted in Jerusalem, Sarajevo, Nicosia, and Brussels. A total of 76 
interviews were conducted. The originality of this study is that it does not propose a 
review of cities organized around a central theme, for example the relationship between 
conflict and planning. The comparison is organized around a common problematic, 
hypothesis, and methodology.  
 My comparative analysis supports previous studies that have challenged the 
notion of cities as passive ‘recipients’ of ethno-national conflicts. My study demonstrates 
that urban regimes are diffused in terms of status, structure, and spatiality. A critical 
stance toward the idea of a founding ‘constitution’ is central to understanding how urban 
sovereignty may emerge ‘from below’ in the context of enduring conflict. Their emerging 
capacity to generate stable systems of governance and long-term normative frameworks 
is not an outcome of a re-territorialization of the state’s apparatus on the urban scale. 
Through its involvement in planning policies, urban regimes have the capacity to 
reinforce (Jerusalem), undermine (Sarajevo), and subvert (Nicosia) the hegemonic 
ethnocratic logics of power.  
 My research illustrates the need to develop a new conceptualization of 
sovereignty drawing on an urban studies perspective. The comparative analysis of 
contested cities reveals the limits of research on contemporary urban space that 
presupposes not only the interrelation of the issues of identity, governmentality, and 
development, but also the modus operandi that exists between the urban and state 
regimes. If the central question in urban research is whether notions of citizenship and 



democracy can be reconstituted in contemporary cities, my research illustrates the 
importance of understanding the increasingly dynamic and powerful urban regimes as a 
key player in the reshaping of sovereignty and society of the 21th century. 
	  



 .ה וריבונות בשלוש ערים מקוטבותגלובליזצי :עירוניים ויחסים אתנייםמשטרים  :נושא העבודה
 

 אוליבייה לגרנד :שם המגיש

 פרופסור אורן יפתחאל :שם המנחה

מחקר זה בוחן את הגיאוגרפיה הפוליטית של איזורים עירוניים המעורבים בסכסוכים  :תקציר העבודה

-הקונפליקטים הבין, בערים אלו. סראייבו וניקוסיה, בירושליםהשוואתית עם התמקדות , לאומיים-אתנו

הנושא המרכזי כאן הוא היעדרה . לזהויות דתיות ולאומיותהמתקשרת , ִנּיּותֶאת  קבוצתיים מבוססים על 

דבר הקשור באופן בלתי ניתן להפרדה לסכסוך על גבולות , של הסכמה על חלוקת הכוח הפוליטי

ירושלים נתפסת כאחד מסלעי המחלוקת המרכזיים . המדינתיתטריטוריאליים וריבונות הקיים ברמה 

סראייבו מסמלת את האלימות ההרסנית של העידן . בר קיימא במזרח התיכוןלהשגת פתרון של שלום 

בשיח הפוליטי " רצח העיר"עם פעולות איבה בוסניות שהחייו את מושג , הקרה-שלאחר המלחמה

 .האחרונה" העיר האירופאית המחולקת"ניקוסיה החליפה את ברלין בתפקיד , לבסוף .העכשווי

, ככלל. ריבונות המדינהככפופים למסגרת וללת את איזורי העיר זמננו כ-רוב הספרות המחקרית בת

ישנם , עם זאת. המחקר על אתניות ועל סכסוכים אתניים מתמקד במדינה כמרחב ההתייחסות הבלעדי

ניתוחים מדעיים המצביעים על כך שהמרחב העירוני של ערים מסויימות מציג דפוס ייחודי של ארגון 

גלובליות מדגיש את ההבדלים ההולכים וגדלים בין מרחבים עירוניים חקר הערים ה. מחדש של המרחב

" העצמת", מחד. יםהעכשוויהעיור והפוליטיזציה , הבדלים הנובעים מתהליך הגלובליזציה , לבין מדינות

, כאפשרות של ריבונות אלטרנטיביתבספרות לא הועלתה עדיין  למרות מרכזיותו , המרחב העירוני

. ממשיך להידחק לשוליים של חקר היחסים האתניים, העירוני שלההמשטר , רכלומ, העיר, ומאידך

על ידי הצגת ראיות לכך שיחסים , המחקריתהשוליים בספרות , המחקר הנוכחי שואף לבחון נושאים אלו

, בהמשך לכך. העירוניהמשטר כי אם גם מטבעו של , לאומיים מושפעים לא רק ממדיניות לאומית-אתנו

כהסבר לצמיחתה של גיאוגרפיה " ריבונות עירונית"חקר היא להציג ולבסס את המושג המאחת ממטרות 

 .פוליטית חדשה

הנפוצות נקודת המוצא של חיבור זה היא האבחנה כי תחום חקר העיר כבול על ידי הנחות מוקדמות 

התיאורטית  במסגרת. או לאבד, ָלֶרֶשת, לאחוזאותו ניתן " דבר מוחשי"נתפסת בה, בספרות לגבי ריבונות

חקר . או הבנייה מחדש של הסמכות הציבורית, הצטמקות, שינויים נתפסים במונחים של היעלמות, הזו

, עם זאת. אחידה מדינתית כיישותהריבוני כוח השמר את התפיסה של לנוטה ל, כתחום מחקרי, העיר

ודדות עם היא לפתח כלים לצורך התממקוטבות של חקר ערים  לטענתי אחת המשימות העיקריות

שהיה בעבר כלי מקומי מוגבל , עירוני משטרמושג ה, כתוצאה מכך. לאומיים-התפרצויות של קשיים אתנו

 .אמורפי" ביניימי-ימי"הולך ומקבל משמעות נרחבת כמבנה כוח , המרכזי משטרשל ה

השערת , לטריטוריה הלאומית והקשר בין מדינה, המונופול המדינתי על אלימות לאור התמשכות

העירוני מייצר דפוסי ריבונות אלטרנטיביים על ידי כך  משטרה, המחקר שלי היא שבערים במחלוקת

אחד הטיעונים המרכזיים של . מחליש ומערער את ההגיון האתנוקרטי של הכוח, שהוא בו זמנית מחזק

לאומיים באופן משמעותי -ם האתנוהעירוני לעצב את היחסי משטרהמחקר הנוכחי הוא כי היכולת של ה

 .במרחב ושל פיתוח כלכלי-משטרשל , זה בפוליטיקה של זהויות משטרמותנית במעורבותו של 

מחקר הפוליטיקה של זהויות מבוסס על ההנחה כי האופן שבו ההיסטוריה מסופרת ממלא תפקיד 

הניתוח האמפירי בודק כיצד  ".זכויות היסטוריות"מה שמכונה , בהבניית תחושות של לגיטימיות ובעלות



במרחב מטיל ספק בקיומו -משטרחקר ה. תכנון האיקונוגרפיה העירונית מגויס לניכוס נארטיבים מסוג זה

בכך שהוא מצביע על הזיקה בין התכנון הפורמלי והתכנון , פורמלי לפיתוח פורמלי-של הבדל בין פיתוח לא

עלולים  ,שאינם מוכללים או מודרים לחלוטין' וריםאזורים אפ'הניתוח האמפירי בוחן כיצד . הקונקרטי

מחקר הפיתוח הכלכלי מתמקד ביצירת תשתית עירונית . העצמה או נטישה, להוות מקור לנישול

. השלום מאידך-ליברליות מחד והצעדים בוני-משמעותית לצורך בחינת ההשלכות של הרפורמות הניאו

, מגוייסת כאמצעי למחיקה( spatial fixes) ובעתהמק הניתוח האמפירי בודק כיצד התשתית המרחבית

 .או מסמוס של גבולות פוליטיים שנויים במחלוקת, עקיפה

במתודולוגיה ספציפית לצורך ניתוח היחסים האתניים והאזורים  עשינו שימוש, לאור הנחת מחקר זו

ניתוח שלוש הערים יתבצע . לאו דווקא זו של המדינה, זמה של ריבונות באופן כלליהאתניים מבעד לפרי

בתחומים של זהות . 3002ועד  1991שיכסה את התקופה שבין , באופן דומה מבחינת טווח המרחב והזמן

כמה מהם מאוד , הניתוח ייקח כמקרי בוחן מספר פרוייקטים ציבוריים מרכזיים בעיר, ופיתוח כלכלי

ובחיסול של אזורים , בהסדרה, הבדיקה תתמקד ביצירה, במרחב-משטרבתחום ה. במחלוקת שנויים

כלומר כאוסף תהליכים , של תכנון עירוני ינותחו ברשתות רוחביות ולא אנכיותמדיניויות . אפורים

, לאומי-בין: הנתונים נאספו בשלושה מישורים. התנגדות-ולעיתים מעוררי, ליניארים-לא, מובחנים

ניקוסיה , סראייבו, מתוך פרסומי תכנון רשמיים וראיונות אישיים שנערכו בירושלים, ועירוני, לאומי

 .ובריסל

שכפרו בתפיסה של ערים כאובייקטים פסיביים , הניתוח ההשוואתי שלי תומך במחקרים קודמים

בין הוא מחזק ומרחיב מחקרים אלו בכך שהוא מראה כי היחס . לאומיים-בסכסוכים אתנו" לכודים"

צמיחתה של , בקרב הערים במחלוקת. המרחב העירוני לכוח אינו מערכת סגורה של משחק סכום אפס

טווח כרוכה בשחיקת כוחה של המדינה -עירונית ומסגרת ִתקנּונית ורגולטיבית ארוכת משטרמערכת 

ו של העיר איננו מגיע כתוצאה מצמיחת-משטרכוחו של , במילים אחרות. לשלוט על אזורים עירוניים

power container המבנה , העיר הינו מבוזר מבחינת הסטטוס משטרהמחקר שלי מראה כי . חדש

כתובה הינו מרכזי לצורך הבנה של " חוקה"גישה ביקורתית כלפי הרעיון של . שלו (spatiality)והמרחביות 

לה של היכולת העו. בהקשר של סכסוך מתמשך" מלמטה"האופן שבו ריבונות העיר עשויה לצמוח 

ערים לייצר מערכות יציבות של שליטה ושל מסגרות נורמטיביות היא איננה תולדה של -שלטונות

ביכולתן של , דרך מעורבותם בתכנון מדיניות. המערכת המדינתית על התחום האורבני השתלטות

טי הגיון הכוח האתנוקר( ניקוסיה)ולחתור תחת ( סראייבו)לערער , (ירושלים)הערים לבסס -שלטונות

 .ההגמוני

. המשטר העירוניהמחקר ממחיש את הצורך בפיתוח של מושג הריבונות מנקודת המבט של חקר 

המניח מראש , הניתוח ההשוואתי של ערים במחלוקת חושף את מגבלות המחקר על על מרחבים עירוניים

ִדי המתקיים אלא גם את המֹודּוס, ופיתוח, משילּות, לא רק את קיומה של זיקה בין סוגיות של זהות  אֹוֶפַרנ 

אם השאלה המרכזית בחקר העיר היא האם מושגים כאזרחות . העירוני לזה של המדינה משטרבין ה

-המחקר שלי מדגים את חשיבותם של שלטונות, בערים בנות זמננו( חדשה)ודמוקרטיה מקבלים משמעות 

 .31-הערים אל מול האתגרים של המאה ה
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Abstract 

Many higher land plant taxa accumulate silica in their tissues. In many cases, 

this silica is deposited in amorphous state as microscopic bodies called phytoliths. 

Phytoliths are formed in exceptionally large quantities in grasses. Among their many 

possible roles in plants, phytoliths are thought to be a quantitative antiherbivory 

defence. Nevertheless, phytoliths occur in smaller quantities in many non-grass taxa, 

and it is uncertain whether phytolith formation patterns and roles in these taxa are 

similar to those in grasses. I studied the effects of environmental controls on phytolith 

formation patterns and the potential antiherbivory role of phytoliths in a group of 

Asteraceae species growing in Israel. 

Three non-spiny and five spiny Asteraceae species were sampled in five sites 

along a large rainfall gradient in Israel, from the Upper Galilee in the northern 

Mediterranean district to the Negev Highlands in the southern desert district. In 

addition, a grass species (Avena sterilis) was sampled for reference. Literature on 

silica and phytoliths in grasses suggests that phytolith concentrations increase with 

increasing silica and water availabilities, but phytolith concentrations in arid sites may 

be higher than in slightly more humid sites. Furthermore, if phytoliths have some 

defensive role, they are expected to occur in higher concentrations in more arid 

habitats in which plants have a more limited ability to compensate for herbivory 

damage by regrowth, as predicted by the resource availability hypothesis. 
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Phytolith concentration in A. sterilis was found to be positively correlated with 

water availability and with a minor effect of soil silica availability. Phytolith 

concentrations in A. sterilis plants growing in the most arid site were slightly higher 

than in the nearest more humid site, but still lower than in the more northern (humid) 

sites, possibly reflecting the predictions of the resource availability hypothesis. The 

non-spiny Asteraceae species have a partially similar pattern, but with relatively high 

phytolith concentrations in the most arid site. The spiny Asteraceae species have 

various phytolith formation patterns, inconsistent with water and silica availabilities. 

In addition, eleven non-spiny and five spiny species were sampled in four sites 

along the rainfall gradient. It was hypothesised that if phytoliths play an antiherbivory 

role in these species, plants growing in grazed plots would have higher phytolith 

concentrations than conspecific plants from ungrazed plots, due to immediate 

herbivory-induced increase in silicification and due to long standing natural selection, 

as formerly observed in grasses. It was also hypothesised that following the resource 

availability hypothesis, the effect of herbivory would be smaller in more arid sites, 

where plant defences are expected to be more constitutive. I did not find consistently 

higher phytolith concentrations in grazed plants compared to ungrazed plants of the 

same species and habitat. Cases of lower phytolith concentrations in grazed plants 

were more common in the arid sites. 

Two non-spiny and six spiny Asteraceae species were also sampled in order to 

investigate differences in phytolith concentrations between reproductive and 

vegetative organs. Optimal defence hypotheses suggest that plants will allocate more 

defences to more valuable and vulnerable reproductive organs. It was hypothesised 

that if phytoliths in Asteraceae species play an antiherbivory role, phytolith 

concentrations will be higher in inflorescences compared to vegetative shoot parts. 

However, in six out of the eight studied species, phytolith concentrations in the 

inflorescences were significantly lower than in the rest of the shoot. 

These results demonstrate that patterns of phytolith formation in relation to 

silica availability, water availability and herbivory in Asteraceae species differ among 

taxa and also from the situation in grasses. These results further suggest that the 

antiherbivory role of phytoliths in the Asteraceae is much smaller than in grasses. 

Thus, grass and Asteraceae species (and possibly more generally grass and non-grass 

species) do not only differ in phytolith concentrations, but also in phytolith formation 

patterns and functions. 
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במקרים רבים,  טקסונים רבים של צמחים עילאיים צוברים סיליקה ברקמותיהם.

מכיוון שהשקעת  סיליקה זו מושקעת במצב אמורפי כגופים מיקרוסקופיים הנקראים פיטוליתים.

כלל בתוך, מחוץ או בין תאי הצמח, פיטוליתים רבים נוטים לשמר את -מתרחשת בדרך הסיליקה

פיטוליתים נוצרים בכמויות גדולות במיוחד במינים  צורות התאים במידה כזו או אחרת.

מקורו של מרבית הידע הקיים על תהליכי ודפוסי היווצרות פיטוליתים ולכן פחת הדגניים, ממש

ועל התפקידים שהסיליקה והפיטוליתים ממלאים בביולוגיה ובאקולוגיה של הצמחים הוא 

בין תפקידיהם בצמח, הכוללים התאמה למגוון של תנאים  במחקרים שנעשו על מיני דגניים.

-ובל לחשוב כי הפיטוליתים משמשים גם כמנגנון כמותי להגנה נגדאקלימיים ואדאפיים, מק

, ולא אחריםעל אף האמור לעיל, פיטוליתים קיימים בכמויות קטנות גם בטקסונים רבים  רעיה.

ברור האם דפוסי היווצרות פיטוליתים ותפקידיהם בטקסונים אלה דומים לאלה שנמצאו 

משתנים סביבתיים על דפוסי היווצרות במחקר זה בחנתי את השפעותיהם של  בדגניים.

משפחת המורכבים הגדלים מפיטוליתים והפוטנציאל שלהם כהגנה נגד רעיה בקבוצה של מינים 

 בישראל.

קוצניים וחמישה -כדי לבחון את ההשפעה של המשתנים הסביבתיים, שלושה מינים לא

ם בישראל, מהגליל מינים קוצניים ממשפחת המורכבים נדגמו בחמישה אתרים לאורך מפל הגש

בנוסף, מין אחד ממשפחת  .בחבל המדברי בדרוםהנגב -ועד להרתיכוני בצפון -הים העליון בחבל

פי הספרות הקיימת בנוגע להיווצרות -על ( נדגם לשם השוואה.שועל נפוצה-שבולתהדגניים )

זאת,  עם פיטוליתים בדגניים, ריכוזי הפיטוליתים עולים ככל שזמינות הסיליקה והמים עולה.

אזורים צחיחים במיוחד יתכן כי ריכוזי הפיטוליתים יהיו גבוהים יותר בהשוואה לאזורים פחות ב

הסבר אחד לתופעה זו הוא שבאזורים צחיחים יותר ישנו פוטנציאל דיות  צחיחים הסמוכים להם.

ל יתר ע אחד הרכיבים החשובים במנגנון העלאת הסיליקה מהקרקע.את גבוה יותר, אשר מהווה 



 

כן, אם פיטוליתים אכן ממלאים תפקיד הגנתי כלשהו, ניתן לצפות כי ריכוזיהם יהיו גבוהים יותר 

קי רעיה זלצמחים אפשרות מוגבלת יותר לפצות על ניש בסביבות צחיחות יותר אשר בהן 

 באמצעות צימוח מחדש, כפי שחוזה היפותזת זמינות המשאבים.

לבין זמינות  שועל נפוצה-שבולתוליתים בצמחי כי ישנו קשר ישר בין ריכוזי הפיט מצאתי

שועל נפוצה -בצמחי שבולת ריכוזי הפיטוליתים המים ובמידה קטנה יותר לזמינות הסיליקה.

מאשר באתר הקרוב ביותר )שמעט לח יותר(, אך הגדלים באתר הצחיח ביותר היו גבוהים מעט 

ככל הנראה משקף דפוס זה  תיכוני הלח יותר.-הים מהחבלעדיין נמוכים יותר בהשוואה לאתרים 

-יכוזי הפיטוליתים בשלושת המינים הבלתיר את תחזיותיה של היפותזת זמינות המשאבים.

באופן כללי גבוהים יותר ככל שזמינות המים  -קוצניים ממשפחת המורכבים היו בעלי דפוס דומה

בחמשת המינים הקוצניים נמצאו ארבעה  גבוהה יותר אך גבוהים יחסית באתר הצחיח ביותר.

המים, אשר אינם תמיד דפוסים שונים של השתנות בריכוזי הפיטוליתים בהתאם לזמינות 

 מצביעים על תלות עקבית בזמינות המים והסיליקה.

כדי לבחון את הפוטנציאל של הפיטוליתים כהגנה מפני רעיה במינים ממשפחת 

קוצניים וחמישה מינים קוצניים בארבעה אתרים לאורך -עשר מינים בלתי-המורכבים, נדגמו אחד

תים ממלאים תפקיד הגנתי במינים אלה, ההשערה הייתה שאם הפיטולי מפל הגשם בישראל.

 וצמחים החשופים לרעיה יהיו בעלי ריכוזי פיטוליתים גבוהים יותר בהשוואה לצמחים מאות

שני הסברים לכך הם הגברה של תהליכי  המין הגדלים באותו האתר אך אינם חשופים לרעיה.

וגנים יותר בטווח טווח לרעיה וברירה טבעית לטובת צמחים מ-השקעת סיליקה כתגובה קצרת

השערה נוספת הייתה שבהתאם להיפותזת זמינות  ., כפי שנמצא בעבר במיני דגנייםהארוך

תהיה קטנה יותר באתרים הצחיחים יותר  על ריכוז הפיטוליתים המשאבים, ההשפעה של הרעיה

לא מצאתי  שבהם צפוי כי ההגנות תהיינה קבועות ולא כאלה שמתוגברות כתגובה לפגיעה.

שבאופן עקבי ריכוזי הסיליקה היו גבוהים יותר בצמחים החשופים לרעיה בהשוואה לצמחים 

המקרים שבהם ריכוזי הפיטוליתים היו  מאותו המין הגדלים באותו אתר ואינם חשופים לרעיה.

 נמוכים יותר בצמחים החשופים לרעיה היו נפוצים יותר באתרים הצחיחים.

-ם ושישה מינים קוצניים ממשפחת המורכבים נדגמו עלקוצניי-בנוסף לכך, שני מינים לא

מנת לבחון האם ישנם הבדלים בין ריכוזי הפיטוליתים באיברים רפרודוקטיביים לעומת איברים 

בדיקה זו נעשתה מכיוון שהיפותזות ההגנה האופטימלית חוזות שצמחים יקצו יותר  וגטטיביים.

לפיכך ההשערה  שלהם, קרי איברי הרביה. מנגנוני הגנה לאיברים הפגיעים והחשובים ביותר

עם  חלקים הווגטטיביים.להייתה כי ריכוזי הפיטוליתים יהיו גבוהים יותר בתפרחות בהשוואה 

זאת, נמצא כי בשישה מבין שמונת המינים שנחקרו ריכוזי הפיטוליתים בתפרחות היו קטנים 

 באופן מובהק מאלה שבשאר חלקי הנצר.

לאור תוצאות אלה ניתן להסיק כי הקשרים בין דפוסי היווצרות הפיטוליתים במינים 

רעיה משתנים ממין למין ואף אינם לחץ הממשפחת המורכבים לבין זמינות סיליקה, זמינות מים ו

פוטנציאל לכך שה ממצאים אלה מהווים תמיכה נוספת דומים לאלה שנמצאו במיני הדגניים.

במינים ממשפחת המורכבים קטן יותר באופן משמעותי מזה של  ההגנתי של פיטוליתים

פיטוליתים בדגניים, שכן ריכוזי הפיטוליתים במיני המורכבים לרוב נמוכים יותר באיברי הצמח 

אם כן,  החשובים ביותר, בצמחים שחשופים לרעיה ובתנאים של מחסור חמור יותר במשאבים.

אך ורק בריכוזי הפיטוליתים אלא גם בדפוסי היווצרות מיני דגניים ומיני מורכבים אינם נבדלים 

 הפיטוליתים ובתפקידיהם.
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Abstract

According  to  the  hypersensitive  behavioral  approach  system  (BAS)  model  of  bipolar

disorder (BP), hypersensitivity of the BAS is a trait that should be present even in the euthymic

state. Such hypersensitivity would be expected to result in increased anger, reward sensitivity, and

impulsivity, all of which are related to the approach system. This study examined these expectations

through the use of tasks that implicitly assess different aspects of the approach system: reward

sensitivity, anger, and impulsivity. 

The first two experiments were conducted in order to validate the paradigms against self-

report  measures  by  associating  approach-  and  avoidance-related  traits  to  learning  and decision

making based on reward and punishment. 

In the first experiment, thirty-eight undergraduate students’ (84% women) personality traits

(BIS/BAS, self-criticism) and intelligence were assessed using self-report questionnaires and the

Raven's  Progressive  Matrices  Test,  respectively.  The  participants  were  then  tested  on  the

probabilistic classification task (PCT) and the ultimatum game (UG). Self-criticism was found to

enhance reward learning at  the  beginning of  the PCT task.  Behavioral  inhibition  system (BIS)

scores were negatively associated with punishment learning when state depression was low. In the

UG, BAS fun-seeking was negatively associated with rejection of unfair offers. 

The second experiment examined the effect of approach and inhibition traits on learning in

hard conditions vs. easy conditions. In this experiment, we used a variation of the PCT under two

conditions. First, under the hard-easy condition, participants were faced with hard contingencies in

the first part of the task and easy contingencies in the second part. Under the second condition, the

easy-easy,  participants  were  faced  with  two  equally  easy  parts  in  the  task.  One  hundred

undergraduate students (63% women) participated in this experiment. Approach-associated traits

were correlated with higher performance in reward learning, but not punishment learning. When

controlling for depression scores, self-criticism enhanced reward learning. Participants who first

experienced  the  hard  task  were  subsequently  impaired  in  learning  the  easy  task  compared  to

participants who had an easy task in both the first and second sections. This deficit may reflect

learned helplessness. 

The third experiment examined BAS hypersensitivity model predictions through the use of

tasks that assessed different aspects of the BAS: reward sensitivity, anger, and impulsivity. These



characteristics were assessed using the PCT, the UG, and a single key impulsivity paradigm (SKIP),

respectively. Participants were euthymic adult  bipolar disorder patients (BP; N=40) and healthy

controls (HC; N=41). In the UG, all participants showed the standard pattern of rejecting overtly

unfair offers and accepting clearly fair offers. However, BPs rejected more of the moderately unfair

offers than did HCs. In the PCT, BP, and HC participants did not differ in their ability to learn, but

did show different patterns of learning from reward and punishment. Learning from reward and

punishment were negatively correlated in the BP group, suggesting that individuals could learn well

from either reward or punishment, but not both. No correlation was found between these forms of

learning in the HC group. BP patients show signs of their disorder even in the euthymic state, as

seen by the imbalance between reward and punishment learning and their residual anger in the UG.

Regarding the association of personality traits and learning, we found that self-criticism is

positively associated with reward learning, and thus acts as a resilience factor. Regarding the BAS

hypersensitivity  theory, this  study found partial  support  for  it  by showing different  patterns  in

healthy individuals and in BP patients. While healthy individuals’ behavior can be explained by

Corr's joint subsystem hypothesis (JSH), BP patients’ behavior is better explained by the separable

subsystem  hypothesis  (SSH),  first  introduced  by  Gray  in  his  reinforcement  sensitivity  theory.

Moreover, these two groups show different reactions to anger-evoking stimuli, i.e., unfair offers in

the UG. Future studies that investigate the BAS hypersensitivity model within the SSH framework

would be useful in enhancing our understanding of SSH in BP patients. 

Key words: bipolar  disorder,  behavioral  approach  system (BAS),  behavioral  inhibition  system

(BIS), ultimatum game (UG), aggression.



 סמנים נוירו-התנהגותיים להפרעה דו-קוטביתנושא העבודה:
 אור דואקשם המגיש:

פרופ' אורה קופמן, ד"ר ימימה אושרשם המנחים: 

תקציר

) להפרעה בי פולארית, מערכת הגישה הרגישה הינה תכונה שאמורהBASעל פי מודל רגישות היתר של מערכת הגישה (

להימצא גם במצב אאוטימי. במקרה כזה נצפה לראות ביטוי של כעס, רגישות לחיזוק ואימפולסיביות, אשר כל אלו

קשורים למערכת זו. מחקר זה בחן את ההשערות הללו באמצעות השימוש במטלות שמבצעות הערכה סמויה של רכיבים

שונים במערכת הגישה: רגישות לחיזוק, כעס ואימפולסיביות. 

שני המחקרים הראשונים נערכו על מנת לתקף את הפרדיגמות אל מול שאלוני דיווח עצמי וכן על מנת להמשיך ולחקור

את הקשר בין התנהגויות גישה והימנעות ללמידה וקבלת החלטות. 

בניסוי הראשון נבחנו מאפייני אישיות (על ידי שימוש בשאלוני דיווח עצמי), אינטליגנציה, מטלת סיווג הסתברותית (

PCT) ומשחק האולטימטום (UG) נשים). ב84%) על ושלושים ושמונה סטודנטים PCTנמצא כי ביקורת עצמית ,

(תכונה הקשורה להימנעות) מגבירה למידה מחיזוק בתחילת המטלה. בנוסף, נמצאה אינטראקציה בין ביקורת עצמית ורמת

 הייתה קשורה באופן שלילי ללמידה מעונש, רק כאשר הדיכאון המצבי היה נמוך. במשחק האולטימטוםBISדיכאון. רמת 

) ודחיית הצעות לא הוגנות. BAS) fun seekingנמצא קשר שלילי בין  אחד מתתי הסולמות של 

בניסוי השני נבחן האפקט של תכונות הקשורות לגישה והימנעות על למידה בתנאי קשה לעומת תנאי קל. בניסוי זה

) בה היו שני תנאים. הראשון, תנאי קשה-קל בו המשתתפים החלו אתPCTהשתמשנו במטלת הסיווג ההסתברותית (

המטלה בתנאי של הסתברות קשה והמשיכו (בחלקה השני) בהסתברות קלה ללמידה. הקבוצה השנייה, קבוצת הקל-קל,

 נשים) השתתפו במחקר. תכונות הקשורות63%ביצעה בשני חלקי המטלה תנאי עם הסתברות קלה. מאה סטודנטים (

למערכת הגישה נמצאו במתאם חיובי עם למידה מחיזוק ולא מעונש. ביקורת עצמית הגבירה למידה מחיזוק כאשר רמת

הדיכאון נשלטה. משתתפים בקבוצת הקשה-קל התקשו ללמוד מעונש בצורה הזהה למשתתפים בתנאי הקל-קל גם בחלק

השני של המטלה, שבו התנאים היו שווים בשתי הקבוצות – ייתכן כי זה נבע כתוצאה מלמידת חוסר אונים. הדיאלקטיות

של ביקורת עצמית כגורם היכול להיות גם גורם סיכון וגם חוסן נידונה במחקר זה וכן תפקידו של הדופאמין. למידת חוסר

אונים נידונה בהקשרה של התנהגות המתווכת ע"י סרוטונין. 

) בעזרת שימוש במטלות שמעריכותBASהמחקר השלישי בחן את ניבויים מבוססים מודל רגישות מערכת הגישה (

 ופרדיגמתPCT, UG: רגישות לחיזוק, כעס ואימפולסיביות. תכונות אלו נמדדו בעצרת BASאספקטים שונים ב

)N=40) בהתאמה. המשתתפים היו אנשים עם הפרעה דו קוטבית במצב אאוטימי (SKIPאימפולסיביות כפתור בודד (

 כל המשתתפים הראו את הדפוס המוכר של דחיית יותר הצעות לא הוגנות. עםUG). בN=41ונבדקי ביקורת בריאים (

 לא נמצאPCTזאת, נבדקים דו-קוטביים דחו יותר הצעות שהיו לא הוגנות באופן מתון בהשוואה לנבדקי הביקורת. ב

הבדל בין יכולת הלמידה של אנשים עם הפרעה דו קוטבית ונבדקי הביקורת אבל נמצא דפוס שונ של למידה מחיזוק

ומעונש. בנבדקים הסובלים מהפרעה דו קוטבית נמצא מתאם שלילי בין למידה מחיזוק ומעונש, מה שמרמז על כך

שמשתתפים יכלו ללמוד היטב או מחיזוק או מעונש, אל לא משניהם גם יחד. בנבדקי הביקורת לא נמצא כל מתאם בין

למידה מחיזוק ומעונש. אנשים עם הפרעה דו קוטבית מראים סימנים של ההפרעה שלהם, גם כאשר במצב אאוטימי, כפי

. UGשניתן היה לראות בחוסר האיזון בין למידה מחיזוק ומעונש ובנטייתם לכעס ב



בהקשר לקשר בין תכונות אישיותיות ללמידה מצאנו כי ביקורת עצמית מקושרת בצורה חיובית עם למידה

מחיזוק ובכך מהווה למעשה גורם חוסן במצב עניינים זה. בנוגע להשערת רגישות היתר של מערכת הגישה, מחקר זה

תומך באופן חלקי בכך שמראה דפוסים שונים בין נבדקי ביקורת בריאים לבין משתתפים הסובלים מהפרעה דו קוטבית

במצב אאוטימי. בנוסף מחקר זה מוצא כי תכונות הקשורות לגישה והימנעות קשורות ללמידה ולקבלת החלטות

במשתתפים בריאים. נראה כי בזמן שהתנהגותם של נבדקים בריאים יכולה להיות מוסברת בעזרת היפותיזת תת המערכות

, ההסבר להתנהגות האנשים הסובלים מהפרעה דו קוטבית תואם יותר להיפותזת תת המערכותCorrהמשולבות של 

 בתיאוריית הרגישות לחיזוק שלו. בנוסף, שתי קבוצות אלו מראות תגובותGrayהנפרדות, שהוצגה לראשונה על ידי 

. בעתיד מחקרים צריכים להבחון את מודל רגישות היתר שלUGשונות לגירויים מעוררי כעס, הצעות לא הוגנות ב

מערכת הגישה במסגרת היפותזת תת המערכות הנפרדות ובכך לתרום להגברת ההבנה שלנו לגבי היפותזה זו באנשים

הסובלים מהפרעה דו קוטבית. 

), משחקBIS), מערכת התנהגות ההימנעות (BAS הפרעה דו-קוטבית, מערכת ההתנהגות הגישה (מילות מפתח:

), אגרסיביותUGהאולטימטום (
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Abstract  

This study deals with the social structure of the Janābīb, one of four tribes of 

the Ḏ̣ullām confederation in the Negev.   

 I focused on two different political organizations known by the Bedouin as 

Janābīb which shared many of their members. One was a territorial group; the other 

was a government-recognized group. The main difference between these two political 

organizations was that whereas the territorial group was based on Bedouin intra-social 

dynamics, the other was a political organization created by the 

central state government. Each of the two chapters of this study thus deals with one of 

those two organizations.  

The beginning of the chapter that discusses the territorial group describes the 

external-physical environment of the Janābīb. The Janābīb settled in the ancient 

agricultural basins of the mountain, which allowed for a multitude of agricultural 

terraces, areas with the best potential for grain production in the region. Hence 

agriculture played a major role in the Janābīb economy. However, the Janābīb 

also relied on grazing, including grazing of camels and goats, albeit on a much 

smaller scale than the ‘Azāzmih groups.   

Next, the study outlines the various Bedouin groups that have lived in the region, 

from the confederations of the Ḏ ̣ullām and the ‘Azāzmih, from the turn of the 20th 

century to the establishment of the State of Israel. 

The estimated number of Janābīb in the 30s and 40s of the 20th century is 200-300 

people. Altogether, the population of the central Negev Highlands numbered at the 

time approximately 3,300 to 3,800 people, a negligible number out of tens of 

thousands of Bedouin who had lived in the Negev at the time. 

Further in the chapter I present the variety of legal rights enjoyed by the various 

groups in the context of space, rights which had strong reciprocal relations with the 

specific external environment. The discussion of the legal rights draws a line between 

private ownership and political and territorial rights over a certain territory.   
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The majority of the Janābīb territory was cultivated and was thus privately owned.   

Moreover, most of the privately-owned land in the Janābīb territory was indeed 

held by members of the Janābīb tribe, but contrary to what one might expect, some of 

the land was owned by individuals of the ‘Azāzmih tribe. However, members of the 

Janābīb in that area enjoyed certain political rights in the territory.   

The borders of the Janābīb were recognized mostly as a result of customs 

developed through the years. The only exception was the border with 

the Ṣubḥiyyīn in the Bīr Ḥifīr region. This border was defined thanks to an agreement 

reached with British Mandate authorities as mediators. The lesson to be learned from 

the Bīr Hifīr border is that a borderline defined by an agreement is clearer than 

borders which are a result of custom – at least in the case of the Janābīb. 

Finally, I discuss the mechanisms and laws which accompanied the creation and 

the development of this group, and the historical changes in the social composition of 

the group and its physical infrastructure. 

From the time the Ḏ ̣ullām confederation was formed until the end of Ottoman rule, 

the Ḏ̣ullām was split in the region into two groups, which existed at the time the State 

of Israel was established: The central group comprised the three big Ḏ̣ullām tribes in 

the Arad Valley region, whereas the smaller group was that of the Janābīb, which 

remained in the Negev Highlands. 

From now on the Janābīb were surrounded by four tribal groups of the Azāzmih 

confederation. The Janābīb group shrank once a large part of it moved to the more 

fertile regions in the northern Negev at the turn of the 20th century.  

Those who remained in the Negev Highlands held to a territory which was 

admittedly small, but was best suited for agriculture in the Negev Highlands. One can 

learn from this that the relatively small territory was not necessarily a result of the 

weakness of the group, but rather because its members were determined to hold on to 

the area that had more agricultural systems. 

The chapter which discusses the group that is recognized by the authorities focuses 

on the recognized group of the Janābīb under the rule of the State of Israel. The 

Ottoman and the British authorities had relatively little influence on the social 

organization of the Janābīb. However, the establishment of the State of Israel had far-

reaching effects on the social organization of the group. It affected central aspects of 
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the social organization, such as the very existence of the group under the rule of the 

state, the leadership of the group, its economy, etc. 

Relations between the Janābīb and state authorities were different from those of 

other Bedouin tribes in the Negev. One argument in this study is that the Bedouin 

groups which remained in the Negev after the 1948 War were those who collaborated 

with the security establishment in one way or another. Albeit the story of the Janābīb 

was not different in that context, it did have unique characteristics. 

The Reservation was a closed military area created after the 1948 War and 

continued to exist during the entire period of the military administration over the 

Bedouin in the Negev, that is, until 1966. The authorities resettled in that area almost 

all Bedouin who remained in the Israeli Negev after the war. Literature on the 

Bedouin in the Negev concerned itself almost entirely only with Bedouin 

residing in the Reservation. In contrast, this study focuses on relations between the 

Bedouin living in the central Negev Highlands and in the the al-‘Awja demilitarized 

zone (DMZ) and Israeli military intelligence. This is where the story of the Janābīb is 

told, a story hardly mentioned in Israeli archives or in open publications. This study 

thus sheds a new light on the history of the Bedouin in the Negev, particularly during 

the period of the military administration. 

During the first years of the State of Israel, the Janābīb were not even recognized 

by the state and were not permitted to stay in their territories. Consequently part of the 

Janābīb needed to seek the protection of the Egyptian authorities in Sinai, another part 

fled to Jordan and the rest remained illegal in the Israeli Negev, inside the Reservation 

and out of it. This changed at the beginning of the '50s, thanks to intelligence 

relations forged between the State of Israel and a number of tribe members. From then 

on, the Janābīb was semi-recognized and was allowed to return to the central Negev 

Highlands. Finally, at the beginning of the 60s, the Janābīb was recognized as an 

independent tribe and most tribe members received permanent permits to remain in 

the Reservation. In the following years many of the tribe members were given Israeli 

citizenship. However, they were not allowed to stay in the central Negev Highlands. 

Moreover, they were not even allowed to settle as a tribe in one place, because the 

Reservation was already occupied by Bedouin groups that had been recognized by the 

state immediately after the 1948 War. Consequently members of the tribe dispersed 

over dozens of individual concentrations with no territorial continuum. The dispersion 
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of the Janābīb over the entire Negev distinguishes them to this very day from other 

Bedouin tribes in the Negev. 

 



  מוכרת וקבוצה טריטוריה, שבט: המרכזי הגנב בהר נאביב'הגנושא: 

  שם המגיש: אורי מינצקר

  שם המנחים: פרנק סטיוארט, גדעון קרסל, רוני הנקין

  

  תקציר

     

מחקר זה עוסק במבנה החברתי של הַג'נאִּביּב, אחד מארבעת השבטים במטה   

  בנגב. שאם הֻט'לّ

הַג'נאִּביּב בטרם יישכח, במאמץ להשיג מה שאין  מתוך הרצון "להציל" מידע אודות  

בכתובים, החלטתי להתמקד בשני ארגונים פוליטיים שונים, שהחברות בהם חופפת במידה 

רבה, המכונים בפי הבדווים בשם "ַג'נאִּביּב": האחד קבוצה טריטוריאלית, והשני קבוצה 

יטיים אלה הוא שבעוד ידי השלטונות. הבדל מרכזי בין שני ארגונים פול-המוכרת על

חברתית של הבדווים, השני הינו ארגון פוליטי אותו יוצר -שהראשון מבוסס על דינאמיקה פנים

   .חיצוני שלטון מרכזי

עבודה זו בנויה אפוא משני פרקים, כאשר כל פרק מוקדש לאחד משני הארגונים   

פורט על אחד הפוליטיים הנדונים. חשיבות העבודה בכך שהיא מציגה לראשונה מחקר מ

 של המנהגי במשפט משמעותה ניתוח תוך, הטריטורי מבחינת הן ,משבטי הבדווים בנגב

    .ישראל מדינת שלטונות לבין ן השבטבי היחסים מערכת מבחינת והן, הבדווים

-הסביבה החיצונית ראשית בפרק הדן בקבוצה הטריטוריאלית של הַג'נאִּביּב מוצגת  

לאחר הצגת הסביבה הפיסית  הפיסית, בה התקיימה הקבוצה הטריטוריאלית של הַג'נאִּביּב.

 מראשית, והַעזאְזִמה אםלّ'הטֻ  ממטותמפורטות קבוצות הבדווים השונות שהיו באזור, 

  . ישראל מדינת להקמת ועד העשרים המאה

משלוש קבוצות ערבות: אחת של בתקופת זמן זו  מורכב היה נאִּביּב'הגַ  שבט  

עשר לינג'ים, -בקבוצת הערבות של הַּכשאְח'ִרה היו שנים .הַּכשאְח'ִרה, ושתיים של הְוג'ּוג'

 של השנייה הערבות ובקבוצת, ים'לינג עשר-חמישה היו' ּוג'הְוג של אחת ערבות בקבוצת

עמד אדם אחד שייצג  בראש כל קבוצת ערבות של ַהג'נאִּביּב. ים'לינג חמישה היו' ּוג'הְוג

 מקבוצת תמיד, אחד מנהיג העת כל עמד נאִּביּב'הגַ  שבט של בראשו אותה כלפיי חוץ.

 בשבטַּכשאְח'ִרה ה של הערבות קבוצת של למרכזיותה נוסף ביטוי ַּכשאְח'ִרה.ה של הערבות

 קבוצות .ּוּבְנּב'גַ ַּכשאְח'ִרה, ה של הקדמון הסב את המציין, נאִּביּב'גַ , השבט משם ללמוד ניתן

 .שחורים או אִחיםַפלّ ביניהם היו לא היינו, אמיתיים בדווים רק כללו נאִּביּב'הגַ  של הערבות

 גם כללה' ּוג'ְוגמבין שלוש קבוצות הערבות של הַג'נאִּביּב, רק אחת מקבוצות הערבות של ה

 הַדראְוִשה' לינגמוצאו של . ה'והַדראְרגִ  הַדראְוִשה ים'לינג אלו היו. שונה בדווי ממוצא קבוצות

   . ְנּבּוּב'גַ  של כצאצאיו נתפסים ה'הַדראְרגִ  מהַעזאְזמה, ואילו



 ניתן העשרים המאה של והארבעים השלושים משנות שונות מספריות מהערכות  

-כ הזה בזמן היו המרכזי הר הנגבב. נפש 300-200-כ העת באותה מנו הַג'נאִּביּבש ללמוד

  .העת באותה בנגב שהיו הבדווים אלפי עשרות מסך ספורים אחוזים, נפש 3800-3300

 שבטי תולדות. בושל שכניהם הַג'נאִּביּבההיסטוריה המוקדמת של  תמוצג בהמשך  

 שבטי קבוצת פוצלה, מאני'העות השלטון ימי לסוף ועד המטה של מהיווצרותו החל, אםלّ'הטֻ 

 קבוצה: ישראל מדינת הקמת ערב עד קיימות שהיו, נפרדות קבוצות לשתי במרחב אםלّ'הטֻ 

 והקבוצה, ערד בקעת באזור הייתה הגדולים אםלّ'הטֻ  שבטי שלושת את שהכילה מרכזית

 מעתה .הר הנגב באזור שנותרו נאִּביּב'הגַ  שבט של זו הייתה, יותר הקטנה, השנייה

 קבוצת, כן על יתר .הַעזאְזִמה מטה של שבטיות קבוצות בארבע מוקפים היו נאִּביּב'הגַ 

 במהלך, הנגב שבצפון הפוריים לשטחים ממנה גדול חלק מעבר עם הצטמצמה נאִּביּב'הגַ 

 שהיה בשטח" התבצרו" הר הנגבב הנותרים. העשרים המאה וראשית עשרה-התשע המאה

 של המצומצם גודלו כי להסיק ניתן. הר הנגבב חקלאות לקיום אופטימלי אך קטן אמנם

 הצפוף באזור להחזיק חבריה מרצון אלא, הקבוצה של מחולשתה בהכרח נבע לא השטח

  .חקלאיות מערכות בשטחי ביותר

 התבססו נאִּביּב'הגַ . הַג'נאִּביּבמכן  מוצגים שימושי הקרקע בטריטוריה של -לאחר  

 פוטנציאל בעלי שטחים, המרכזי הר הנגבב ביותר המטורסים העתיקים החקלאיים באגנים

. נאִּביּב'הגַ לחקלאות היה מקום מרכזי בכלכלה של ש מכאן .באזור ביותר הגבוה הדגנים גידול

 מדרום הַעזאְזִמה ממטה הַסראִחין של ובמיוחד, השכנות הקבוצות של שטחיהןמנגד, 

חקלאיות כמעט לחלוטין. עם זאת  מערכות משוללי מרעה שטחי היו, נאִּביּב'לגַ  וממזרח

 הרבה קטנים בשיעורים כי אם, ועיזים גמלים של רעייה כולל, ברעייה גם עסקו נאִּביּב'הגַ 

למרות שהַג'נאִּביּב היו נוודים למחצה ושונים באורח  .הַעזאְזִמה קבוצות בקרב מאשר יותר

חייהם ובכלכלתם משכניהם הנוודים המובהקים, תרבותן של שתי הקבוצות הייתה דומה 

  .'איכרים' אִחיםכַפלّ נתפסו בעיני שכניהם כבדווים אמיתיים ולא נאִּביּב'הגַ מאוד, ו

בהרחבה מגוון הזכויות המשפטיות שהיו לקבוצות השונות בהקשר  ותמוצג לבסוף,  

החיצונית הייחודית. בדיון על היו יחסי גומלין הדוקים עם הסביבה  של המרחב, זכויות להן

טריטוריאליות או  תופוליטיפרטית לבין זכויות  בעלותהזכויות המשפטיות ישנה הבחנה בין 

 בבעלות היה וככזה, מעובד היה נאִּביּב'הגַ השטח בטריטוריה של  על שטח מסוים. רוב

 יותר מרכזי תפקיד היה לנוודות שבהם שבטים של, השכנות בטריטוריות ואילו; פרטית

 של בטריטוריה פרטית בבעלות הקרקע רוביתר על כן,  .הנכון היה ההפך, מהחקלאות

, לצפות אולי היה שניתן למה בניגוד, אולם ,נאִּביּב'מהגַ  אנשים בידי אמנם הייתה נאִּביּב'הגַ 

 שבט יבנ אך .הַעזאְזִמה של שבטיות מיחידות פרטים בבעלות דווקא היה ממנה חלק

לחברי  זכויות אלו אפשרו .בשטח מסוימות פוליטיות זכויותמ נהנו זה באזור נאִּביּב'הגַ 

 הקבוצה שטח בתוך נכסים של ראשונית להקצאה זכות נאִּביּב'הגַ  הקבוצה הטריטוריאלית של

 נכסי על בעלות לתבוע הקבוצה מחברי אחד לכל האפשרות מתן היינו, הטריטוריאלית



 לידי באה זו זכות. אישור כך על לבקש צורך כל ללא במרחב שונים מסוגים חדשים מקרקעין

 מהזכויות .חדשים מים בורות בחפירת וכן חקלאיות מערכות ביצירת בעיקר ביטוי

 נדידה-לרעייה הקשורות הזכויות גם נבעו הטריטוריאלית הקבוצה חברי של הטריטוריאליות

 .פרטית בעלותב שהיו בשטחים והן הקבוצתיים בשטחים הן שחלו זכויות, בשטח ולתנועה

 מן היוצא. הזמן עם שהתפתח מנהג בעיקר היה נאִּביּב'הגַ  שטח לגבולות תוקף שנתן מה

 של בתיווכו, הסכםמ פותוק את קיבלש, ִחִפיר ִּביר באזור יןהֻצְּבִחיִّ עם הגבול היה הכלל

 לעומת ִחִפיר ִּביר באזור מהגבול ללמוד ניתן. הבריטי המנדט בתקופת המרכזי השלטון

 הרבה ברור הוא בהסכם המתקבל גבול – נאִּביּב'הגַ  של במקרה שלפחות ,האחרים הגבולות

  .מנהגמ פםתוק את קבליםשמ גבולותמ יותר

 של המוכרת בקבוצה מתמקד השלטונות ידי-על המוכרת בקבוצה הדן הפרק  

לשלטונות העות'מאניים והבריטיים הייתה השפעה . ישראל מדינת שלטון תחת הַג'נאִּביּב

להקמת מדינת ישראל היו  אך מועטה יחסית על ההתארגנות החברתית של הַג'נאִּביּב,

. השפעה זו נגעה בין היתר הקבוצההשפעות מרחיקות לכת על ההתארגנות החברתית של 

, דוגמת עצם קיומה של הקבוצה תחת שלטון להיבטים מרכזיים בהתארגנות החברתית

  המדינה, מנהיגות הקבוצה, כלכלת הקבוצה והרכבה.

 יתר של מזו שונה הייתה המדינה תשלטונו עם נאִּביּב'לגַ  שהייתה היחסים מערכת  

 לאחר בנגב שנותרו הבדווים שקבוצות היא זו בעבודה המוצגת טענה. בנגב הבדווים קבוצות

 הסיפור גם. אחרת או זו בצורה הביטחוני הממסד עם פעולה ששיתפו אלו היו 1948 מלחמת

  . ייחודיים מאפיינים לו היו אך, זה בהקשר שונה היה לא נאִּביּב'הגַ  של

 ימי כל קיים והיה 1948 מלחמת לאחר שהוקם סגור צבאי אזור היה הסייג אזור  

, הנגב מזרח-בצפון, הז באזור. 1966 לשנת עד כלומר, בנגב הבדווים על הצבאי הממשל

 בנגב הבדווים על בספרות. המלחמה לאחר הישראלי בנגב שנותרו הבדווים לכ כמעט רוכזו

 מערכת דווקא תמוצג זו בעבודה. הסייג אזור בתוך שהיו הבדווים על ורק אך כמעט נכתב

 המודיעין לבין עּוַג'ה של המפורז אזורוב המרכזי הר הנגבב שחיו הבדווים בין היחסים

 ישראל מדינת של בארכיונים מוזכר ואינו שכמעט, נאִּביּב'הגַ  של הסיפור נכלל פה. הישראלי

, בנגב הבדווים של ההיסטוריה על חדש אור שופך זה נושאב המחקר. גלויים ובפרסומים

  .הצבאי הממשל ימי על ובעיקר

 ידי-על הוכרו לא כלל נאִּביּב'הגַ  ישראל מדינת של הקמתה לאחר הראשונות בשנים  

 נאלץ נאִּביּב'הגַ  שבטמ שחלק לכך הוביל זה דבר. בשטחיהם להישאר הורשו ולא המדינה

 בצורה נותר אחר וחלק, לירדן ברח נוסף חלק, שבסיני המצריים השלטונות חסות את לבקש

 כתוצאה, החמישים שנות בראשית .לו ומחוצה הסייג אזור בתוך, הישראלי בנגב חוקית לא

 נאִּביּב'הגַ  שבט הוכר, בשבט אנשים למספר ישראל מדינת בין שנרקמו מודיעיניים מקשרים

 נאִּביּב'הגַ  הוכר, השישים שנות בראשית, לבסוף .המרכזי להר הנגב לחזור לו הותרו, למחצה

 בשטחים לא אך, ישראל בתוך לשבת קבע אישורי השבט אנשי לרוב וניתנו עצמאי כשבט



 מבני לרבים אזרחות ניתנה אף מכן שלאחר בשנים. הסייג באזור אלא המרכזי הר הנגבב

 שהוכרו בדווים קבוצות ידי-על תפוסים היו כבר הסייג אזור ששטחי העובדה בשל. השבט

 לכך הוביל זה. אחד במקום בשלמותו יושב לא נאִּביּב'הגַ  שבט, 1948 מלחמת לאחר מיד

 קבוצות פיזור. טריטוריאלי רצף ללא, נפרדים ריכוזים בעשרות התפזרו השבט שאנשי

 . שבנגב הבדווים שבטי מיתר האות ומייחד היום גם אותם ןמאפיי הנגב כל פני-על נאִּביּב'הגַ 
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Abstract 

Two still life painters worked in 17
th

 century Bergamo, Lombardy: Evaristo 

Baschenis (1617-1677) and Bartolomeo Bettera (1630-1699). Baschenis – priest, 

painter, musician and art collector, pioneered a new subgenre in Italian still life 

painting: still life with musical instruments. His works are characterized by complex 

compositions that comprise, in addition to musical instruments, sheets of music, 

books, statues and geographical globes. Bettera's still life paintings also feature 

musical instruments, as well as many other representations of culture – books, statues 

and scientific accessories such as astrolabes and globes.   

The present study proposes different reading of still life paintings, based on a 

meticulous and detailed analysis of the paintings of Baschenis and Bettera. It 

introduces the reader to these fascinating artists who extended the limits of the genre 

far beyond the convictions of their time and ever since, and used still life paintings to 

represent ideas that were traditionally found in historical, mythological or religious 

paintings. The present research aims to expose – through a different reading of these 

paintings – the cultural world of educated people in 17
th

 century northern Italy, with 

its music, books, theater and paragone. 

The chapter titled "The theme of music in the paintings of Baschenis and 

Bettera" begins with a description of the important role music played in the life of 

17
th

 century Italian aristocracy. The artists succeeded in expressing their ideas by for 

example excontrasting wind instruments, bowed and plucked string instruments, by 

concealing one instrument behind another, and by using light and shadow to highlight 

or blur an instrument. The two painters reproduced – but did not exactly copy – the 

stamps of the instrument builders, drew the musical notes differently in each painting 

– sometimes even in the same painting, and signed their works differently each time. 

They emphasized messages associated with musical instruments or notation by 

lighting or blurring them, calling the viewer's attention to the allusions or witticisms 

they wished to communicate. It is commonly agreed upon that a book shown in a 

painting is a generic representation of knowledge, intellectual curiosity and culture. 
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However, the books that appear in the paintings of Baschenis and Bettera have an 

added value in that their titles or the names of their authors are emphasized. The 

chapter "Books – agents of culture in the paintings" demonstrate how the titles, 

which imply multidisciplinary knowledge, debates over fundamental issues, 

statements and innovations, gain their power from the intentional and well planned 

choices made by the two artists. Next to classics such as Plato, Hippocrates and 

Plutarch, the authors of the books as displayed in the paintings represent a variety of 

European nobility "types". Among the authors were renowned and highly esteemed 

legal experts whose writings have been quoted for generations; a poet who won a 

nobility title due to his social connections and not to his heritage, who also served as a 

royal court sycophant, an art broker and dealer and a Benedictine monk who wrote 

history works on demand for the highest payer; All the books displayed in the 

paintings were best sellers and were so popular and fashionable that they were 

translated into many languages. The chapter "The paintings – an invitation to 

image the theater" begins with a description of Bergamo's local theater which 

mirrored life, the life of those who listened to music and read books.  Baschenis and 

Bettera asked the viewers to be attentive while imaging the theater, thus challenging 

the intellect. Competition and rivalry were typical of the life of artists in early modern 

Italy. The chapter "The War of the Arts" demonstrates how the two painters 

inserted the idea of paragone into the unlikely space of the still life genre. In their 

works they transformed the theoretical debate of paragone into a visual representation 

of a humanistic and intellectual idea. Their innovative approach is particularly 

impressive because their compositions serve as a kind of arena where the arts compete 

with each other against a backdrop of still life, devoid of human figures, and 

ostensibly without a supporting narrative. The objects that appear in the works of 

Baschenis and Bettera indicate that they were knowledgeable and intellectually 

motivated. Their canvases were the stage on which they displayed their unique 

subgenre: still life as the portrait of a culture, of a society and its members. In their 

paintings, a composition of objects replaces the obligatory narrative and protagonists 

of other genres of painting; it represents the learned painter and his well- educated 

social circle. Using a variety of objects representing varied facets, these two painters 

stated – each in a unique way – that they were learned painters, while at the same 

time, expending an invitaton to the viewer to respond.  
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 כתרבות דומםציירים של טבע  –וברטולומאו בטרה  אווריסטו בסקניס: העבודה ושאנ

 ער-אורנת לב :המגיששם 

 פרופסור נירית בן אריה דבי :המנחהשם 

 תקציר

סֵקניס  ,בברגמו שבלומברדיה 17-פעלו במהלך המאה ה שני ציירים של טבע דומם אווריסטו בַּ

(Evaristo Baschenis, 1617-1677) ( וברטולומאו ֵבֵטָרהBartolomeo Bettera, 1639-1699  .)

ז'אנר -היה כומר, צייר, מוזיקאי ואספן אמנות, אשר יצר בציור הטבע דומם האיטלקי תתבסקניס 

חדש: טבע דומם עם כלי נגינה. עבודותיו מתאפיינות בקומפוזיציות מורכבות אשר הכילו, נוסף על 

ציוריו של בטרה עוסקים גם הם בטבע דומם עם גלובוסים. ו פסליםגם ספרים,  תווים,ו כלי נגינה

 .וגלובוס ַאְצְטרֹוָלבואביזרים מדעיים כגון  פסלים ספרים, –פרטי תרבות  בהםגם כלי נגינה ו

מציע  ,המתקיים במחקר זה ,בטרהשל בסקניס ושל הניתוח המדוקדק והפרטני של ציוריהם 

 שני הציירים,היכרות מרתקת עם  הוא מאפשר ;קריאה שונה מהמקובל של ציורי טבע דומם

אפשר רעיונות ומסרים ש :ז'אנר הרבה מעבר למקובל בתקופתם ועד היוםהמתחו את גבולות ש

 .בקונטקסט של טבע דומםבציוריהם היה למצוא בציורי היסטוריה, מיתולוגיה או דת, מיוצגים 

עולם ומלואו של אלה  של ציורים אחרתקריאה באמצעות היא לחשוף  זה מחקרמטרת 

  .17-עולמו של האדם התרבותי בצפון איטליה של המאה ה  –מוזיקה, ספרים, תיאטרון ופרגונה 

לחפצים ולפרטיהם יש משקל רב בזיהוי ובהבנה של התכנים הגלויים והמוצפנים הנמצאים 

ארבעה פרקי נושא: בבמחקר ומודגמות  מתוארותאשר  ,שני הצייריםבאמירות המלומדות של 

 המוזיקה בציוריהם של בסקניס ובטרה נושאהעוסק בפרק ב .מוזיקה, ספרים, תיאטרון ופרגונה

כל אחד בחינה פרטנית של ב. 17-בחיי בני המעמד הגבוה באיטליה במאה ה החשיבותמודגשת 

מאמץ ל. בעמדו מול הציור נדרש המתבונן לחשיבה ו'סיפור' שונהמתגלה לפנינו מהציורים 

 למשל  .להביעהמסר שביקשו הציירים ההתלבטות או את אינטלקטואלי כדי לחשוף ולהבין את 

 ווהצל האירו ,האחרבאמצעות אחד נגינה כלי  וריהסת ,פריטהכלי מיתר, כלי נשיפה וכלי  ודינגה

יצרני כלי  חותמותשל מדויקת לא העתקה אך באמצעות חזרה  .להדגיש או לטשטש בכוונה

של  לא זההואף באותו ציור, בחתימה  ציורבכל מני התווים באופן שונה יהנגינה, בכתיבת ס

ולא  יםשל הצייר שכלתחדשנות ובחירה מו ,ראשוניותבאו לידי ביטוי  – יהםהציירים על עבודות

 רמזים.מסובכות ומלאות של בסקניס ושל בטרה  יהםעבודות .של ייצוגי מוזיקה שכפול והעתקה

יצרו זיקה בין הייצוגים שבציורים. כדי להבין אותם הם באמצעות תחבולות גלויות או נרמזות 

כחלק בלתי נפרד מהנרטיב הן עצמם וכעומדים בפני הן לעומקם יש לראות את הפרטים 

  .שבתמונה

סקרנות אינטלקטואלית לידע, לגנרי ייצוג הוא בציור ספר המוסכמה המקובלת, על פי 

של ם של בסקניס והלספרים שבציורי יסתבר כי סוכני התרבות בציורים -ספרים בפרק תרבות. לו

אוצרים ה ,כותריםעוצמתם של הם. יהמחבר מותם או שותיהבטרה יש ערך מוסף בזכות ציון שמ
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נמצאת בבחירה מתוכננת  ,, אמירות וחידושיםבשאלות מהותיות תחומי, ויכוחים-ידע רבבתוכם 

מחברי ייצגו  ,נים כמו אפלטון, היפוקרטס ופלוטארךולצד קלסיק. ומכוונת של שני הציירים

בין המחברים אפשר למצוא  .באירופההגבוהה טיפוסים שונים בחברה הספרים שבציורים 

ולה אצמשורר שנשא תואר  מאות שנים;זה  תצוטטמ ערכים אשר משנתםומשפטנים ידועים ומ

היסטוריון  ;אמנותעולם העסקן חצר, סוחר ומתווך בהיה גם ובזכות קשרים ולא בזכות אבות 

וחברים ם יוצרי ,אים בעלי הוןפוליטיק ,היאנשי כנסיבהן פעלו ששהיה מקורב לחצרות החשובות 

 ואשם בשרלטנותיזם, איש שיווק צבעוני שהיה בעל מצפון חברתי והרופא  ;באקדמיות המקומיות

אשר היה דוקטור לתיאולוגיה נזיר ו ;עבור המרבה במחירבהיסטוריון שכתב מטעם ו ;ובהריגה

 –הציורים  פרקב ותורגמו לשפות רבות. מכר-כל הספרים שבציורים היו רבי ובוטנאי מצליח.

 הייתה בעבורבמת התיאטרון . התיאטרון המקומי בברגמומתואר  הזמנה למבט בתיאטרון

 אותו אדם שהאזין למוזיקה, קרא ספרים וצפה בתיאטרון. ,אספקלריה לחיי האדם הצופים

ציור טבע בין ציור שיש בו סצנת תיאטרון מסורתית עם דמויות ועלילה ובין האבחנה בהבדל 

תיאטרון מאפשרת פתרון לדיסוננס שמתקבל כאשר של גים וייצבדומם שיש בו הזמנה להתבוננות 

בסקניס ובטרה ביקשו את תשומת לבו של המתבונן  מנסים לזהות תיאטרון בציור של טבע דומם.

שתמשו בטכניקות לצורך כך הם ה. יכולתו האינטלקטואלית בפניאתגר הציבו ול'מבט בתיאטרון' 

שעולה ויורד על  ,או המסךהווילון  .מעולם התיאטרון ועיצוב הבמה והעתיקו אותן לציוריהם

ובו בזמן את שיתוף הפעולה בין  את התיאטרון יםאחד האובייקטים המסמלהוא המחזה, 

המצוי בהלכות תיאטרון  ,המתבונןו ,אביזרי במה היו למעשה כלי הנגינה מקצת ;התיאטרון לציור

אפשר להפיק ממנו צליל כי אינו בנוי כהלכה או -שאיחליל מדובר למשל ב .לזהותםידע  ,ומוזיקה

  .גיטרה חסרת מיתריםב

פרק בתחרות ויריבות אפיינו את חיי האמנים באיטליה בתקופה המודרנית המוקדמת. 

עסקה בעליונות האמנות האחת על האחרת ובעיקר שהתחרות מתוארת  מלחמת האמנויות

איננה מסתיימת בשימוש שני הציירים החדשנות של בשאלת עליונות הציור על הפיסול ולהיפך. 

את סוגיית הפרגונה  לייצגהשכילו  הםהמלומד והתרבותי שעשו בחפצים שהציגו בציוריהם. 

מוויכוח תיאורטי לכדי שג הפרגונה פותח מובעבודותיהם במרחב הלא צפוי של ז'אנר הטבע דומם. 

ייצוג ויזואלי של רעיון הומניסטי ואינטלקטואלי. חידושם מרשים במיוחד מכיוון שהקומפוזיציות 

שציירו היו מעין זירה שבה נערכה התחרות בין האמנויות על "מצע" של טבע דומם, ללא דמויות 

חת שמנצחת. בכל עבודה מתנהלת בפרגונה שבציוריהם אין אמנות אולכאורה ללא נרטיב תומך. 

את ר ימשאהוא  ולעתיםעבור המתבונן מי הוא המנצח בלעתים קובע הצייר . תחרות חדשה

החפצים הנמצאים בעבודות של בסקניס ושל בטרה מעידים על ההחלטה בידי הקהל הצופה. 

שעליה הבקיאות ועל המוטיבציה האינטלקטואלית של השניים. הם ניצלו את בד הציור כבמה 

ז'אנר ייחודי להם:  טבע דומם כדיוקן תרבות, כדיוקן של פרט וחברה. קומפוזיציה של -הציגו תת

חפצים החליפה את מקומם של הנרטיב ושל הדמויות הנדרשים בז'אנרים אחרים בציור, והיא 

משמשת בציוריהם בא כוח של הצייר המלומד ושל חוג רעיו המשכילים. באמצעות מגוון החפצים 

מד על הפנים הרבות שלהם, בחרו השניים להציג, כל אחד בדרכו הייחודית, את עובדת היותו המל

 צייר מלומד, ובו בזמן הזמינו את המתבונן להגיב ולהביע את דעותיו.
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Abstract 
Background: Both immune reaction and ischemia reperfusion injury (IRI) are crucial 

factors in graft rejection, and reduction of both could have a significant effect on the 

survival of grafts. During IRI and inflammatory processes, purine derivatives are 

released to the extracellular milieu and modulate the course of inflammation. ATP, by 

binding to P2Y or P2X purinergic receptors, has pro-inflammatory and proliferative 

effects. ATP can be degraded using the ecto-enzymes CD39 and CD73 to adenosine, 

an abundant nucleoside that interacts its four G coupled receptors A1, A3 A2A, A2B, 

whose expression pattern is critical in determining the manner of response to 

adenosine. Recent studies have shown that stimulation of A2AR delays rejection of 

skin grafts. Adenosine was also found to be an important protective mediator during 

ischemic preconditioning. We have previously shown that pharmacological 

preconditioning (PPC) of the A1R by specific agonist induces A2AR expression and 

strongly attenuates the inflammatory response to bacterial challenge. 

Aims: To study the effect of PPC alone or combined with modulation of purine 

derivatives on allogeneic lymphocytes activity, as well as to test their beneficial effect 

against immune and ischemic reactions in allograft models. 

Methods: For PPC, mice were pre injected with the A1R agonist (CCPA, 0.1 mg/kg), 

and after 24h their splenocytes activity was tested by mitogen and mixed lymphocyte 

reaction (MLR) in WT, KO(A1
-/-

, A2A
-/-

) mice, and with or without specific 

antagonists for adenosine receptors. We also used two mice models of allogeneic 

transplantation (skin and ischemic muscle grafts). Skin grafts were followed for 

rejection over a 10-day period and muscle grafts were removed at days 7 and 10. 

Results: Splenocytes from PPC-treated mice have suppressed mitogen and MLR 

response in MLR maximal inhibition observed when both allogeneic mice donors 

were PPC (85±2.3% suppression, P < 0.001).The reduction in proliferation was 

associated with significant elevation of IL-10 and Treg population (30%), as well as 

reduction of INF-γ, IL-15, and TNF-α. This beneficial effect was even also observed 

up to 96h post-PPC. 



IMP (0.0025–2.5mM) exhibits reduction in proliferation in a dose-dependent manner. 

Combined IMP treatment with PPC and inhibition of adenosine degradation (EHNA 

50µM) had an additive effect and abolishes mitogen response. 

In accordance with the inhibitory effect on lymphocytes in vitro, PPC dramatically 

preserved both syngeneic and allogeneic muscle grafts from ischemic damage. PPC 

also preserved its lymphocytic attenuation ability, as observed in splenocytes that 

encounter 10-day muscle allografts. PPC skin allografts, similar to the muscle grafts, 

showed better preservation compared to therapeutic dose of CsA, and combination 

with other immunosuppressive agents did not extend the rejection period more than 

PPC alone. 

Conclusions: PPC with A1R-agonist shifts the inflammatory equilibrium in favor of 

the anti-inflammatory A2A receptor, attenuating lymphocyte proliferation in vitro and 

narrowing ischemic damage in allogeneic challenge implants. For the first time, IMP 

is presented as effective immuno-suppressive agent. Implications of these results may 

be useful as pre-treatment before medical procedures such as allograft challenges or 

surgical trials. 
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 ונגזרותיהם נוקליאוטידים פוריניםבאמצעות  תחיסוניהלדיכוי המערכת  ותחדש גישות: נושא העבודה

 אושרי נעמני: שם המגיש

 עמוס דובדבני' פרופ:  ים/שם המנחה

 :תקציר העבודה

 :מבוא

 מהוות גורם קריטי יחד עם פגיעה איסכמית ,שתהן המולדת והן הנרכ, מערכות החיסוןתגובת 

באופן  השתל יכולה להביא לשרידותבדחיית שתל אקוטי והיכולת להחליש את תגובותיהן 

 . משמעותי

פורינים של משתחררות לחלל החוץ תאי נגזרות שונות  ,בזמן פגיעה איסכמית ותהליכים דלקתיים

 .קת ודחיית השתלמהלך הדל תכאשר לכל מולקולה תפקיד שונה בוויסו

ובכך לווסת , P2Yו   P2Xחוץ תאיים ממשפחת  לקולטניםיכולה להקשר  ATPמולקולת 

י "ע יכול להתפרק ATP. ממערכת החיסוןתאים תהליכים מעודדי דלקת ומעודדי חלוקה של 

אשר משוחרר לחלל החוץ תאי אדנוזין  לנוקלאוזיד הפוריני CD73ו   CD39אנזימים ממברנליים 

הפועלים A2B ו A2A  -ו Gi-המצומדים ל A3 ו A1 עיקריים ארבעה קולטניםלאדנוזין  .קהבמצבי ע

מחקרים  .כאשר הביטוי שלהם ורמתם קובעת את אופי פעולתו של אדנוזין, Gsבעיקר דרך 

אדנוזין  .מנעה דחייה של שתלי עור ושתלים נוספים A2A הקולטן כי הפעלה של  אחרונים הראו

 .מפני נזקים איסכמיים בתהליך של התניה מוקדמת איסכמית אף הוצג במתווך מגן

ולדיכוי התגובה  A2Aגרם לאינדוקציה של קולטני   A1במעבדתנו הראנו כי שפעול הקולטן

 .פריטוניאליתהדלקתית במודל של דלקת 

של אדנוזין תקדים את הפאזה  A1מוקדמת של הקולטן  הפעלהלבחון האם : מטרת המחקר

תגובה לימפוציטרית וכמו כן לבדוק האם הפעלה זו לבד או יחד יסונית ותמתן ח/  האנטי דלקתית

 .דחיית שתל אלוגנאיתפעל למניעת נגזרות פוריניות שונות  עם

)  A1י אגוניסט ספציפי עבור הקולטן "שעות ע 12ו 22ההפעלה המוקדמת כוללת הזרקה : שיטות

CCPA ,0.1 ם ורמת הפעילות שלהם נבדקת לאחר מכן תאי הדם הלבנים נאספי,(ג "ק/ג"מ

בתהליך . MLR- mixed lymphocyte reaction –י"וע in vitroי מיטוגן "ע מבחני פרוליפרציהב

זה תאי דם לבנים משני זנים שונים של עכברים נזרעו יחד בתרבית ולאחר מספר ימים נבדקה 

התניה מוקדמת תאים מעכברים שעברו . י תימידין מסומן רדיואקטיבית"רמת חלוקת התאים ע

אנטגוניסטים שונים לקולטנים /נבדקו מול תאים מעכברים ללא טיפול בשילוב של אגוניסטים

שריר חזה מעכבר איסכמית של השתלת  -בעכברים in vivoניסויי .  A1או   A2Aלאדנוזין כגון 

Balb/c  בעורף עכברC57 . השתלים הוסרו בזמנים שונים לשם קביעת רמותmRNA  של סמני

בנוסף חלק מהשתלים נלקחו . real time PCR (QPCR)ם וציטוקינים שונים באמצעות תאי

מודל השתלת עור מאוזן  בנוסף .לקביעת מדדי דחייהסמויה לצביעות היסטולוגיות ועברו הערכה 

עד לדחייה כללית של  5החיות צולמו לאחר הסרת החבישה ביום . עכבר תורם לגב של עכבר מקבל

 .השתל



י מיטוגן והן "הן עמשמעותית  בתרביות אלוגנאיות הראו ירידה הפרוליפרציהחני מב: תוצאות

כאשר שני הצדדים טופלו בהתניה  כאשר העיכוב המרבי נצפה, MLR –בתרביות מעורבות 

והראו עלייה בביטוי של , A2Aי הקולטן "אפקטים אלו תווכו ע (.85±2.3%דיכוי של )מוקדמת 

כמו כן נצפתה ירידה בביטוי של . (30%)רגולטורים  Tבתאים מסוג  ועלייה IL-10ציטוקינים כגון 

אפקטים מיטיבים אלו נמשכו בחיה עד . TNF-αו  INF-γ, IL-15  :ציטוקינים מעודדי דלקת כגון

הראה השפעה על , IMP  (0.0025–2.5mM)בנוסף מצאנו כי . שעות לאחר הזרקה ראשונית 69

יחד  IMPשילוב של . בחלוקת תאים באופן תלוי ריכוזתאי דם לבנים והראה ירידה משמעותית 

אמינז -י עיכוב של האנזים אדנוזין דה"עם ההתניה המוקדמת ושמירה של רמות אדנוזין גבוהות ע

 .הראה אפקט אדדטיבי עד כדי עיכוב מוחלט של החלוקה, EHNAי "ע

מת אף הצליחה ההתניה המוקד, יחד עם התוצאות המרשימות בעיכוב חלוקה של תאי דם לבנים

של מופחת חדירה )חיסוניים  בממדיםהן  חזההשתלת שריר לשמר שתלים זרים ועצמיים במודל 

 םפריפריאלייאזורים תוך כדי שמירה על  איסכמיים  והן במדדים( השתל לאזורלימפוציטים 

בחיות  םלימפוציטיבעלי חיות של תאי שריר לעומת הרס מוחלט של שריר וחדירה מוגברת של 

 . טופלו שלא

היכולת המגינה הזו נשמרה אף כשהדגרנו תאים מחיות שעברו השתלה עשרה ימים קודם ועדיין 

 . הצליחו לשמור על רמת חלוקה מעוכבת ביחס לתאים של טופלו כלל

בימים הראשונים אף ביחס לתרופות  100 %קליטה של  ות הראומטופל חיות ,בשתלי עורגם 

יחד עם זאת שילוב של אותן תרופות יחד עם . מינון גבוהמדכאות מערכת החיסון הניתנות ב

י ההתניה "ההתניה המוקדמת לא הצליחו להאריך את דחיית השתל מעבר לתוצאות שנצפו ע

 .המוקדמת לבדה

דלקת  בסימניהביאה לירידה  A1מעודד דלקת  קולטןי הפעלת "המוקדמת ע ההתניה :מסקנות

הפעלה זו שינתה את שיווי המשקל .רבית ובחיה בת במודלים אלוגנאיים איסכמיותותגובות 

זו הפעם הראשונה שמוצגת , כמו כן A2A. י הקולטן "לטובת תגובה אנטי דלקתית המתווכת ע

לתוצאות אלו השלכות  .כחומר מדכא מערכת החיסון IMPעבודה המתארת את השפעתו של 

 .ורםמקדים לפני השתלות הן במקבל והן בתושימושים רבים כטיפול   רבות

 

  A2A קולטן, אדנוזין, תאי דם לבנים, איסכמיה,התניה מוקדמת: מילות מפתח
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The  application  of  computational  intelligence  techniques within  the  vast  domain  of 

games  has  been  increasing  at  a  breathtaking  speed.  Over  the  past  few  years my 

research has produced a plethora of results  in games of different natures, evidencing 

the  success  and  efficiency  of  evolutionary  algorithms  in  general‐‐‐and  genetic 

programming  in  particular‐‐‐at  producing  top‐notch,  human‐competitive  game 

strategies.  

Studying  games  may  advance  our  knowledge  both  in  cognition  and  artificial 

intelligence, and,  last but not  least, games possess a competitive angle that coincides 

with our human nature, thus motivating researchers. 

In  this  dissertation  I  explore  the  application  of  genetic  programming  to  the 

development of  search heuristics  for difficult  games.  I  apply GP  to  the  evolution of 

solvers  for  the  Rush  Hour  puzzle  and  the  game  of  FreeCell,  along  the  way 

demonstrating a general method for evolving heuristics.  

My  study  produced  two  Gold  and  one  Bronze  HUMIE  Awards,  and  an  IEEE 

Outstanding Paper Award. 

 

Genetic  Programming  (GP)  is  a  sub‐class  of  evolutionary  algorithms,  in which  a 

population of solutions to a given problem, embodied as LISP expressions, is improved 

over  time  by  applying  the  principles  of  Darwinian  evolution.  At  each  stage,  or 

generation, every solution's quality is measured and assigned a numerical value, called 

fitness.  During  the  course  of  evolution,  natural  (or,  in  our  case,  artificial)  selection 

takes place, wherein  individuals with high  fitness values are more  likely  to generate 

offspring. 

Following selection, genetic operators are applied to the selected individuals. The 

most widely used ones are crossover, reproduction, and mutation. The crossover  (or 



recombination)  operation  is  reminiscent  of  natural  gene  transfer  from  parents  to 

offspring. 

Search algorithms for puzzles (as well as for other types of problems) are strongly 

based on the notion of approximating the distance of a given configuration (or state) 

to  the  problem's  solution  (or  goal).  Such  approximations  are  found  by means  of  a 

computationally efficient function, known as a heuristic function. 

The approach I take in this dissertation falls within the hyper‐heuristic framework, 

wherein  the system  is provided with a set of predefined or preexisting heuristics  for 

solving a certain problem, and  it tries to discover the best manner  in which to apply 

these  heuristics  at  different  stages  of  the  search  process.  The  aim  is  to  find  new, 

higher‐level heuristics, or hyper‐heuristics. 

I  start by evolving  the  first  reported  solver  for  the Rush Hour puzzle, a PSPACE‐

Complete  problem,  using  a  new  approach  of  evolving  value‐returning  policies.  The 

evolved solvers successfully compete both with non‐evolved search and human players 

for the most difficult known instances of Rush Hour. Additionally, I advance the state‐

of‐the‐art  of  the  most  difficult  known  instances  by  co‐evolving  solvable  8x8 

configurations,  requiring  over  15,000,000  nodes  to  solve  with  blind  search.  I 

demonstrate the efficacy of our method for these  instances as well, showing that the 

search effort required to solve them may also be greatly reduced.  

Next I apply my methods to the game of FreeCell, an NP‐Complete problem used 

as a standard benchmark domain in several International Planning Competitions (IPCs). 

In  practice  this  problem  is much more  difficult  than  Rush  Hour,  as  I  will  show.  I 

challenge the previously best solver, Heineman's Staged‐Deepening algorithm, tailored 

specifically  for  this problem.  I demonstrate  that GP‐evolved policies, when equipped 

with  several  hand‐crafted  heuristics,  again  greatly  reduce  the  search  effort  of  the 

previously best algorithm. Thus, my evolved solvers outperform Heineman's FreeCell 

solver by three distinct measures: 1) number of search nodes is reduced by over 78%; 

2) time to solution  is reduced by over 94%; and 3) average solution  length  is reduced 

by over 30%.  



My top solver is the best published FreeCell player to date, solving 99.65% of the 

standard Microsoft 32K problem  set. Moreover,  it  is  able  to  convincingly beat high‐

ranking human players. 

Next,  I present HH‐Evolver, a  tool  for domain‐specific, hyper‐heuristic evolution. 

HH‐Evolver automates  the design of domain‐specific heuristics  for planning domains, 

and  generalizes  the method  demonstrated  in my work  on  Rush Hour  and  FreeCell. 

Hyper‐heuristics  generated  by  my  tool  can  be  used  with  combinatorial  search 

algorithms such as A* and IDA* for solving problems of a given domain. HH‐Evolver has 

a  rich  GUI  that  enables  easy  operation,  including:  running  experiments  in  parallel, 

pausing  and  resuming  experiments,  and  saving  them  and  analyzing  the  results. 

Implementing new domains and heuristics with HH‐Evolver is easily accomplished.  

In the final chapter I draw general conclusions from my work, and propose some 

future research directions. 

 

Keywords:  Evolutionary  Algorithms,  Genetic  Algorithms,  Genetic  Programing, 

Heuristic, Hyper Heuristic, FreeCell, Rush Hour, HH‐Evolver, IDA* 



  תקציר

 היוריסטיקות באמצעות אלגוריתמים גנטיים-פיתוח היפרנושא העבודה: 

  אחיה אליסףשם המגיש: 

  משה זיפרשם המנחה: 

  

 עוצרת במהירות גדל משחקיםשל  העצום התחוםעבור  חישובית אינטליגנציה טכניקות של מןיישו

 אופיבעלי  משחקים של רב במספר תוצאות של שפע השיג ישל המחקר האחרונות בשנים. נשימה

, בפרט וגנטי כללב בתכנות אבולוציוניים אלגוריתמים שלוהיעילות  ההצלחה עלדבר המעיד , השונ

 .ביצירת אסטרטגיות מעולות המתחרות בבני אדם

 משחקים . בנוסף,מלאכותית בבינההן ובקוגניציה  הן שלנו הידע את לקדם עשוי םמשחקילימוד 

מוטיבציה ולכן הם בעלי , שלנו האנושי הטבע עם אחד בקנה עולהה תחרותית זווית בעליהינם 

  .גבוהה למחקר

יוריסטיקות הנחקור את היישומים האפשריים של תכנות גנטי לפיתוח  זו דוקטורט עבודתבמסגרת 

 'שעת שיא'לחיפוש עבור בעיות קשות. ניישם אלגוריתם גנטי עבור אבולוציה של פותרים למשחק 

)Rush Hour( 'פריסל' ) ולמשחקFreeCell יוריסטיקות.ה), תוך כדי הצגת שיטה כללית לאבולוציה של  

היוקרתית, ובפרס מאמר  Humieזכה בשני פרסי זהב ופרס ברונזה אחד בתחרות  המחקר שלי

 .IEEEמצטיין של 

 

של פתרונות עבור בעיה  אוכלוסייהתחום של אלגוריתמים גנטיים, בו -) הינו תתGPתכנות גנטי (

האבולוציה של דארווין.  על ידי הכלת עקרונות מתורת , משתפרתLISPעל ידי ביטויי  תמיוצגהנתונה, 

, יוניהאבולוצתהליך ערך מספרי. במיוצגת על ידי מוערכת ואיכות כל פתרון מן האוכלוסייה  ,בכל דור

אינדיבידואלים עם ערך תרחש, ומהטבעי (או במקרה שלנו, המלאכותי) תהליך הבחירה הטבעית 

 בעלי סיכוי גבוה יותר לייצר צאצאים. הם מספרי טוב יותר

האופרטורים  .שנבחרו האינדיבידואלים על ליםכמו גנטייםאופרטורים , אחרי תהליך הבחירה

 לצאצאים מהורים גניםה העברתפעולת השחלוף מחקה את  .ומוטציה שחלוף הם ביותר הנפוצים

  .המתרחשת בטבע



רובים (או מרחק) בין יק על מבוססים) בעיות של אחרים לסוגים גם כמו( לפאזלים חיפוש אלגוריתמי

 ותהידוע, ותפונקציאלו מיוצגים על ידי  רוביםיק). מטרהה או( הבעיה פתרוןמצבי המשחק לבין 

  .ותהיוריסטי כפונקציות

מקבלת  המערכת בו, היוריסטיקות- היפרבתחום ה נופלת זו דוקטורט בעבודת בה אנו נוקטים הגישה

 האופן את לגלות מנסה והיא, מסוימת בעיה לפתרון מראש מוגדרות ותפונקציות היוריסטי של סט

 היא המטרה .החיפוש תהליך השונים של בשלבים אפשר לשלב היוריסטיקות אלה בו ביותר הטוב

  . היוריסטיקה- היפר או, חדשה גבוהה מרמה היוריסטיקה למצוא

‐PSPACE בעיה, )Rush Hour' (שיא שעת' פאזללהמדווח  הראשון הפותרפיתוח  ידי על מתחילים אנו

Complete ,תחנו ישפ הפותרים. כיםערפיתוח כללים המחזירים  של חדשה בגישה שימוש תוך

 , גם בבעיות הקשותאנושיים שחקניםמתחרים בהצלחה הן בשחקני מחשב לא אבולוציוניים, והן ב

אבולוציה -יוצרים את הבעיות הקשות ביותר לשעת שיא על ידי קו אנו, בנוסף. השיא שעת של ביותר

 יותרמעבר על  בעיות אלו דורש ון. פתר8x8של הפותרים שלנו עם בעיות חדשות עבור לוחות בגודל 

 של היעילות את מדגימים אנו. פשוט (ללא היוריסטיקה) חיפושבעת שימוש ב מצבים מיליון 15-מ

 להיות עשוי אותן לפתור כדי הנדרש החיפוש מאמץ כי מראים, גם כמו, אלה למקרים לנוש השיטה

 .משמעותי באופן מופחת

 כאמת המשמשת שלמה,-NP בעיה פריסל, למשחק שלנו השיטות את מיישמים אנו, הבא בפרק

 קשה יותר הרבה היא זו בעיה בפועל). IPCs( לתכנון בינלאומיות תחרויות בכמה סטנדרטית מידה

  .בהמשך שנדון כפי, 'שיא שעת' מאשר

. זו לבעיה במיוחד המותאם, היינמן של האלגוריתם, ביותר הטובהקודם  הפותר את מאתגרים אנו

 שוב, יוריסטיות בסיסיות ופשוטותמפונקציות ה GP באמצעות פיתחנוש אינדיבידואלים כי מראים אנו

. )כה (היינמן עד ביותר הטוב האלגוריתם של החיפוש מאמץ את ניכרת במידה הצליחו לצמצם

  : שונים אמצעים שלושה ידי על היינמן של פותרשפותחו על ידנו הביסו את ה הפותרים

  .87%-מ יותרב ופחתה חיפושהמצבים שנראו במהלך ה מספר .1

  .94%-מ יותרב ופחתה לפתרון זמןה .2

  . 30%-מ יותרב ופחתה ממוצע פתרון אורך .3

 מסט 99.65%הפותר , כה עד ביותר הטובהמפורסם  פריסלה שחקן הוא שלנוהטוב ביותר  הפותר

 בצורה לנצח מסוגל הוא, כן על יתר. בעיות 32,000המכיל  הסטנדרטי מיקרוסופט של ותהבעי

  .מובילים אנושיים שחקנים משכנעת



. ספציפיות היוריסטיקות לבעיות-של היפר לאבולוציה כלי, HH‐Evolver מציגים את אנו, הבא בשלב

HH‐Evolver  השיטה תוך הכללת יוריסטיקות עבור בעיות שונותהגורם לאוטומציה של תכנון 

  . ופריסל שיא על שעת שלנו שהדגמנו בעבודה

 קומבינטורי חיפוש אלגוריתמי עם בשימוש להיות היכול שלנו הכלי ידי על השנוצרהיפר היוריסטיקה 

 ניסויים הפעלת: זה ובכלל, קלה הפעלה המאפשר עשיר יש ממשק HH‐Evolver-ל. *IDA-ו *A כגון

בעיות והיוריסטיקות  יישםניתן ל. התוצאות חותינשמירתם  ו, ניסוייםשל  וחידושעצירה , במקביל

  .רבה בקלות HH‐Evolver עםחדשות 

  .עתידיים מחקר כיווני כמהמציעים ו, מעבודתנו כלליות מסקנותדנים ב אנו האחרון בפרק

- אלגוריתמים אבולוציוניים, אלגוריתמים גנטיים, תכנות גנטי, היוריסטיקה, היפר מילות מפתח:

 שיא.-היוריסטיקה, פריסל, שעת
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Abstract 

 Orthogonal fluxgates are very simple, precise, and compact magnetometers[1]. As 

opposed to parallel fluxgates, they do not require an excitation coil; their excitation 

current is applied directly to the amorphous wire core. To reduce offset and noise, 

orthogonal fluxgates are operated in the fundamental mode, where a dc bias is added 

to the ac excitation. Their output can either be processed using a synchronous detector 

or by employing digital selective band pass sampling.  

 The power consumption of orthogonal fluxgates is inherently high because the 

core must be fully magnetically saturated by the excitation current to avoid perming, 

hence, high excitation currents are required. However, their overall power 

consumption can be significantly reduced by  discontinuous operation, whereby the 

core is excited only a small fraction of time. Furthermore, by employing 

inhomogeneous core material lower ohmic heating of the core can be achieved. 

  Magnetic field generated by a moving person or vehicle changes very slowly. 

Nevertheless, conventional fluxgate magnetometer excitation and sampling is 

performed in the tens of kHz and over sampled accordingly. This oversampling does 

not improve the resolution of the measurement but imposes serious demands from the 

sensor electronics which results in excessive power consumption.  

 As many applications require only data in the dc to 1 Hz band we propose to 

sample according to the required frequency rather than over sample it. However, 

because there is nothing to gain from simply reducing the excitation frequency we 

suggest operating it in high frequency and skipping over irrelevant data. We excite the 

core and sample only every n cycle and idle during the other cycles. Consequently, we 

 



2 

 

reduce the power consumption by a factor of n, where n is limited only by the 

application maximum required frequency (typically less than 5 Hz). We can reduce 

the power consumption by the ratio of the traditional excitation frequency to the 

maximum required frequency. We suggest only a change in operating configuration 

rather than changing the entire structure of the sensor. 

 This novel approach is researched: Adding idle intervals changes the dynamics of 

the domains and consequently the noise dynamics. This is because the idle intervals 

allow the domains to relax in between excitation cycles and when the next excitation 

cycle commences they respond differently. The idle intervals also change the 

spectrum of the output signal making it more susceptible to leakage. The conventional 

excitation and sampling techniques must be modified to serve the new method 

efficiently. 

 Furthermore, we suggest an orthogonal method to reduce the power consumption 

of the fluxgate by changing the way to generate the excitation in the core by 

employing a tube core.  We also suggest inhomogeneous core material for the same 

purpose. 

 Results show that the domains relaxation phenomenon can be harnessed to reduce 

the power consumption as well as the noise of the fluxgate. Furthermore, we 

demonstrated a practical and efficient method for eliminating the fluxgate offset 

simply by eliminating noisy excitation cycles associated with the dc bias reversals.  

 We have selected an orthogonal fluxgate for our work as its construction is very 

simple and compact and therefore has the highest commercial potential. The wire core 

is also the simplest to optimize. 

 By utilizing this novel approach we have successfully reduced the power 

consumption of an orthogonal fluxgate operated at the fundamental mode 

significantly down to 1 mW level. This is achieved with actually increasing its 

resolution and improving the sensor simplicity. We have also demonstrated that the 

sensors offset and perming can be compensated for.  

 This results in a simple, compact, stable and simple to operate orthogonal fluxgate 

with extremely low equivalent magnetic noise, in the order of 1 pT/√Hz at 1 Hz, and 

low power consumption, in the order of 1 mW. Thus it is enabling the orthogonal 

fluxgate technology to new and emerging applications. 
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.חיישןמגנטיפלאקסגייטאורתוגונאלידלהספק:נושאהעבודה

:איילוייסשםהמגיש

.:פרופ'יבגניפפרנוז"ל,פרופ'ראולרבינוביץשםהמנחה



 תקצירהעבודה
מסו  מגנטיים הםחיישנים וכאשר וזול, פשוט מבנה בעלי הם אורתוגונאלי פלאקסגייט ג

מופעליםבעירורעםהיסטאשרגורםלהםלפעולבאופןהראשונישלהםהםבעלירעשנמוךמאוד.

למרותזאת,לאקיימיםחיישניםמסחרייםמסוגזהמכמהסיבות.

יההכרוכהבהפעלתםשיטתההפעלהברעשנמוךהתגלתהרקבעשורהאחרוןולכןהטכנולוג

צריכתההספקהגדולההנדרשתלעירור בנוסף, סדרתי. ייצור מלאהמאפשר באופן לאפותחה

ולה נמוך לרעשמגנטי להגיע כדי ספיליבתהחיישן נטניותומנעמתופעותשלקפיצותבארקהוזן

בנוס גבוהה. החישן של ההספק שצריכת לכך גורמות )פרמינג(, הליבה מגנוט של לכךוזליגה ף

המורכבותהגדולההכרוכהבתיקוןההיסטשלהמדידהגורמותלחיישןלהתנהגבאופןלאיציב.

אנומציעיםגישהשמסירהמכשוליםאלה.

הם רכב, כלי או אדם כדוגמת גופים, מתנועת כתוצאה שנוצרים המגנטי בשדה שינויים

פלאקסגייטמשתמשבעירו מגנטי חיישן למרותזאת, גודלשלאיטייםמאוד. רבתדריםמסדרי

קילו את-עשרות משפרת לא זו יתר דגימת האיטי. האות של ודגימה עירור לצורך הרצים

רזולוצייתהמדידהאואתרמתהרעש.היאנובעתמהצורךלבצעמודולציהלאותהמגנטיכבסיס

עקבהצורךעיקרוןההפעלהשלחיישןפלאקסגייט.לדגימתיתרזוישמחיראנרגטיומערכתיכבד

להכניסאתליבתהחיישןלרוויהפעמיםרבותבכלשנייה.

הרץ.אנומציעיםלדגום5יישומיחישהרביםדורשיםמדידותבאפיקצר,החלמאפסועד

להוריד ניתן ולא מאחר אך החיישן. לטכנולוגיית שמתאים בתדר ולא ליישום שמתאים בתדר

רעםאותותדרומבנהאךלהשתמשרקבחלקקטןבפשטותאתתדרהעירור,אנומציעיםלהישא

אנומערריםאתהליבהבתדרגבוה,אךיוצריםהפסקותממושכותביןמחזורי מהאות הנמדד.

העירורשבהןלאמערריםולאדוגמים.שיטהזומאפשרתלהפחיתאתצריכתההספקלפייחס

הדילוגים.השינויהמוצענוגעלאופןהפעלתהחיישןולאמשפיעעלמבנההחיישן.

שותליישוםהפעלהלארציפהשלהחיישן:בעבודהזואנומציעיםמספרגי

ע"ידגימהמהירהשלאותהמוצא,קיטועשלהאותכךשהמרווחיםביןהעירוריםהפעילים

מושמטמאותהמוצא,ולאחרמכןשרשורשלהחלקיםאשרתורמיםלאות.באופןזה"מתעלמים"

הזויוצרתדחיסהשלהאות.מהזמןהמתשלבואיןעירורונמנעיםמהרעשהמגנטיהנוצרבו.שיט



 

 

דגימה(,כךשהדגימהעצמה-ע"ידגימהבתדרנמוךמאודשלפעםאחתבכלמחזורעירור)תת

הע לאות דמודולציה אפס(.ייוצרת תדר )סביב הבסיס לתדר העירור מתדר אותו ומעבירה רור

ןלקבלאתיחסבשיטהזובוחריםרקבנקודתדגימהאחתבכלמחזורולכןע"יבחירהזהירהנית

כתו לרעשהמיטבי. נמנעיםמרעשיםמגנטיםהנוצריםעקבצהאות מרוויחיםפעמיים: אהמכך

העירורהלארציף)בדיוטיסייקל(,וגםבוחריםאתנקודתהדגימההמיטבית.

היישוםשלגישהזודרשמחקרמקיף.הוספתהזמניםהמתיםביןמחזוריהעירורמשפיעה

הדינאמיקהשלה לאנמצאבתחוםעל שהדומיין בזמן שכן דומייניםהמגנטייםבליבתהחיישן,

השדההמגנטיהואמחלישאתהמאמציםשלועליו.כתוצאהמכך,בתוםמשךההמתנהתגובת

זמניםמתיםבעירור הוספת רציף. התגובהשמתקבלתבעירור מן שונה תהיה המגנטי הדומיין

שכ ספקטרוםאותהמוצא, היאמוסיפהתדריםוהופכתאתהמערכתלרגישהמשפיעהגםעל ן

בצורת לשימוש מתאימות אינן הקיימות והעיבוד הדגימה שיטות ספקטראלית. לדליפה יותר

הפעלהזו.אנומציעיםגםלהפחיתהספקבשיטהבלתיתלויהשכוללתעירורעקיףשלהליבהתוך

שימושבליבהבעלתמבנהצינור.

זו גישה ליישום וזאתהתוצאות החיישן, של ההספק בצריכת משמעותית הקטנה מציגות

דינאמיקתהדומיינים לרתוםאתההבנהשל ניתן כי ניסוייםמראים, אתהרעש. להגדיל מבלי

הקיים הפחתתההיסטהטבעי לצורך גם יושמה זו גישה החיישן. רעש הפחתת לצורך החדשה

סי.תוספתהרעשהמשמעותיתאשרמלווהבחיישןפלאקסגייטאורתוגונאליהמופעלבאופןהבסי

אתתיקוןההיסטבשיטהשלהיפוךקיטובהעירורלסירוגין,הוסרהלחלוטיןבאמצעותדילוגעל

מחזוריהעירורשלההיפוכים,אוע"יהוספתזמניהמתנהביןההיפוכים.

ליבתחוטלעבודתהמחקרבחרנובחיישןפלאקסגייטאורתוגונאלי,שכןמבנהוהפשוטוהזול)

מבנהליבתהחוטגםמאפשרשליטה זהלבעלפוטנציאלמיסחורגבוה. הופךחיישן וסלילקטן(

נוחהמאודעלזרםהעירורומקלעלאופטימיזצייתהחיישן.

פלאקסגייט חיישן של ההספק צריכת את להפחית הצלחנו זו חדשנית שיטה באמצעות

המגנט הרעש הגדלת ללא זאת וכל  ופשוט,אורתוגונאלי זול מבנה בעל מגנטי חיישן יצרנו י.

לתדריםנמוכיםברעשנמוךמאוד,עםצריכתהספקאפסיתוללאהיסט.

 

 

 



 והשלכות אפיונים – המטלה לקונפליקט בקרה מנגנון: נושא העבודה

 שם המגיש: אייל קלנטרוף

 שם המנחה: פרופ' אבישי הניק

 

 תקציר

 הראו זה מכבר כי מטלות יכולות להיות, הדמיה התנהגותיות וטכניקות משימות באמצעות

עם  תכונית של אובייקט אשר מקושרת אסוציאטיבית ומזוהה מאודתפיסה של  ידי על מופעלת

 המערכת הקוגניטיבית תופשת מיד לא בסביבה אדם רואה אובייקט כאשר —מסוימת  משימה

את הפעולות האפשריות לביצוע על ועם  רק את התכונות החיצוניות של אותו האובייקט אלא גם

 ושמירה לקידום אחראימנגנון בקרת המטלה  .משמעותיות פעולות של אותו האובייקט במונחים

המתעוררות באופן  רלוונטיות לא אך אוטומטיות פעולות דיכויהתנהגות מכוונת מטרה תוך  על

של מנגנון  ותהחשוב ותוההשלכשל בקרת המטלה  לרעיון ניתנה לב תשומת הרבה לא. אוטומטי

 של העיקרית המטרה. ולוגיהירופסיכוזה לפסיכולוגיה הקוגניטיבית, הקלינית ולתחום של נ

ולאפיין את מנגנון בקרת המטלה ולפרט את ההשלכות החשובות  לזהות הייתה הנוכחי המחקר

צבע. מטלה זה -התפקיד העיקרי בו נעשה שימוש במחקר זה הינו מטלת הסטרופ מילה. שלו

וצבע הדיו אשר אינם תואמים(  המילה בין) קונפליקט המידע—משקפת שני קונפליקטים 

 מאפשרת טרופהס מטלת ,לפיכך(. שיום צבע לבין קריאת המילה בין)וקונפליקט המטלה 

 כי תימצא הראשון בניסויאפקט ההאצה ההפוך.  ─קונפליקט המטלה ל התנהגותית אינדיקציה

 כאשר המטלה גם יתרחשכך שהראשון  מידעמקונפליקט ה עצמאי ינוהקונפליקט המטלה 

אותה התגובה כמו המטלה הרלוונטית )כך שאין אפשרות כלל תוביל ל תמיד האוטומטית

ו של יעילות כי , ערכתי מחקר הבדלים אינדיבידואליים ומצאתיהשני בניסוילקונפליקט מידע(. 

 הניסוי עיכוב תגובה. –מנגנון בקרת המטלה נמצאת במתאם עם היעילות של מנגנון בקרה אחר 

לקונפליקט המטלה בצעדים בהם היה כשל  ציהאינדיק ומצא הזה הרעיון את המשיך השלישי

, השתמשי בגרסה של הרביעי בניסוי רגעי )כתוצאה מתנודות מקריות( במנגנון עיכוב התגובה.

כי בקרת המטלה תהיה אפקטיבית הרבה פחות כאשר סט  תימצאהמטלה ו-פרדיגמת החלפת

שנו אפקט חיובי על ושלזמן ההכנה י (תכופות לעתים משתנהכאשר המטלה ) קבוע ואינ המטלה

מחקר על ל אפשריות השלכותבמספר  דון, אבחלק החמישי. היכולת לנהל את קונפליקט המטלה

חלק זה יתבסס על  (.OCD) כפייתית טורדנית מהפרעה הסובלים אנשים עבור המטלה בקרת

מטלה מוגבר ושהיכולת  קונפליקטישנו  OCD-תוצאות ניסוי המראות כי לאנשים הסובלים מ

קונפליקט זה נמצאת במתאם עם חומרת הסימפטומים. לסיום, בחלק הדיון אתאר מודל  לפתור

 מסביר את התוצאות של כל הניסויים בעבודה זאת. ממוחשב של רשתות עצביות אשר 
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Abstract 

Using behavioral tasks and imaging techniques, it has been previously shown that task 

sets can be activated by the perception of a stimulus attribute that is strongly 

associated with a particular task set—when one sees an object in the environment one 

immediately perceives not only the external features but also directly perceives what 

tools it affords in terms of meaningful actions. Task control is a mechanism 

responsible for promoting and maintaining goal-directed actions and suppressing 

automatic but irrelevant ones. Not much attention has been given to the task control 

idea and to its important implications on cognitive psychology, clinical psychology 

and neuropsychology. The main goal of the present study was to identify and 

characterize the task control mechanism and to specify its important implications. The 

main task that I used in order to investigate task control was the color-word Stroop 

task, in which performance reflects two conflicts—informational (between the 

incongruent word and ink color) and task (between relevant color naming and 

irrelevant word reading). Thus, the Stroop task allows a behavioral indication for task 

conflict—a reverse facilitation effect. In the first experiment I found that task conflict 

is independent from informational conflict, and thus it will occur even if the automatic 

task always leads to the same response as the relevant task (hence informational 

conflict is not possible). In the second experiment, I conducted an individual 

differences study and found that the efficiency of task control is correlated with the 

efficiency of inhibitory control. The third experiment continued that idea and found 

indications for task conflict in momentary inhibitory control failure trials. In the 

fourth experiment I used a version of the task-switching paradigm and found that task 

control was reduced if the task was not constant (i.e., frequently changing) and that 

preparation time positively affected the ability to manage task conflict. In the fifth 

section, I discuss some possible implications for task control research for people 

suffering from obsessive-compulsive disorder (OCD). In the latter section I base our 

theoretical model on findings showing indications for task conflict in OCD patients, 

which also correlate with symptoms severity. Finally, in the Discussion section I 



propose a computational neural-networks model for task conflict that can account for 

the results in all the experiments of the current work.  
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Abstract of the work  

 

Inorganic nanomaterials possess properties distinct from their bulk counterparts; moreover, 

due to their dependence on size, shape, and surface environment, these properties may be rationally 

tuned. The deployment of functional nanomaterials in applications such as solid-state lighting, 

photovoltaics, catalysis, and fluorescent labeling, depends critically on the exquisite control over 

the formation of the nanomaterial in the original synthesis process. In the last few decades, many 

advances have been made in the field of colloidal nanocrystal synthesis, with increasingly precise 

control over crystal nucleation, growth, shape, and interface between multiple material types. 

Furthermore, advances in the theory of nanocrystal growth mechanisms have enabled the 

formation of nanomaterial systems previously unthinkable. However, many remaining 

mechanistic questions exist. 

In this work, I present my findings on two distinct topics within nanocrystal synthesis. The 

first explores a new formation mechanism explaining the evolution of hollow indium oxide 

nanoparticles through a non-diffusion based mechanism. Based on my research, I describe a novel 

formation mechanism for the synthesis of hollow metal oxide nanoparticles through a melt fracture 

mechanism. In this process, hollow metal oxide nanoparticles are formed via brittle fracture 

following the generation of tensile stresses arising due to liquid-phase thermal expansion of a low 

melting point core metal. I studied this formation mechanism in detail using in situ TEM 

measurements on a model system of indium/indium oxide. These materials were chosen due to the 

large thermal expansion coefficient of indium and low tensile strength of indium oxide. This 

formation mechanism is different from the commonly reported nanoscale Kirkendall effect as it is 

not dependent on self-diffusion rates through the forming shell material. My proposed mechanism 

provides a novel and general method to form hollow nanoparticles, and, in addition to clearing 

inaccuracies in the scientific record, this analysis also lays the groundwork for future expansions 

of in situ analyses of hollow nanomaterials. 

In the second portion, I explore how the choice of synthetic method affects the final 

physical properties of a hybrid nanomaterial system (cadmium sulfide-copper sulfide), enabling a 

deeper understanding of this nanoscale interface and allowing for the design of better inorganic 

photocatalyst materials. In general, the formation of donor/acceptor junctions in hybrid 

nanomaterials is predicted to enhance photocatalytic activity as compared to single-component 

semiconductor systems. Specifically, nanomaterials containing a junction of n-type cadmium 

sulfide and p-type copper sulfide (Cu2S) formed via cation exchange have been proposed as 

potential photocatalysts for reactions such as water splitting. In my research, I studied the 

elemental distribution of Cu within these nanostructures using analytical transmission electron 

microscopy techniques. The resulting effects of this elemental distribution on photocatalytic 

activity and charge dynamics were further investigated using a model photoreduction reaction and 

transient absorption spectroscopy. The results presented here provide a more thorough 

understanding of the physical processes within these hybrid nanostructures and the crucial 

interplay between synthesis and application.  



In total, my work both expands the repertoire of known nanocrystal synthetic mechanisms 

and improves upon our understanding of how nanocrystal synthesis impacts the physical properties 

of the product when placed into a desired technological application.  
 

  



 ויישומם אורגניים-אי חומרים-ננו של פיסיקליות ותכונות, היווצרות מנגנוני, סינתזה           נושא העבודה
  קטליטיים-פוטו בתהליכים

 פלאנט לה-ן'ג אילן               שם המגיש

 מוקארי טאלב         ים/שם המנחה

 תקציר העבודה 

 הננו של התכונות תלות בשל, כן על יתר; המאקרוסקופי מהמוצק שונות תכונות יש אורגניים-אי חומרים לננו
 לשלב ניתן. רציונלית בצורה הללו בתכונות לשלוט ניתן, שלהם השטח פני ובסביבת, בצורתם, בגודלם חומרים

 תגובות של זרזים, וולטאים-פוטו תאים, אור פולטות דיודות: כגון יישומים במגוון פונקציונאליים חומרים ננו
 ביישומים ושלובם חומרים הננו של בתכונות השליטה בין בהצלחה לשלב כדי. פלואורוסנטיים ותגים כימיות
 נעשתה, האחרונים בעשורים. הסינתזה זמןב חומרים הננו בהיווצרות ומדויק עדין באופן לשלוט יש, שונים

 מדויקת בשליטה ביטוי לידי באה והיא, קולואידיות בתמיסות גבישים-ננו של הסינתזה בתחום רבה התקדמות
 בתיאוריה ההתקדמות, לכך נוסף. שונים חומרים סוגי בין והממשקים, צורתם, גדילתם, הגבישים גרעון על יותר

, כן פי על אף. נוצרו לא כן שלפני, חומרים ננו מערכות של יצירתן את מאפשרת גבישים ננו של הגידול מנגנוני של
 .הסינתזה למנגנוני בנוגע פתוחות נותרו רבות שאלות

 

 הראשון בחלק. חומרים ננו של הסינתזה בתחום שונים נושאים בשני המחקר ממצאי את מציגה אני זו בעבודה
 באמצעות אינדיום תחמוצת של חלולים חלקיקים ננו של היצירה את שמסביר חדש היווצרות מנגנון חקרתי
 חלולים מתכת תחמוצת חלקיקי של בסינתזה חדש היווצרות מנגנון מתארת אני. דיפוזיה-מבוסס שאינו מנגנון

 פריך שבר באמצעות נוצרים חלולים מתכת תחמוצת חלקיקי ננו, זה בתהליך". התך-שבר" מנגנון באמצעות
 הנוזלית הפאזה של התרמית מההתפשטות נובעים אלו מאמצים. מתיחה מאמצי של היצירה לאחר שמתרחש

 מדידות באמצעות מפורטת בצורה זה היווצרות מנגנון חקרתי. נמוכה התכה נקודת בעלת מתכת-ליבת של
 חומרים. אוקסיד אינדיום/ אינדיום של מודל במערכת (in situ) באתר (TEM) חודר אלקטרוני במיקרוסקופ

. אוקסיד אינדיום של הנמוך למתיחה והחוזק אינדיום של הגבוה התרמי ההתפשטות מקדם בגלל נבחרו אלה
 באופן בספרות ומדווחת, ננומטרי מידה בקנה המופיעה "Kirkendall" מתופעת בשונה, זה היווצרות מנגנון
, כאן המוצע, שלי המנגנון. הנוצרת הקליפה חומר דרך הנעשית העצמית הדיפוזיה במקדמי תלוי אינו, תדיר

 זו אנליזה. המדעי ברישום דיוקים אי מבהיר ובנוסף, חלולים ננוחלקיקים להכנת וכללית חדשה שיטה מספק
 .חלולים ננוחלקיקים של היווצרות של (in situ) באתר מחקר להמשך היסודות את מניחה

 

 של הסופיות הפיסיקליות התכונות על משפיעה סינתטית שיטה של בחירה כיצד חקרתי עבודתי של השני בחלק
 של יותר עמוקה הבנה מאפשרת זו עבודה(. סולפיד נחושת-סולפיד קדמיום) היברידיות חומרים ננו מערכות
, כללי באופן. אורגניים-אי פוטוקטליטיים חומרים של משופר עיצוב ומאפשרת זה ננומטרי בחומר הממשק

 הפעילות את לשפר אמורה היברידים בננוחלקיקים אלקטרונים מקבל-תורם צמתי של היווצרות
 סולפיד קדמיום בין צומת שמכילים, ננוחלקיקים, ספציפי באופן. מרכיביות חד מערכות לעומת הפוטוקטליטית

 פוטנציאלים כפוטוקטליזטורים הוצעו, קטיוני חילוף באמצעות שנוצרת ,(p-סוג) סולפיד ונחושת (n-סוג)
 טכניקות באמצעות אלה ננומבנים בתוך נחושת של הפיזור את חקרתי שלי במחקר. מים פיצול כגון לתגובות

 הפוטוקטליטית הפעילות על היסודות פיזור של ההשפעות. אנליטית חודרת אלקטרונים מיקרוסקופיית
 בליעה וספקטרוסקופיית הארה תחת חיזור של מודל תגובת באמצעות נחקרו המטענים ודינמיקת

 של יותר מעמיקה הבנה מספקות כאן שמוצגות התוצאות . (transient absorption spectroscopy)ארעית
 .ליישום הסינתזה בין המכריע הגומלין משחק ואת אלה היברידיים חלקיקים ננו בתוך הפיזיקליים התהליכים

 

 ההבנה את ומשפרת םננוגבישי ליצירת הסינטטיים למנגנונים בנוגע הידע את מרחיבה שלי העבודה, לסיכום
 טכנולוגיים ביישומים לשימוש המיועדים התוצרים של הפיזיקליות התכונות על הסינתזה אופן להשפעת בנוגע

 .שונים



Title: From Perceptual Relations to Scene Gist Recognition 
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Abstract: 

The ability to recognize visual scenes quickly and accurately is highly constructive for both 

biological and machine vision. Following the seminal demonstrations of the ability of 

humans to recognize scenes in a fraction of a second, much research has been devoted to 

understanding its underlying visual process, as well as its computational modeling. In this 

thesis we take a multidisciplinary approach to explore in depth the role of perceptual 

relations in scene gist recognition and how they may be exploited for understanding and 

modeling scene gist recognition. We first introduce a psychophysical paradigm that probes 

human scene gist recognition, extracts perceptual relations between scene categories, and 

suggests that these perceptual relations do not always conform to the semantic structure 

between categories. We then investigate the perceptual relations between scene categories 

in a way that allows us to identify the order of processing of scene categories and to provide 

a new and solid type of psychophysical evidence for multilevel hierarchy that guides the gist 

recognition process from general (easy) decisions to specific (and more complicated) ones. 

We argue that this strategy is beneficial not only in decision accuracy but in processing time 

as well, since the deeper one goes in the hierarchy, the fewer candidate categories remain 

viable. Next, we incorporate the obtained perceptual relations into a new computational 

classification scheme, which takes inter-class relationships into account to obtain better 

scene gist recognition performance regardless of the particular descriptors with which 

scenes are represented. We also discuss why the contribution of inter-class perceptual 

relations is particularly pronounced for under-sampled training sets, and we argue that this 

mechanism may explain the ability of the human visual system to perform well under similar 

conditions. Finally, we introduce ``SceneNet'', the first large-scale ontology database for 

scene understanding that organizes scene categories according to their perceptual 

relationships and provides a lower dimensional scene representation with ``perceptually 

meaningful'' Euclidean distance. Apart from much better computational results on various 

large scale scene understanding operations, the SceneNet database facilitates important 

insights into human scene representation and organization and may serve as a key element 

in better understanding of this important perceptual capacity. 

 



 ים לזיהוי "מהות ויזואלית" בסצינות טבעיותימיחסים פרספטואל :נושא העבודה
 

 : אילן כדרשם המגיש
 

 שחר-פרופ' אהד בן :שם המנחה
 

 תקציר העבודה: 
 

היכולת לזהות סצינות ויזואליות במהירות רבה ובדיוק רב הינה אחת מהתכונות החיוניות והמרשימות ביותר 
במערכת הראייה האנושית.  כאשר אנו מטיילים במקום לא מוכר, מזפזפים בטלויזיה או פשוט מנסים לחצות את 

ת" של כל סצינה שנגלית לנגד עינינו. הכביש, אנו מזהים בלי שום מאמץ ובשבריר של שניה את  ה"מהות הויזואלי
יכולת זו הינה חיונית ביותר לנו כבני אדם וגם יכולה להיות מאוד שימושית במערכות ממוחשבות.  מחקרים 

תפיסתיים קודמים בנושא זה עדיין לא הגיעו להבנה מעמיקה של התהליך המתבצע במערכת הראייה ושל סוג המידע 
"מהות ויזואלית" של סצינות טבעיות. מחקרים חישוביים קודמים בנושא פתחו  הויזואלי המעובד בתהליך זיהוי

אלגוריתמים לזיהוי ה"מהות ויזואלית" של סצינות טבעיות אשר נעזרים בעיקר במודלים של מערכות לומדות ופחות 
תמים אלו, מסתמכים על ממצאים תפיסתיים. למרות תהליך הלימוד המסיבי וסיבוכיות החישוב הגדולה של אלגורי

 יכולת הביצוע שלהם עדיין נמוכה באופן משמעותי מהיכולת האנושית בזיהוי "מהות ויזואלית" של סצינות טבעיות.
 

יחסים השל  םתפקידר לעומק את תחומי של בעיה זו, בעבודת מחקר זו אנו מציעים לחקו-ה הרבילאור אופי
וכיצד הם יכולים לעזור להבנה ולמידול התהליך של   של סצינות תבתהליך זיהוי המהות הוויזואלי פרספטואלייםה

 זיהוי סצינות. 
 

ראשית, אנו מציעים סדרה של ניסויים פסיכופיסיקליים לצורך הבנת מעמיקה יותר של התהליך המתבצע במערכת 
ם לאחר מכן, אנו חוקרי הראייה ולצורך הסקת היחסים הפרספטואליים בין הקטגורית השונות של סצינות טבעיות.

באופן כזה שמאפשר לנו לגלות את סדר עיבוד הנתונים  במערכת הראייה האנושית  את היחסים הפרספטואליים
זיהוי עיבוד הנתונים וולספק ממצא פרספטואלי חדש לתהליך היררכי במערכת הראייה האנושית שמנחה את 

של  שיתרונהאנו טוענים  .הסצינה מקבלת החלטות כלליות )וקלות יותר( להחלטות ספציפיות )וקשות יותר(
שככל שיורדים בהיררכיה, עיבוד הנתונים, מכיוון של אלא גם בזמן וביעילות  ,אסטרטגיה זו אינו רק בדיוק הזיהוי

  משמעותית. בצורה קטןלצורך קבלת ההחלטה  מספר הקטגוריות הרלוונטיות
 

, אנו משלבים את היחסים הפרספטואליים במודל חישובי חדש שמשתמש ביחסים בין קטגוריות לצורך שנית
אנו דנים גם ביתרון המשמעותי  טבעיות.המהות הויזאולית של סצינות  מדויק יותר של זיהויוביצועים טובים יותר 

ל וכית וטוענים שמנגנון זה יקטן יחס דוגמאות ללימוד המודל הואהמספר  עבור מקרים בהם המוצעשל המודל 
 .דומיםלהסביר את היכולת האנושית לזיהוי סצינות בתנאים 

 
קטגוריות של ה אתאשר מארגן  "SceneNet"שנקרא  חדשני מסוגו ובקנה מידה גדול לבסוף, אנו מציגים מאגר נתונים

 בושל סצינות טבעיות ממימד נמוך ומספק ייצוג חדש  הםיסצינות טבעיות בהתאם ליחסים הפרספטואליים בינ
טובות יותר באופן משמעותי במספר חישוביות בנוסף לתוצאות  לית.אחשיבות פרספטו ישלידיים קאוהמרחקים ל

מספקים תובנות חדשות וחשובות על ייצוג וארגון  צינות, מאגר הנתונים והייצוגאפליקציות של זיהוי והבנת ס
פקיד מרכזי בהבנת התהליך הפרספטואלי של זיהוי המהות סצינות במערכת הראייה האנושית ויכולים לשמש ת

 סצינות. של הויזאולית 
 
  
 
 



 

 

Interactions between Web-building Immigrant and Agrobiont Spider Species in Wheat 

and the Effect on Pest Consumption in a Desert Agroecosystem 

Itai Opatovsky 

Advisors: Prof. Yael Lubin and Dr. Phyllis Weintraub 

The range of environmental conditions required by an organism is defined as its niche. 

Therefore, for species to coexist, each species has to specialize in different conditions or on 

different resources from the niche. For competition to occur between species, they should be 

present in the same temporal and spatial dimensions and they should share a limiting 

resource. Competition among predators, for example, is most likely to occur over shared prey 

type. The common interaction between them is termed exploitation competition, whereby the 

better competitor monopolizes the preferred prey. Predators can affect each other also by 

exploitation competition over other limited resources, such as patches that provide refuge or 

breeding sites. Moreover, interaction between predators can be by interference competition, 

when the competitors prevent one another from using resources, for example by occupying 

available territory or by aggressive exclusion.  

Spiders are a major part of the predatory guild in most ecosystems. They are 

generalist predators whose dietary requirements overlap. In spite of their broad prey 

preference, they are food-limited due to foraging constraints, the risks associated with 

attacking and capturing prey and, for web-building, their stationary lifestyle. Therefore, food 

is considered to be a limiting resource for spiders. An additional possibility is that spiders in 

this ecosystem compete spatially, and the limiting resource is optimal location for web 

building or physical distance for avoiding interference competition. Crop fields are a good 

model system for studying interactions among competing species of predators, and spiders in 

particular. Due to the simplicity of the agricultural habitat, the effects of specific factors on 

the interactions among species can be more easily distinguished.   

This research on the interactions between web-building spider species was conducted 

in wheat fields in the Northern Negev of Israel. The most common web-building spiders in 

this agroecosystem are:  in the family Theridiidae (especially the genus Enoplognatha) and in 

the family Linyphiidae. Both Enoplognatha spp. and linyphiids build their small sheetwebs at 

the base of wheat stems. The similar placement of the web, overlap in body sizes and the 

increase in their field-abundance at the beginning of the season, led to the hypothesis that 

these spider taxa compete over the same resources. Therefore, the main research questions of 

this study were: 1) Is there overlap in the prey preference of Enoplognatha and linyphiids 

and do they both consume wheat pests? 2) Do the spiders compete over prey or other 



 

 

resources and how are their niches separated at the micro-habitat level? 3) Do differences in 

habitat use and dispersal create separation of niches at the habitat level? 

To examine the relative prey preference, the gut contents of spiders collected from the 

wheat fields were analyzed using PCR (Polymerase Chain Reaction). Primers for a common 

prey type (springtails, Collembola) and two crop pests (aphids, Hemiptera and Hessian fly, 

Diptera) were used to test for evidence of these prey types (Chapter III). Field surveys of 

spider populations in wheat fields were conducted. In order to determine if there was 

competition over prey or web location (Chapter IV). Microcosm experiments were used to 

study niche separation at the micro-habitat level (Chapter V). Field surveys of spider 

populations in wheat fields and adjacent non-wheat habitats were conducted to study the 

habitat use of these spiders and niche separation at the habitat level throughout the year 

(Chapter VI).  

The field survey revealed that agrobiont linyphiids and immigrant Enoplognatha 

species are competing, especially at the beginning of the wheat season, as indicated by 

negative competition coefficients. The microcosm experiments showed that both spider 

species reduced springtail abundance in choice experiments, suggesting that the springtails, 

are a food resource for both linyphiids and theridiids. These results are consistent with the 

gut content analyses. However, the consumption rate of springtails in the microcosm 

experiment suggested that in this system, prey was not a limiting factor:  even at the period of 

lowest prey abundance, more potential prey were available than could be utilized by an 

individual spider. 

The microcosm experiments showed that the amount of prey at the end of the 

experiment was the same when single or when multiple spider individuals were present, 

suggesting interference competition. Moreover, Enoplognatha gemina (the most common 

species of Enoplognatha) built their webs higher on the plant when a competitor was present, 

suggesting competition over web location, hence interference competition. In our field 

survey, web height changed over the season for both Enoplognatha and linyphiids, but these 

changes were unrelated to densities of either spider group or of both groups combined. Thus, 

in low density populations in the field, spatial separation on a horizontal scale may be 

sufficient to prevent competition for websites. 

The results from sampling spider populations in wheat fields and adjacent habitats 

showed that the first spiders to colonize the wheat fields are juvenile Enoplognatha 

(Theridiidae) and adult Trichoncoides piscator (Linyphiidae). These spiders disperse into the 

wheat fields from the natural semi-desert habitats and non-wheat crop fields, respectively, 

and are predicted to compete over web sites. However, the low abundance of T. piscator 



 

 

affords enough vacant patches for the colonization by the theridiids, allowing nonrandom 

spatial separation of the two spider taxa in the field. Later in the season, Alioranus pastoralis 

(Linyphiidae) migrate into wheat fields, presumably from the natural semi-desert 

environment at a time when the theridiids are adults and larger in size; therefore, there may 

be little competition between these two taxa due to smaller overlap in their resource 

requirements. I suggest that the first species to colonize the patch influences the population 

dynamics of the competing spiders in the patch (“priority effect”).  

The results of this study increase our understanding of competitive interactions and 

resource use of co-occurring spider species in wheat fields. Examining the interactions 

between these spiders shed light on the mechanisms that shape the spider community in 

wheat fields. It appears that in this ephemeral environment the niche separation of competing 

species is mostly at a larger scale, by their habitat use and dispersal abilities.  

 



 
 

  
יחסי גומלין בין מיני עכבישים חקלאיים ומהגרים הבונים רשתות וההשלכות על טריפת מזיקי 

  חיטה בסביבה החקלאית מדברית

  איתי אופטובסקי

 מנחים: פרופ' יעל לובין ודר' פיליס ויינטראוב

המקום וצורכים את אותו משאב מגביל. על  כששני מינים מתקיימים באותו הזמן ואותו מתרחשתתחרות 

מסכמת את אשר  ,מנת ששני המינים יתקיימו בצוותא, על כול מין להתמחות בחלק אחר של אותה גומחה

דרישות האורגניזם. ההפרדה בין הגומחות של המינים יכולה להיות בכמה מימדים: סוג מזון או גודלו, 

רפים בדרך כלל תתקיים על משאב מזון משותף ויחסי מיקום במרחב או מיקום בזמן. תחרות בין טו

 –בנוסף, יחסי גומלין בין טורפים יכולים להיות ישירים הגומלים בינהם יהיו בעיקר תחרות ניצול. 

אחד המתחרים אינו מאפשר למתחרה השני לנצל את המשאבים, לדוגמא על ידי  כתחרות הפרעה . בהם

  אגרסיבית. אכלוס של טריטוריה פנויה או התנהגות 

עכבישים הינם חלק עיקרי מגילדת הטורפים ברוב המערכות האקולוגיות. עכבישים הינם טורפים 

כוללניים בעלי חפיפה בתפריט המזון שלהם. עכבישים בבתי גידול חקלאיים נתקלים במגוון טרף נמוך 

המזון יותר בעקבות מבנה הצמחיה האחיד של בתי גידול אילו, מה שיכול להביל לעליה בחפיפה בתפריט 

לכן השערת העבודה היא כי עכבישים בסביבה החקלאית יתחרו תחרות ניצול על משאב תחרות. הועוצמת 

המזון אשר הינו המשאב המגביל. השערה נוספת היא, כי עכבישים מתחרים על משאב מרחבי וכי המשאב 

חקלאיים הם מערכת לפיכך, שדות המגביל הוא מיקום מיטבי לבניית רשת או ריחוק פיזי למניעת הפרעה. 

מודל טובה לבחינת יחסי הגומלין בין מינים מתחרים של טורפים ועכבישים בפרט. עוצמת התחרות 

הבחנה בגורמים העיקריים המשפיעים על יחסי  יםהמוגברת והפשטות של בתי גידול אילו, מאפשר

  הגומלין של מינים מתחרים. 

ם בוני הרשתות הנפוצים ביותר בשדות מחקר זה נערך בשדות חיטה של צפון הנגב. העכבישי

) אשר Enoplognathaשייכים למשפחת הכדורניים (בעיקר הסוג זו חקלאית -בסביבה אקולוגיתהחיטה 

מהגרים מבתי גידול מדבריים ומשפחת הערסלנים, אשר נודדים ומשלימים את מחזור חייהם בשדות 

האופקיות בסמוך לבסיס צמחי החיטה.  והערסלנים בונים את רשתותיהם Enoplognatha -חקלאיים. ה

מיקום הרשת הדומה, דימיון בגודל גופם ואיכלוס השדות בתחילת עונת הגידול על ידי שתי קבוצות אילו, 

הובילו להשערה כי שני טקסונים אילו של עכבישים מתחרים על אותם משאבים. השערה זו הובילה 

  -ת חפיפה בהעדפת המזון של ה) האם קיימ1לשאלות המחקר העיקריות של מחקר זה: 

Enoplognatha ?האם קיימת תחרות בין העכבישים על טרף או משאבים אחרים וכיצד 2והערסלנים (

) האם ההבדלים בשימושי בתי 3הגומחות הממומשות מופרדות בקנה המידה של מיקרו בית הגידול? 

  ?)בית הגידול( גדולהגידול של עכבישים אילו מובילים לחלוקת גומחות בקנה מידה 

 לבחינת החפיפה בהעדפת המזון של העכבישים וטריפת המזיקים, תכולת הקיבה של עכבישים

. תחיליים לטרף נפוץ (קפצזנבים) ולשני מזיקים (כנימות ויתוץ PCRשנאספו בשדה נבחנה באמצאות 

של סוגי טרף אלו בקיבת העכבישים. דיגום בשדה של ד.נ.א הקמה) שימשו לבחינת המצאות שאריות 

אוכלוסיות העכבישים שימש לבחינת המצאות תחרות בין קבוצות העכבישים והאם התחרות מושפעת 

משאב אחר. בכדי לענות של שאלה זו מקדמי התחרות ומידת ההתאמה בין מקדם ממצפיפות הטרף או 

ות בקנה חוס במעבדה שימשו לבחינת הפרדת הגוממיקרוקוסמ יהתחרות לצפיפות הטרף חושבו. ניסוי



 
 

, לדוגמא על ידי שינוי העדפת הטרף או מיקום הרשתות. דיגום אוכלוסיות קטן של הצמח הבודדהמידה 

העכבישים בשדות חיטה ובבתי גידול שאינם חיטה, במהלך ובין עונות גידול החיטה, שימשו לבדיקת 

  ים אילו וחלוקת הגומחאות בקנה מידה גדול יותר.השימוש בבתי הגידול השונים על ידי עכביש

ניתוח תכולת הקיבה הראתה כי אחוז גדול של הערסלנים (עכבישים חקלאיים) טרפו את סוג 

הטרף הנפוץ יותר בסביבה החקלאית במהלך עונת הגידול, הקפצזנבים. לעומתם, אחוז גדול יותר של 

Enoplognatha  .דיגום העכבישים בשדה חשף כי הטרפו כנימות הנחשבות מזיק חקלאי- Enoplognatha 

המהגרים והערסלנים החקלאיים מתחרים בינהם בעיקר בתחילת עונת הגידול, כפי שהראו מקדמי 

התחרות השליליים בין העכבישים. ניסוי המעבדה הראו כי המצאות של כול אחד מהמינים (משתי 

הניסוי. מידע זה תומך בהשערה כי  קבוצות העכבישים) צמצמה את צפיפות הקפצזנבים בסיום

הקפצזנבים, הנפוצים בסביבה החקלאית, הינם טרף מועדף על העכבישים. תוצאות אילו נתמכות גם על 

ידי ניתוח תכולת הקיבה של העכבישים שנאספו בשדה שהראה המצאות של שיירי קפצזנבים בקיבת 

זנבים בניסויי המעבדה הראה כי . עם זאת, קצב הטריפה של הקפצEnoplognatha -הערסלנים וה

במערכת זו טרף אינו גורם מגביל. גם בתקופות במהלך עונת גידול החיטה שבהן צפיפות הטרך היתה 

נמוכה, היצע הטרף היה גדול יותר מהנדרש על ידי אוכלוסיות העכבישים. תוצאות ניסוי המעבדה הראו 

ניזון מכנימות גם כאשר קפצזנבים היו נוכחים (המין הנפוץ ביותר מסוג זה)  Enoplognatha geminaכי 

מתחרים (מאותו המין וממין שונה), מה  נכחווללא המצאות מתחרים. אבל, עוצמת הטריפה פחתה כאשר 

בנו את רשתותיהם גבוה יותר על צמחי החיטה  E. geminaשיכול להצביע על  תחרת הפרעה. בנוסף 

ת על מיקום הרשת או תחרות הפרעה. בדיגום כשמתחרה היה נוכח, מה שיכול להצביע על תחרו

העכבישים בשדה, גובה הרשת השתנה במהלך עונת החיטה עבור שתי קבוצות העכבישים, אולם שינויים 

אילו לא היו תלויים בצפיפויות העכבישים (ביחד או לחוד). לפיכך, בצפיפויות עכבישים נמוכות בשדה, 

  נוע תחרות על מיקום בניית רשת.הפרדה מרחבית יכולה להיות מספקת בכדי למ

דיגום העכבישים בבתי הגידול השונים הראה כי העכבישים הראשונים לאכלס את שדות החיטה היו 

Enoplognatha  צעירים ו- Trichoncoides piscator   בוגרים (ערסלנים). עכבישים אילו מהגרים אל

תאמה) ומתחרים בינהם על מיקום ה(ב שדות החיטה מבתי הגידול הטבעיים או משדות חקלאיים אחרים

מותירה מספיק כתמים פנויים לאכלוס על ידי   T. piscatorלהתישבות. אך הצפיפות הנמוכה של 

 Alioranusהכדורנים, מה שמאפשר פיזור מרחבי של עכבישים אליו בשדה. מאוחר יותר בעונת החיטה, 

pastoralis (ערסלנים)  מהגר אל השדות, ככול הנראה מבתי הגידול הטבעיים. מין זה מהגר אל שדות

החיטה כאשר הכדורנים הינם בוגרים ובעלי גודל גוף גדול יותר מהערלסנים ולכן עוצמת התחרות בין 

קבוצות העכבישים פחותה. יתכן כי הבדלים ביכולות ההפצה של עכבישים אילו והפיזור המרחבי של בתי 

משים אותם כמקור להפצה, חשובים להפרדת הגומחות של קבוצות עכבישים אילו הגידול שמש

והעכבישים הראשונים לאכלס את הכתמים הפנויים בשדות החיטה משפיעים על מבנה החברה של כתם 

  זה.

יחסי התחרות וניצול המשאבים של מיני עכבישים הקיימים  לגבימחקר זה מגדיל את הבנתנו 

התהליכים את חינת יחסי הגומלין בין מינים מתחרים חשובה בכדי להבהיר בצוותא בשדות חיטה. ב

שמעצבים את חברת העכבישים, והטורפים בכלל, בשדות החיטה. נראה כי, בסביבה החקלאית המשתנה 

הפרדת הגומחות בין מינים מתחרים נעשית בעיקר בקנה מידה גדול, ומתאפשרת על ידי שימוש שונה של 

  תי הגידול ויכולות הפצה שונות.המינים המתחרים בב
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Summary  

The melon (Cucumis melo L., Cucurbitaceae) is an important crop with a worldwide annual 

production of more than a million tons (2001-2013). Good flavor is an essential characteristic of 

melon fruit quality. However, in the recent years consumers complain about a loss of fruit tastes 

that at least partially can be attributed to decreases in aroma production. Melon aroma is composed 

of a large number of diverse volatile compounds. Some of the most important volatiles in melons 

and other fruit are derived from essential amino acids. However, the genes and enzymes involved 

in their formation are only partially characterized. In particular, knowledge is lacking about the 

formation of sulfur-containing aroma volatiles that are postulated to originate from L-methionine. 

The aim of my work was to identify and characterize genes and enzymes accountable for the 

production of these volatiles in the melon fruit, which might be good targets for molecular breeding 

programs. 

I show here that L-methionine catabolism en route to aroma volatiles in melon fruits is performed 

in two parallel pathways. One involves the activity of L-methionine-γ-lyase (MGL) enzyme that 

cleaves L-methionine to methanethiol, ammonia and α-ketobutyrate. The coding gene for this 

enzyme, CmMGL, was cloned, functionally characterized and shown to effect the production of 

methanethiol-derived volatiles in a recombinant inbred line (RIL) population. L-methionine was 

shown to be a bona fide precursor of L-isoleucine (via α-ketobutyrate), that in turn serves as a 

precursor for both branched- and straight-chain volatiles. The second pathway involves the activity 

of an L-methionine aminotransferase enzyme (MetAT). The gene CmMetAT was functionally 

characterized and its expression was found to be ripening dependent, suggesting it has a role in 

sulfur volatiles production. The final step in the production of thioesters (methanethiol-derived 

volatiles), was shown to be catalyzed by a thiol acyl-transferase enzyme (ThAT). The coding gene, 

CmThAT1, was functionally characterized and the recombinant enzyme was shown to produce 



thioesters in vitro. CmThAT1 expression is positively correlated with the levels of the thioester S-

methyl thioacetate in the aforementioned RIL population.  

L-phenylalanine was incorporated into 29 different aroma volatiles in the melon fruit, including 

(E)-cinnamaldehyde, the major aroma compound of cinnamon spice. Melon cell-free extracts 

converted (E)-cinnamic acid into (E)-cinnamaldehyde, depicting (E)-cinnamic acid:coenzyme A 

(CoA) ligase (CNL) activity following by cinnamoyl CoA reductase activity (CCR). The CmCNL 

gene, which expression in the RIL population is positively correlated with the levels of (E)-

cinnamyl acetate was functionally characterized. This work sheds light on the catabolic and 

anabolic processes of amino acids in ripe melon fruit, and will help generating molecular markers 

to produce melons with superior aroma qualities without compromising other agronomic traits of 

the crop. 

 



 ייצור חומרי ארומה נדיפים מחומצות אמיניות חיוניות בפרי המלון :נושא העבודה

 איתי גונדה :שם המגיש

 דר' אהרון פאיט :יםהמנח מותש

  דר' אפרים לוינסון

 תקציר העבודה

היבול  2102בשנת  , כאשרברחבי העולםחשוב משמש כגידול חקלאי  (.Cucumis melo Lהמלון )

צור השנתי של מלונים עומד על יבעולם כולו היאלף טון7  6.73הכולל של מלונים בישראל עמד על 

(7 טעם טוב הינו מאפיין חיוני באיכותו של פרי המלון 2110-2106מיליון טונות ) 22-יותר מ

אולם בשנים האחרונות צרכנים  כשהארומה היא מרכיב מרכזי בקביעת הטעם של כל פרי וזן7

ארומת המלון מורכבת ממספר רב של חומרי ארומה של הפרי7  טעמומתלוננים על ירידה באיכות 

רי מוצא שונים כגון, חומצות אמיניות, חומצות שומן, ומנדיפים אשר הינם נגזרות של ח

לחומרי ארומה  קרוטנואידים וטרפנים7 ידוע כי חומצות אמיניות חיוניות מהוות חומרי מוצא

רבים המשפיעים על טעמו של המלון כמו גם על טעמם של פירות ומזונות שונים7 חומצות אמיניות 

אלו כוללות בין היתר, מתיוניון, פנילאלאנין והחומצות מסועפות השרשרת: איזולאוצין, לאוצין 

 ואלין7-ו

ה נדיפים בפרי המלון י ארוממרבעבודה זו אני מראה כי פירוק החומצה האמינית מתיונין לחו

ליאז -גמא-באמצעות האנזים מתיוניןהאחד, מבוצע בשני מסלולים ביוסינטתיים מקבילים7 

(MGLהמשחרר את התוצר )הגן המקודד לאנזים זה 7 קטובוטיראט-, אמוניה ואלפאמתאנתיול ים

(CmMGL) לבין ביטויו של הגן אופיין במערכות הטרולוגיות7 נמצא גם קשר בין האנזים בודד ו

(7 מצאתי גם RILמתאנתיול באוכלוסיית קווים רקומביננטיים )צבירת חומרי ארומה שמקורם ב

בתורה, כי החומצה האמינית מתיונין משמשת חומר מוצא לחומצה האמינית איזולאוצין אשר 

 עובר דרךמר מוצא לחומרי ארומה יישרי ומסועפי שרשרת7 המסלול השני ומשמשת גם היא ח

אופיין במערכות הטרולוגיות וביטויו  CmMetATהגן (MetAT 7ן אמינוטרנספראז )האנזים מתיוני

נמצא עולה בפרי הבשל, עובדה המרמזת על תפקידו בייצור חומרי ארומה7 השלב האחרון בייצור 

ידי האנזים -אופיין כמבוצע על אסטרים נדיפים )חומרי ארומה שמוצאם במתאנתיול(-של תיו

, בודד ואופיין במערכות CmThAT1(7 הגן המקודד לאנזים זה, ThATטרנספראז )-תיול אציל

טרנספראז7 נמצא -הטרולוגיות והאנזים המקודד נמצא כמזרז פעילות אנזימטית של תיול אציל

 S-methyl thioacetateאסטר -לבין רמות התיו CmThAT1מתאם חיובי גבוה בין ביטויו של 

 באוכלוסיית הקויים הרקומביננטיים7

חומרי ארומה שונים בפרי המלון, בין  22-האמינית פנילאלאנין נמצאה כחומר מוצא ל החומצה

מאלדהיד שהינו חומר הארומה המרכזי הנותן לתבלין הקינמון את ריחו7 אהיתר לחומר צינ

מית לצינמאלדהיד7 המרה זו מייצגת את אתאיים מפרי מלון בשל המירו חומצה צינ-מיצויים אל

 Aאנזים -מויל קוא, וצינ(CNL) ליגאז Aאנזים -מית:קואחומצה צינ :הפעילויות האנזימטיות

, אשר רמת ביטויו מראה מתאם חיובי עם רמת החומר צינאמיל CmCNLהגן  (CCR7רדוקטאז )

אצטט )הנגזר מצינאמאלדהיד(, אופיין במערכות הטרולוגיות והאנזים המקודד נמצא כבעל 

 CNL7פעילות 



ו מספר צעדים קדימה בהבנת הייצור של מכלול חומרי הארומה עבודה זו מקדמת אותנ לסיכום,

הנדיפים בפרי המלון ובפירות נוספים7 היא שופכת אור על מספר תהליכים קטבוליים כמו גם 

אנאבוליים של חומצות אמיניות בפרי המלון, ותתרום ליצירה של כלים לטיפוח סלקטיבי ומדויק 

 וע בתכונות אחרות של הפרי7של מלונים עם איכות פרי גבוהה מבלי לפג
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Abstract 

Background: Zn
2+

 is an essential micro-nutrient, crucial for a variety of cellular and 

physiological processes, ranging from insulin secretion, to DNA transcription, and wound 

healing. However, it is also potentially toxic. Thus, both Zn
2+

 overload and Zn
2+

 deficiency have 

been associated with various pathophysiologies, such as Neurodegenerative disorders, infertility 

and cancer. 

Because of its general importance many proteins are involved in maintaining Zn
2+

 homeostasis. 

These include metallothioneins that buffer cytoplasmic Zn
2+

, and membrane embedded 

transporters that mediate Zn
2+

 influx and efflux. Two groups of transporters are considered the 

main Zn
2+

 transport mediators; (a) Zrt- Irt- like transporters (ZIPs) that mediate cytoplasmic Zn
2+

 

influx, and (b) Zn
2+

 transporters (ZnTs) that mediate cytoplasmic Zn
2+

 efflux. The importance of 

transporters from both groups to physiological and pathophysiological processes is well 

documented, and yet we know very little of how they operate. For instance, ZnT3 knockout mice 

show age dependent cognitive loss, via an unknown mechanism, and mutations of ZIP13 have 

been associated with Ehlers-Danlos syndrome, again, through a yet undetermined mechanism. 

ZIP8 and ZIP14 have been shown to mediate Cd
2+

, as well as Zn
2+

 uptake, thus also suggesting a 

role for Zn
2+

 transporters in Cd
2+

 toxicity. Cd
2+

, as opposed to Zn
2+

 has no known physiological 

role and is a highly toxic pollutant. Whether or not ZnTs also mediate Cd
2+

 transport, is a 

pending question. 

Thesis hypotheses: Our initial approach was that the identification of the molecular mechanism 

and the residues crucial for Zn
2+

 transport will provide a handle to determine the role of Zn
2+

 

transport in physiological and pathophysiological processes. Based on the findings that (a) ZIPs 

mediate Cd
2+

 uptake, (b) Cd
2+

 has a 30-year retention half time, while that of Zn
2+

 is several days 

and (c) the distribution of Zn
2+

 and Cd
2+

 varies between cells and tissues; our hypothesis was that 

ZnTs serve as the selectivity barrier between Cd
2+

 and Zn
2+

 and thus will be the first heavy metal 



transporter that can distinguish between these highly similar metal cations. We further asked 

whether we could find a structural determinant for this selectivity and a mechanistic basis to this 

phenomenon. 

Next, we turned to study ZIPs, in an attempt to identify the molecular mechanism of ZIP4, as 

well as locate residues that are crucial to Zn
2+

 transport. Finally, we sought to explain the 

mechanism underlining Zn
2+

 deficiency, brought on by genetic mutations to the ZIP4 gene – 

causing a disease called Acrodermatitis Enteropathica. 

Results: We first sought to establish an experimental paradigm to monitor in situ Zn
2+

 transport 

in intact cells. Our strategy was based on loading HEK293-T cells with both a cytoplasmic Zn
2+

 

sensitive probe, and a vesicular Zn
2+

 probe, thus monitoring both cytoplasmic removal and 

vesicular accumulation of Zn
2+

. Due to the similarity between Zn
2+

 and Cd
2+

 we could use the 

same assay to also monitor Cd
2+

transport. We find that while ZnT5 and ZnT8 both mediate Zn
2+

 

transport they reject Cd
2+

. This is the first identification of a mammalian transporter with refined 

Zn
2+

 over Cd
2+

 selectivity. 

3D homology modeling revealed that despite a conserved tetrahedral metal binding site found in 

both the solved 3D structure of the bacterial orthologue YiiP, and 3D model of ZnTs, one 

Aspartate in YiiP, was replaced by a Histidine in ZnTs (Position 451 in ZnT5 and 106 in ZnT8), 

to form an HD-HD motif. Interestingly, YiiP cannot distinguish between Zn
2+

 and Cd
2+

. 

Reciprocal replacements of this position between YiiP and ZnTs (i.e. His-to-Asp in ZnTs, and 

Asp-to- His in YiiP) resulted in gain and loss of selectivity, respectively. Further, comparison of 

the binding affinities and transport rates of wild type versus Asp-to-His mutated YiiP, revealed 

that metal selectivity is determined by the binding step. Thus, Cd
2+

 binding affinity was strongly 

reduced when a Histidine residue was introduced into the site.  

Next, I turned to the molecular mechanism of ZIP4. Our results indicate robust Zn
2+

 uptake in 

cells expressing ZIP4 when compared to controls. Zn
2+

 uptake was enhanced by extra- but not 

intra-cellular H
+
, and H

+
 influx was coupled to Zn

2+
 uptake in cells expressing Zip4. Thus, our 

results are in support of a Zn
2+

/H
+
 co-transport mechanism, presenting an evolutionary transition 

from the bacterial ZIP homologue ZIPB that acts as a pH dependent facilitated diffusion channel. 



Modeling the 3D structure of ZIP4 indicated that although ZIPs and ZnTs do not share a similar 

phylogenic origin, they can form a similar tetrahedral metal binding site. The tetrahedral site in 

ZIP4 was confirmed by functional analysis, underscoring the major role of these residues in Zn
2+

 

transport.  

Remarkably, replacing a single Aspartate residue within the tetrahedral Zn
2+

 binding site of ZIP4 

was followed by uncoupling Zn
2+

 from H
+
 transport, thus switching this co-transporter into a 

Zn
2+

 facilitated diffusion mediator and reversing it back to the bacterial transport mode. 

Finally, genetic mutation underlining Zn
2+

 deficiency in AE patients were linked to either the 

catalytic Zn
2+

 binding site or to a non-catalytic domain. 

Conclusions: A shared Zn
2+

 transport motif was identified in both major groups of mammalian 

Zn
2+

 transporters that evolved analogously, and plays intriguing roles in the evolution of these 

transporters. ZnTs had evolved from a bacterial non-selective ion transporter into a highly 

selective Zn
2+

 transporter, while ZIPs had evolved from a bacterial electrodiffusion channel into 

an H
+
 driven Zn

2+
 co-transporter. Analysis of their catalytic site identifies the elements required 

for metal selectivity and coupled transport. 



 
 

  ביונקים אבץ להעברת חלבוניים נשאים של לסלקטיביות והבסיס הפעולה מנגנונינושא: 

  איתן הוך הוגש ע"י:

 פרופסור ישראל סקלר המנחה:

  תקציר

נוטריאנט חיוני ונחוץ למגוון רחב של תהליכים תאיים ופיזיולוגיים, הכוללים -אבץ הוא מיקרורקע: 

פצעים. מאידך, אבץ הוא גם טוקסי. לכן, עודף וחסר של יוני אבץ הפרשת אינסולין, שעתוק דנ"א וריפוי 

  נקשרו שניהם עם מגוון גורמי תחלואה, כגון מחלות נוירודגנרטיביות, בעיות פוריות וסרטן.

אלו כוללים  בשל חשיבותו הכללית, חלבונים רבים מעורבים בתהליך השמירה על הומאוסטזיס של אבץ.

ץ בציטופלזמה וכן חלבוני נשא ממברנליים שמתווכים כניסת ברמות האמטלותיונאינים שמווסתים את 

שמתווכים   ZIP) חלבוני1נשא נחשבות לעיקריות בהולכת אבץ: (של חלבוני ויציאת אבץ. שתי קבוצות 

חשיבותם של נשאים  שמתווכים הוצאת אבץ מהציטופלזמה. ZnT) חלבוני 2כניסת אבץ לציטופלזמה, (

פיזיולוגיים מתועדת בספרות, אך למרות זאת מעט מאוד - יכים פיזיולוגיים ופתולתהל משתי קבוצות אלה

סובלים מירידה תלוית גיל, בתפקוד  ZnT3לדוגמא, עכברים מחוסרי  ידוע לגבי מנגנוני הפעולה שלהם.

דנלוש, שוב - נמצאו מקושרות לסינדרום אהלרס ZIP13הקוגנטיבי, דרך מנגנון בלתי ידוע ומוטציות ב

מתווכים כניסת קדמיום, בנוסף לאבץ, ולכן נשאי אבץ  ZIP14ו ZIP8דרך מנגנון בלתי מאופין. 

, ככל הנראה, גם בתהליך הרעלת קדמיום. בניגוד לאבץ, לקדמיום אין כלל חשיבות פיזיולוגית משתתפים

  ם אף הם להעביר קדמיום היא שאלה פתוחה. יכולי ZnTוהוא מזהם רעיל ביותר. האם נשאי 

הגישה הראשונה בעבודה זו היתה שזיהוי המנגנונים המולקולריים ושיירים קריטיים להעברת היפותזה: 

לוגיים. בהסתמך על כך פיזיו- אבץ, יאפשרו לאפיין את תפקידי העברת האבץ בתהליכים פיזיולוגיים ופתו

שנה,  30) לקדמיום זמן מחצית חיים של 2ת קדמיום לתא, (מתווכים כניס  ZIP) ידוע כי נשאי1ש (

ההיפותזה  –) הפיזור של קדמיום ואבץ שונה בין תאים ורקמות שונות 3לעומת ימים ספורים לאבץ ו(

לחלבוני  ZnTו נשאי היולכן יה שים כמחסום בורר בין אבץ לקדמיוםמשמ ZnTשלנו היתה שנשאי 

 תי מתכות דומות אלו. בנוסף שאלנו האם נוכל למצוא דטרמיננטההנשא הראשונים שיכולים לברור בין ש

  .מבנית שתסביר את הסלקטיביות הזו

ובנוסף לאתר שיירים  ZIP4 לבניסיון לאפיין את המנגנון המולקולרי ש  ZIPבשלב הבא, פנינו לנשאי 

לבסוף, פנינו להסביר את המנגנון המוביל לחסר באבץ, שנגרם  ספציפיים שהינם קריטים להעברת אבץ.

 Acrodermatitisמוטציות שגורמות למחלת – ZIP4כתוצאה ממוטציות גנטית בגן המקודד ל

Enteropathica.  

סיטו אחר מעבר יוני אבץ, בתאים. ניסוי -ראשית פנינו לפתח מערכת ניסוי שתאפשר מעקב אין :תוצאות

צבע וזיקולרי רגיש הן בבצבע ציטופלזמתי רגיש לאבץ והן  HEK293-Tתאי זה התבסס על טעינת 



 
 

יציאת אבץ מהציטופלזמה והצטברות אבץ וזיקולרית. בשל הדמיון בין יוני אבץ לאבץ, וכך לנטר 

 ZnT8ו  ZnT5וקדמיום אותו ניסוי שימש גם למעקב אחר העברת יוני קדמיום. מצאנו שבעוד ש 

מתווכים העברת אבץ, הם מונעים מעבר קדמיום. זהו הזיהוי הראשון לחלבון נשא, ביונקים, עם מנגנון 

  סלקטיביות לאבץ לעומת קדמיום.

החיידקי, והן  YiiPניבוי מבני תלת מימדי גילה שלמרות אתר קישור מתכת שמור הן במבנה הפתור של 

(עמדה  ZnTהוחלפה בהיסטידין בחלבוני  YiiPב, חומצה אספרטית אחת ZnTבחיזוי המבני של חלבוני 

), וכך נוצר מוטיב מבני המורכב שזוג היסטידינים וזוג אספרטטים ZnT8ב 106ועמדה  ZnT5ב 451

HD-HD החלבון החיידקי .YiiP .החלפות הדדיות  אינו מבדיל בין אבץ לקדמיום ומעביר את שניהם

) הובילו להופעת או היעדר YiiPטט להיסטידין בואספר ZnTבמיקום זה (היסטידין לאספרטט בחלבוני 

הנטיבי  YiiPע"י השוואת אפיניות הקישור וקצב העברת היונים בין חלבון הסלקטיביות בהתאם. בנוסף, 

עם מוטצית אספרטט להיסטידין ניתן להסיק כי הסלקטיביות בין המתכות נשנת על שלב  YiiPלבין חלבון 

  נמוכה באופן ניכר כאשר ישנה היסטידין בעמדה זו. הקישור. האפיניות לקישור קדמיום 

. תוצאותינו מראות העברת אבץ בתאים המבטאים את ZIP4בשלב הבא, פניתי למנגנון המולקולרי של 

תאי, -תאי, אך לא בתוך-החלבון, לעומת תאי ביקורת. העברת האבץ הוגברה ע"י פרוטונים בצד החוץ

 תומכותהיתה מצומדת למעבר אבץ. לכן, תוצאותינו  ZIP4 ובמקביל העברת פרוטונים בתאים המבטאים

החיידקי  ZIPעל שינוי אבולוציוני מחלבון הטרנספורט של אבץ ופרוטונים, ובכך מצביעות -מנגנון קוב

  שפועל כתעלת דיפוזיה לאבץ, אשר מבוקרת ע"י פרוטונים.

לא חולקים מקור  ZnTן ZIPהצביע על כך שלמרות שחלבוני  ZIP4ניבוי מבני של מבנה החלבון 

האתר חשיבות פילוגנטי משותף, הם מכילים אתר טטרהדרלי דומה, המשמש לקישור מתכות. 

ובכך ממחישה את תפקידם החשוב של שיירים אלה  ע"י ניסוי פונקציונלי האומת ZIP4הטטרהדרלי ב

   להעברת אבץ. 

הובילה להפרת הצימוד בין  להפתעתינו, החלפת חומצה אספרטית אחת באתר הטטרהדרלי לקישור אבץ,

טרנספורטר לחלבון המתווך מעבר -מקו ZIP4העברת יוני אבץ ופרוטונים ובכך המירה את תפקודו של 

  אבץ ע"י דיפוזיה מסתייעת, דהיינו חזרה לפעולת החלבון החיידקי.

ברת , קושרו לאתר הקטליטי להעAEבשלב האחרון, מוטציות גנטיות המובילות לחסר באבץ, בקרב חולי 

  אבץ, או לאתרים בחלבון שאינם קטליטיים.

: זיהינו אתר שמור להעברת אבץ, בקרב שתי המשפחות העיקריות של נשאי אבץ ביונקים, אשר מסקנות

מקורם של התפתחו באבולוציה אנלוגית ומשחקים תפקידים חשובים באבולוציה של חלבונים אלה. 

והם התפתחו לכדי חלבון נשא סלקטיבי לאבץ בלבד. חלבון נשא חיידקי שאינו סלקטיבי ב ZnTחלבוני 

התפתחו מתעלת דיפוזיה חיידקית לחלון נשא לאבץ, שמונע ע"י מפל פרוטונים. ניתוח האתר  ZIPחלבוני 

  הקטליטי הוביל לזיהוי אלמנטים שהינם נחוצים לסלקטיביות ו לצימוד ע"י חלבוני נשא.
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ABSTRACT  

 
Cryogenic transmission electron microscopy (cryo-TEM) was combined with solution-

state spectroscopic and light scattering methods to document: 1. Lacunary (mono-defect 

Keggin anion) polyoxometalate (POM) monolayers on the surfaces of silver(0) nanoparticles 

(NPs) in aqueous solution (published work)
[1]

; 2. The use of lacunary and plenary-Keggin (PK) 

anions for arrested growth and stabilization of AgCl nanocrystals in aqueous solution 

(published work)
[2]

; 3. The self-assembly of simple mono-defect Keggin anions into a family of 

interrelated supramolecular structures in aqueous solution.  

Polyoxometalate monolayers on silver(0) nanoparticles. The borohydride reduction of 

Ag
+
 in the presence of mono-lacunary Keggin (MLK) polyoxometalate (POM) anions with no 

additional stabilizing agents, produced a solution of Ag(0) nanoparticles (NPs) with diameters 

of approximately 10 nm, as evident from dynamic light scattering (DLS) measurements and 

TEM analysis. In cryo-TEM the Ag(0) core of the NPs is seen to be surrounded by a 1.4 ± 0.2 

nm shell, assigned to the POM monolayer, providing the first direct images of anion stabilized 

metal-(0)-NPs in their solution state. The structural integrity of the POM anions within the 

monolayer structures was confirmed by spectroscopic methods: UV-visible, FTIR, Raman, 

surface-enhanced Raman (SER) and 
27

Al NMR. Exchange of citrate by MLK anions on the 

surfaces of metal-(0) NPs has never previously been observed directly. In the present work the 

pre-synthesized citrate stabilized silver NPs were mixed with MLK anions in aqueous solution. 

The citrate ligands are not visible by TEM, due to their low mass contrast, as opposed to the 

POM ligands. This dissimilarity allowed us to confirm the exchange of “invisible” citrate by 

the 1.2-nm diameter POM ligands, and visualize formation of a POM monolayer on the 

surfaces of the silver NPs by cryo-TEM in their native solution state.    

Arrested growth and stabilization of binary-element nanocrystals by POMs in water. 

Next, a combination of cryo-TEM imaging (in bright field (BF), electron diffraction (ED) and 

dark-field (DF) modes), spectroscopic methods and single crystal X-Ray crystallography, led to 

the discovery that when Ag
+
 was reacted with Cl

-
 in presence of MLK and PK anions, [α-

X
n+

W11O39]
( 12-n)-

 and  [α-X
n+

W12O40]
 (8-n)-

, (X
n+

 = Al
3+

, Si
4+

, P
5+

), the POM anions controlled 

the formation and growth of AgCl nanocrystals, and then served to stabilize these in water. 



 

POM-anion monolayers on the surfaces of the AgCl(s) nanocrystals were revealed under 

cryogenic conditions through deliberate removal of the AgCl(s) by reaction with the 

transmitting electron beam under ultra-high vacuum. The control experiments and X-ray 

crystallography data were used to reveal the structural requirement for POM anions, which is 

needed for better arresting the growth of silver-halide nanocrystals (i.e. the presence of the 

lacunary site, capable to bind Ag
+
).  

Spontaneous self-assembly of small, dipolar heteropolytungstate anions. In this last 

set of findings “free-floating” networks, two-dimensional (2D) lattices, vesicles and nanotubes 

were observed by cryo-TEM in pure solutions of mono-lacunary Keggin anions in water. 

Unlike the high-symmetry and non-polar macroanions known to form single-walled hollow 

vesicles, the directionality of the high negative charge (7
-
, 8

-
, 9

-
) of these POMs towards the 

lacunary (defect) site in the molecules causes these structures to behave as 1.2 nm inorganic 

analogs of organic surfactants (amphiphiles). As such, these dipolar building blocks self-

assemble into a variety of interrelated two- and three-dimensional “soft” supramolecular 

structures, reflecting the structural evolution and diversity found in entirely different biological 

and synthetic amphiphilic systems, Notably, this discovery is consistent with the natural 

tendency of numerous molecular and structural building blocks in both solution and solid-state 

(i.e., materials) contexts to arrange themselves into similar sets of morphologically related 

superstructures. The observation of these organized structures from small POMs in water raises 

questions regarding the true nature of solutions containing these and other POMs. In addition, 

the rich redox chemistry of POM clusters suggests that these supramolecular structures may be 

inherently chemically responsive as functions of reduction, and hence changes in the negative 

charges, of the dipolar building blocks. More generally, this first example of poly-structural 

inorganic self-assembly gives the opportunity for detailed study of the role of electrostatic 

interaction in self-assembly of complex structures, as well as for the development of responsive 

inorganic superstructures.  

 

Keywords: polyoxometalate (POM), mono-lacunary Keggin, plenary Keggin, cryogenic 

transmission electron microscopy (cryo-TEM), self-assembled monolayers (SAMs), arrested 

growth and stabilization, nanocrystals, supramolecular self-assembly. 
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 .לסופר מבנים בתמיסות מימיות מתכות-התארגנות עצמית של אוקסונושא העבודה: 

 מגישה: אלבטינה ניימן

 מנחה: פרופ' איירה וינשטוק

 
 תקציר

, שיטות עם שיטות ספקטרוסקופיות בשילוב(, cryo-TEMאלקטרונים חודרת קריוגנית ) יתמיקרוסקופי

התארגנות עצמית של . 1ראייה ישירה ראשונה ל:  תואחרות, שימשה לקבל לפיזור אור

כסף מתכתי בתמיסה  קיחלקי-שטח של ננועל פני  מולקולרי-רובד חדל (POM) יםפוליאוקסומתאלאט

[1]()עבודה שפורסמה מימית
 מסוג קגין POM-כסף כלורי ע"י אניוני גבישי-. גדילה מבוקרת וייצוב של ננו2 ;

(Kegginוניגזרותיו, בעלות אתר פנוי אחד ) (monolacunary Keggin - MLK) ,( עבודה במים

[2](שפורסמה
מחוסרת יחידה אחת( במים  Kegginים קטנים )צורת -POM. התארגנות עצמית של 3 ;

 .בלבדהמתקיימים בתמיסה  ,דו ותלת מימדיים "רכים" מולקולריים-סופר לקבלת מבנים

Agחיזור של יוני כסף  חלקיקי כסף מתכתי:-על פני ננו POMמולקולרית של -שכבה חד
 MLKבנוכחות  +

POM  ספציפית(-K9AlW11O39) ללא תוספת של מייצבים קונבנציונליים, מניב תמיסה קולואידלית ,

ננומטר )כמתקבל ממדידות פיזור אור דינאמי  11בגדלים סביב  Ag(0)יציבה של ננוחלקיקי כסף מתכתי 

(dynamic light scattering (DLS) )ואנליזה TEM). בתמונות שהתקבלו מ- cryo-TEM נראו ליבות

, ננומטר 0.2 ± 1.4כמוקפות ע"י שכבת חלקיקים בגודל ( Ag(0) coreכסף )  ננוחלקיקימתכתיות של 

ישירות ראשונות של ננוחלקיקים  . אלו הן תמונותMLKמולקולרי של אניוני -המיוחסת לרובד חד

-מבנית של ליגנדי השלמות ה ( אניונית.monolayerשיכבה )-המיוצבים ע"י חד ,כתיים בתמיסהמת

AlW11O39
UV ,IR ,Raman ,27) אומתה ע"י שיטות ספקטרוסקופיות -9

Al NMR ,surface inhanced 

Raman (SER) ,ליגנדים שכיחים ציטרט ) סונתזו ננוחלקיקי כסף מתכתי מיוצבים ע"י(. נוסף על כך

-)ספציפית  MLKבליגנדי הוחלפו ש ,(מתכתיים בתמיסות מימיות המשמשים ליצוב קולואידים

K7PW11O39 ונחקרו בשיטת )cryo-TEM( כתוצאה מניגודיות מסה .mass contrast נמוכה של ליגנדי )

אודות . MLK, בניגוד לליגנדי TEM-יטרט הם אינם נראים על פני שטח של ננוחלקיקים מתכתיים בצה

ראשונה, לעקוב בצורה ישירה אחרי חילוף ליגנדים על פי שטח של זה, ניתן היה בפעם ה להבדל

  ננוחלקיקים מתכתיים במצבם הטבעי בתמיסה.

בהמשך, נבחנה  בתמיסות מימיות: POMקולואידים בינאריים ע"י תהליך גדילה וייצוב של  בקרה אחר

 יתמיקרוסקופייא מתקיימת במצב תמיסה ע"י אותה טכניקה של מערכת קולואידלית נוספת כפי שה

, דיפרקציה אלקטרונית bright field (BF)תמונה רגיל )כולל עבודה במצב   וגניתקריאלקטרונים חודרת 

electron diffraction (ED) כהה  ומצב שדהdark-field (DF)  )יותעם שיטות ספקטרוסקופ בשילוב 

ת . כאן היו מעורבו(single crystal X-Ray crystolographyבקרני איקס ) גבישית-חדוקריסטלוגרפיה 

 MLKמסוג) POMע"י אניוני ( AgCl)כסף כלורי   של ננוגבישים  של   ייצובו מבוקרת  גדילה   של תופעות 

 ,[α-X
n+

W11O39]
(n-12)-, צורת  ומסוגKeggin שלמה - PK (plenary Keggin) [α-X

n+
W12O40]

 (n-8)-, X
n+

 = 



 

 

Al
3+

, Si
4+

, P
Agתגובה של יוני כסף בנמצא כי במים. ( +5

Clעם כלוריד  +
, המייצרים ננוגבישים בינאריים -

אניוני ת ע"י , הבקרה על תהליך גדילה וייצוב של קולואידים מתבצעPOMבנוכחות אניוני AgCl(s), של 

POMמולקולריות התגלו על פני שטח של ננוגבישי כסף כלורי תוך כדי הקרנה מכוונת של -. שכבות חד

מתאימים לאפיון  ,דיפרקציה מהםהע"י אלומת אלקטרונים חודרת. גודל החלקיקים והעדרות  ננוגבישים

הים )שליליים( ערכי פוטנציאל זטה גבו , ללא סידור ארוך טווח.POMמולקולרי של אניוני -של רובד חד

ומת ערכים )שליליים( קטנים יותר של , לעים-POMהמיוצבים ע"י  ל כסף כלוריעבור ננוגבישים ש

שטח של האל פני   POMשל על ייצוב של כסף כלורי ע"י קישור מצביעים גם כן POMקולואידים ללא 

שקטיון הראו  K6[-AgPW11O39]בקרני איקס עבור  גבישית-קריסטלוגרפיה חדתוצאות של  ננוגבישים.ה

מה שהציע אפשרות דומה  ,(out-of-planeמישורית )-בצורה חוץ POMהכסף נקשר באתר הפנוי של 

ות ( ואנליזננומטר 272-באופייני פיק  הופעת )ספציפית  UVמדידות כפי שפורש מ ,לקישור בתמיסה מימית

של אתר  תהימצאודרישה מבנית )כלומר,  ועם תמיכה מניסויי בקרה, ,כךלפי ספקטרוסקופיות תומכות.

 .POMגודל המטען השלישי על פני האניון של פני -קישור( הינה נעלה על

מבנים  התארגנות עצמית של אניוני הטרופוליטנגסטט קטנים למבנים סופרהמולקולריים במים:

מלחי בתמיסות מימיות של  המיוצביםבטווח גדלים שבין עשרות למאות ננומטרים,  מימדיים-תלת\דו

MLKהתגלו ונחקרו באמצעות , DLS ו-cryo-TEM או  נוצרו בתמיסות חסרות כל מרכיב אורגני. המבנים

פעיל שטח )בעלי חלק הידרופובי )אורגני( והידרופילי(,  ולכן נחשבים לאחת הדוגמאות הנדירות של 

7כיווניות של מטען שלילי גדול )אורגנית בתמיסות מימיות. -התארגנות עצמית אי
-
, 8

-
, 9

( כלפי אתר פנוי -

(lacunary site)  שמאפיין אניוני MLK הופכת מולקולות אלו לדיפול ננומטרי )קוטר קריסטלוגרפי של

MLK  אלו בדומה למולקולות אמפיפיליות, ננומטר(. תכונה זו מאפשרת לבחון את אבני בניין  1.1הינו

הפורסות מגוון רחב של אפשרויות התארגנות עצמית כתלות בפרמטרים שונים של תמיסה )ריכוז, 

הינם בעלי פוטנציאל  ,MLKשנצפו בתמיסות המבנים של ממס, וכו'(. טמפרטורה, מקדם דיאלקטרי 

גבוהה לבקרה )מהבטי צורה וגודל( וכמו כן לתגובות כימיות, דרך שיתוף בין הקטיונים המתכתיים )מרכיב 

מבני( לבין תכונות חימזור של הטרופוליטנגסטאטים. גילוי מבנים שנוצרו במנגנון התארגנות עצמית 

ים שונים -POMפשוט מעלה שאלה בסיסית לגביי מצב תמיסה של  POMשל מלח בתמיסה מימית 

, יציבות טרמית, העדפה pH)בשל יציבותו בטווח גדול יחסית של  -K9AlW11O39אחרים. נוסף על כך 

אופטימאלי לחקר הכוחות  POMהינו של איזומר יחיד בתמיסה ותכונות נוספות(  תסלקטיבית תרמודינמי

אחד  -בתמיסות  והאינטראקציות האחראיים על התארגנות עצמית של יונים אנאורגניים מרובי מטען

  פיזיקאלית כיום.ואורגנית -חשובים בכימיה אנמהנושאים ה

 

מולקולרי, -רובד חד ,מיקרוסקופיה אלקטרונים חודרת קריוגניתפוליאוקסומטלטים, : מילות מפתח

 .תמיסה-, מצבהתארגנות עצמית, מבנים סופרהמולקולריים
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 "פורמאטי אפנון מתקדמים ועיבוד ספרתי של אותות עבור תקשורת בסיבים אופטיים" :הנושא העבוד

  : אלברט גורשטייןשם המגיש

   שדות דןפרופ'  :שם המנחה/ים

 :תקציר העבודה
ביט    G100בימים אלו מתרחשת מהפכה בתחום התקשורת האופטית הקשורה לקצבי שידור גבוהים (  

לשנייה ומעלה). כתוצאה מההגדלה המאסיבית של נפח תעבורת המידע ורוחבי הסרט המשודרים, גדלים 

רסית ) ודיספCDבאופן משמעותי האתגרים הקשורים במגבלות הערוץ האופטי דוגמת דיספרסיה כרומאתית (

).  נחוצים פתרונות חדשים, אשר יעילים יותר מבחינת עלות, חיסכון בהספק, ופשטות  PMDאופני הקיטוב (

מימוש. כתוצאה ממגוון השימושים של מערכות השידור בתחום רחב של מרחקי שידור,  נדרשים פיתוחים 

ת, והספק.  ככלל, פיצוי טכנולוגיים שונים תוך התאמה מיטבית לדרישות המערכת מבחינת ביצועים, עלו

ספרתי של בעיות השידור השונות יעיל יותר כלכלית בהשוואה לפיצוי אופטי, אך עולה בפיזור ההספק רב 

) הנדרש. כמו כן, דוגמים מהירים, DSP) המבצעים את העיבוד הספרתי (ASICשמתרחש בשבבים היעודיים (

 ם לסוג זה של פתרונות. ומערכות שיוויון מתקדמות מהווים צווארי בקבוק עיקריי

מחקר זה מוקדש לפיתוח טכנולוגיות שיוויון המבוססות על אלגוריתמים לעיבוד ספרתי של אותות 

 G100(  בקצבים אולטרא מהיריםאופני - ופורמאטי אפנון מתקדמים המשמשים לתקשורת דרך סיב אופטי חד

יחד עם פורמאט אפנון מתאים ועיבוד ביט לשנייה ומעלה). כתלות במרחק השידור מוצעות מערכות שונות 

אות ספרתי יעודי. פותחו פתרונות שונים, אשר חלקם מתאימים לרשתות אופטיות עתידיות (שדה ירוק), 

ואחרים ישמשו לשדרוג (העלאת קצב שידור) של הרשתות האופטיות הקיימות (שדה חום). כל טכנולוגיות 

ביצועים, המתאים ליישומים -פיזור הספק-במובן של עלות השיוויון המוצעות, פותחו בדגש על אופטימיזציה

  השונים.
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Abstract: 

High speed (100G b/sec and beyond) optical communication is currently undergoing a 

revolution.  Together with increasing the volume of transmitted information per second, 

currently deployed systems become severely limited by chromatic dispersion (CD) and 

polarization mode dispersion (PMD). New cost effective, low power and low complexity 

solutions are desired. Depending on the transmission range, different system design and 

equalization schemes are required. In general, digital compensation of transmission impairments 

is more cost effective as compared to optical compensation, at the expense of power dissipated 

by the associated digital signal processing (DSP) application specific integrated circuit (ASIC). 

High speed analog to digital converters (ADCs) and equalization post processing form the main 

bottlenecks for this kind of solutions.  

This research is devoted to developing equalization techniques based on digital signal processing 

algorithms and advanced modulation formats for a communication through an optical single 

mode fiber, at ultra-high bit rates (100Gbit/sec and beyond). Depending on the transmitted 

distance, different system configurations along with modulation format and successive digital 

signal processing are proposed. Several solutions were developed: some are appropriate for 

future high speed optical networks (green field), while others are suitable for upgrading (to high 

speed) currently deployed optical networks (brown field). All the proposed digital equalization 

schemes are designed to pursue the optimum in terms of the overall system cost-power-

performance tradeoff for different applications. 
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Transport of medium energy electrons in solids is fundamental for any surface analysis 

technique using an electron beam. The main parameter in these techniques used to describe the 

transport of electrons is the inelastic mean free path (IMFP). Traditionally, widely used surface 

analysis techniques such as Auger electron spectroscopy (AES) and x-ray photoelectron 

spectroscopy (XPS) operates in the 50 to 2500 eV energy range. In this energy range there is 

voluminous literature with both theoretical and experimental IMFP data. However, in the past 

two decades the advances in third generation synchrotrons and new x-ray sources enabled the use 

of photoelectrons with higher kinetic energy than before. This created a void in the IMFP data, 

which was recently filled with the publication of calculated IMFP values over the 50 eV to 30 

keV energy range. Yet, the indispensible experimental data for the validation of calculated IMFP 

values was still lacking in energies above 5 keV.  

In this thesis we investigate bulk electronic properties of low Z materials in the 5 to 15 keV 

energy range and present two methods for measuring the electron IMFP. Full descriptions of both 

the wide energy spectrum approach and the total current measurement approach are presented in 

this dissertation. In addition, a new algorithm that does not rely on the signal electron for 

measuring film thickness, and is based on the wide energy spectrum approach is presented. The 

wide energy spectrum approach relies on the multiple inelastic scattering theory and thus requires 

experimental spectrum validation. We show experimental results, performed at the Spanish CRG 

BM25 beam-line (SpLine) in ESRF, that substantiate our wide energy spectrum approach, and 

demonstrate the distinct characteristics of the electron multiple inelastic scatterings. These 



characteristics match the theoretical calculations and give IMFP values that agree with the 

published IMFP data. 

This thesis presents advancement in the study of electron IMFP measurements at energies 

above 5 keV. This advancement was achieved by applying the electron multiple inelastic 

scattering theory on new concepts that integrates experimental measurements and Monte Carlo 

simulations. For the simulations, a new Monte Carlo code that meets the methods demands was 

developed as part of the thesis study.  

The methods presented here were shown to accurately describe the bulk transport of electrons 

in the 5 to 15 keV energy range. Our wide energy spectrum approach was confirmed in a 

synchrotron experiment, and the IMFP of carbon graphite was measured in various energies. The 

measured electron IMFP at energies of 8860 eV and 7854 eV compared to the IMFP reported in 

the literature showed a difference of 1.9% and 1.7% respectively. These innovative methods and 

the novel Monte Carlo simulation opened new possibilities for the study of electron IMFPs at 

energies between 5 and 15 keV that were previously not available. 

 



באנרגיות אלסטית -אידרך חופשית ממוצעת ת מדיד –טרנספורט של אלקטרונים במוצקים 
 keV 55ל  5שבין 

 

 אלון גבעון

 מנחים:

 ודר' איתן תפארת דר' יצחק אוריון 

טרנספורט של הפיסיקלית של מושתתות על הבנה שיטות אפיון פני שטח המבוססות על אלקטרונים 

אחד הפרמטרים החשובים בניתוח הנתונים המתקבלים במדידות אלו הוא המהלך אלקטרונים במוצקים. 

של האלקטרון בחומר. טכנולוגיות אשר נמצאות בשימוש נרחב במדע  (IMFP)אלסטי -האיהחופשי הממוצע 

 x-ray photoelectron spectroscopy (XPS) -ו Auger electron spectroscopy (AES)ובתעשייה, כגון 

. טווח אנרגיות זה מאפשר רגישות גדולה (eVאלקטרון וולט ) 0055ל  05אנרגיות שבין העובדות בטווח 

בשכבות הראשונות של החומר אך מוגבל ביכולתו להשיג מידע על מה שנמצא ממש מתחת לפני השטח. 

ומדידה לפליטה ההתקדמות הגדולה בשני העשורים האחרונים בטכנולוגיה של סינכרוטרונים אפשרה להגיע 

באנרגיות אלו.  IMFPעל ה אשר יצר דרישה לנתונים ר דב ,keV 50אלקטרונים באנרגיות של עד -של פוטו

אך  keV 30ל  eV 50של אלקטרונים באנרגיות שבין מחושב  IMFPלאחרונה התפרסם בסיס נתונים עבור 

   .keV 5מעל  של באנרגיות IMFPשל  ניסיוניים קיים עדיין חוסר גדול בנתונים

של אלסטית -האימחקר זה מתמקד בפיתוח שיטות חדשות למדידת הדרך החופשית הממוצעת 

במהלך התזה פותחו שתי שיטות שעונות על הצורך  .keV 15ל  keV 5אלקטרונים בחומר באנרגיות שבין 

ועל  ,השיטה הראשונה עושה שימוש בספקטרום רחב של האלקטרונים אשר עברו דרך השכבה הנמדדת. הזה

חישוב איבוד האנרגיה הממוצעת בספקטרום עבור עובי מסוים של השכבה ניתן לחשב את הדרך החופשית ידי 

הממוצעת. השיטה השנייה משלבת חישובי מונטה קרלו עם מדידות ניסיוניות של מעבר של קרן אלקטרונים 

ק ביחס בין זרם ראלא בשיטה זו הוא שאין צורך בקבלת ספקטרום של האלקטרונים  היתרון דקה.שכבה דרך 

טרנספורט מדמה עבור שיטה זו פותח קוד מונטה קרלו חדש אשר לבין זה היוצא. לשכבה האלקטרונים הנכנס 

הגיעו לגלאי, הדרך שהאלקטרון עבר, שאלקטרונים כמות הלתת נתונים על ומסוגל של אלקטרונים במוצקים 

 את המסלול של האלקטרון בתוך החומר. להציג האנרגיה שלו וגם

זו מהוות התקדמות משמעותית באפשרות של מדידת הדרך החופשית בעבודה השיטות המוצגות 

ביצענו ניסויים בסינכרוטרון על במהלך עבודת הדוקטורט  .keV 5מעל  של באנרגיותאלסטית -האיהממוצעת 

בחומר ששיטות אלו מתארות בצורה נכונה את הטרנספורט של האלקטרונים  אשר הראוגרפיט שכבות 

של אלקטרונים אשר נתנו  IMFPמתוך ניסויים אלו חישבנו ערכים של  .keV 15ל  keV 5באנרגיות שבין 

שיטות אלו בהתאמה.  ,eV 7854 -ו eV 8860עבור האנרגיות  5.1% -ו 5.1%סטייה מהנתונים בספרות של 

לאלקטרונים  IMFPיצרו אפשרויות חדשות לחקר של המחקר בשילוב קוד המונטה קרלו שפותחו במהלך 

     אשר לא היו קימות קודם לכן. keV 15ל  keV 5באנרגיות שבין 
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Executive Summary 

Ethernet technology is not inherently scalable, and yet Ethernet dominates LANs (Local Area 

Networks), and recently has diffused to access, aggregation networks, and MANs (Metro Area 

Networks). Ethernet is even considered for transport networks in the backbone. Many solutions 

from IEEE (the Institute of Electrical and Electronics Engineers, IETF (the Internet Engineering 

Task Force), and MEF (the Metro Ethernet Forum) are considered for enabling Ethernet beyond 

LANs and bridged LANs. However, Ethernet addressing and forwarding mechanisms restrict 

Ethernet from being fully scalable, and confine it mainly to home and enterprise networks. This 

is due to the use of “flat” Ethernet MAC (Media Access Control) addresses, which leads to the 

need to store and maintain all MAC addresses in every forwarding node, broadcasting frames 

with unknown addresses and flooding the network with ARP (Address Resolution Protocol) 

requests. Ethernet also lacks some basic networking capabilities that are required in 

contemporary networks, certainly in the aggregation, metro, and transport networks, e.g., 

mobility and QoS (Quality of Service) support. 

This research aimed to overcome the deficiencies of traditional Ethernet. Specifically, to 

overcome the scalability issues, while maintaining Ethernet simplicity and frame structure, 

without affecting the end point devices in the network. 

In this thesis we present a Hierarchical Ethernet Transport Network Architecture (HETNA). A 

network infrastructure that provides scalability, mobility, protection, and QoS support in an 

efficient forwarding manner. In addition HETNA data center and HETNA cellular backhaul 

networks implementation are presented. Finally, this thesis presents a global Ethernet-based 

framework for inter-domain transport service provisioning. 

HETNA principles 

HETNA is based on replacing the traditional flat Ethernet MAC addresses with a hierarchical 

meaningful address (Enhanced Bridged-MAC; E-MAC) within its core network. The new E-

MAC address is divided into two parts: Bridge-ID and Host-ID. Bridge-ID identifies the bridge 

in HETNA's core network to which the specific host is connected, while host-ID identifies the 

specific host that is connected to that bridge. Assigning E-MAC addresses to new hosts and 

replacing the MAC addresses in Ethernet frames is done by Access Bridges (AB), located at 
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HETNA's core network edges, making this process transparent to the hosts. E-MAC address 

usage abolishes the required flooding of traditional Ethernet networks, since targeting E-MAC 

addresses becomes simple forwarding between known ABs (by their Bridge-ID). The ABs are 

also responsible for trapping IP's ARP requests and resolving them with the appropriate E-

MAC addresses, using a central Address Resolution System (ARS), thus eliminating ARP 

broadcasts in the local networks. 

HETNA was validated and evaluated using a large scale simulation which tested and compared 

HETNA to traditional Ethernet. The results show significant improvements in network 

overhead while minimizing the required forwarding tables. HETNA’s bridges were also 

designed and implemented using EZchip’s network processors to verify HETNA’s bridges 

operations, performance, and practical deployment. The results show that despite the 

networking advantages described above, no significant difference was detected in the 

processing complexity between HETNA bridging to standard Ethernet bridging. 

HETNA in Data Centers 

In recent years, data centers are heavily employed to run a variety of applications and cloud-

based services. As data center facilities expand, their network infrastructures become 

increasingly difficult to manage. This leads to an increasing demand for a scalable, easy to 

manage network solution with a Traffic Engineering (TE) mechanism.  

We used HETNA to present a three-tier canonical tree data center implementation. HETNA in 

data centers provides a scalable, easy to manage network, which includes additional features 

such as mobility and customized dynamic TE method, which are absent in traditional solutions. 

HETNA data center implementation was validated and evaluated using a large scale data center 

network simulation. The simulation results show that the packet drop rate in HETNA-TE is 

reduced by up to 10% and the packet latency is reduced by up to 35% in comparison to the 

other traditional methods. 

HETNA in cellular backhaul 

With the introduction of broadband services in 3G/4G and the continuously increasing data 

rates provided in HSPA (High-Speed Packet Access) and LTE (Long Term Evolution), a broad 

range of cellular applications has emerged, changing the characteristics of cellular traffic. The 
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traditional circuit-switched-based voice traffic has been taken over by packet-oriented data 

traffic. This shift in traffic has driven operators to prefer packet-oriented network technologies 

over circuit-switch technology when implementing their cellular networks. 

We use HETNA to propose a cellular backhaul that overcome the shortcomings of the 

traditional backhaul technologies. By simplifying network protocols and facilitating a scalable 

architecture for Ethernet-based networking, HETNA provides a preferable solution for cellular 

networks.  

Inter CSP service provisioning infrastructure 

Communication Service Providers (CSP) deliver value-added services to customers, based on 

their available network transport services. Some services extend beyond the boundaries of a 

single CSP and require the collaboration of several CSPs to provide such inter-CSP services. 

Currently, CSP transport networks are isolated and inter-CSP transport service provisioning 

involves man-to-man negotiations and manual setup of network devices. 

We outline a feasible solution that enables a CSP to automatically provision QoS intra-service-

to-customer, inter-CSP, and customer-to-customer transport services that are generic and are 

based on uniformly expressed business logic. The proposed architecture is entirely Layer 2, 

Ethernet- or HETNA-based, that supports CSP domains of various technologies. The proposed 

solution was simulated and a multi-CSP prototype was constructed and demonstrated at British 

Telecom labs.  

Conclusions 

HETNA solves Ethernet scalability and routing limitations and complements Ethernet's lack of 

QoS, OAM, protection, TE, and mobility support while preserving its simplicity and 

compatibility. Various HETNA implementations where considered, tested, and evaluated 

including WAN, data center and cellular backhaul networks. In all scenarios, HETNA proved to 

be a preferable candidate to replace the current implemented solutions. CSP HETNA-based 

network enables the suggested inter-CSP service provisioning system to automatically establish 

transport services across CSPs. Implementing HETNA proved to be both simple and 

economical.
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 Table of Abbreviations 

AB - Access Bridges 

ARP - Address Resolution Protocol 

ARS - Address Resolution System 

CPE - Customer Premises Equipment 

CSP - Communication Service Providers 

ECMP - Equal Cost Multiple Path 

E-MAC - Enhanced Bridged-MAC 

HETNA - Hierarchical Ethernet Transport Network Architecture 

HSPA - High-Speed Packet Access 

IDB - Inter Domain Bridges 

IEEE - Institute of Electrical and Electronics Engineers 

IETF - Internet Engineering Task Force 

LAN - Local Area Network 

LTE - Long Term Evolution 

MAC - Media Access Control 

MAN - Metro Area Networks 

MEF - Metro Ethernet Forum 

MPLS - Multiprotocol Label Switching 

MPLS-TP - MPLS Transport Profile 

OAM - Administration And Management 
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OBL - Oblivious Load Balancing 

PBB-TE - Provider’s Backbone Bridging with Traffic Engineering 

QoS - Quality of Service 

SPB - Shortest Path Bridging 

TE - Traffic Engineering 

VLB - Valiant Load Balancing 

VM - Virtual Machines 

WAN - Wide Area Network 
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Ethernet Transport Network 

  תקציר מנהלים

היא  אתרנט זאת ובכל, מטבעה מוגבלת במספר המחשבים שניתן לחבר לרשת רנטתא טכנולוגיית

. MANs -ו access, aggregation  - הגם ברשתות  ולאחרונה, LAN ברשתות הטכנולוגיה השלטת

 MEF-ו IEEE, IETF -ה ארגוני. הליבה לרשתות אפילורשת  נשקלת כטכנולוגיתאף  אתרנט

. הארגוניות LAN -ה לרשתות מעברלהתאים את הטכנולוגיה  שוקלים פתרונות שונים המנסים

מגבילים את הטכנולוגיה מבחינת היקף הרשת זו עברת ההודעות בטכנולוגית ה מנגנוני, זאת עם

ברשת  מתגכאשר על כל , "שטוחות" MAC בכתובות שימושנובעת בשל הההגבלה  .הנתמכת

עם , מתגכאשר מגיעה הודעה ל. של כל הרכיבים ברשת MAC-ה כתובות כל את אחסןוללמוד ל

 אליונדרש לשדר את ההודעה לכל היעדים המחוברים מתג  ואות, מתגכתובת יעד שאינה מוכרת ל

ובעלת  ARPמוצפת בהודעות  אתרנטבנוסף לכך רשת ה .מיותרות ולהציף את הרשת בהודעות

ה רברשתות תעבו ובוודאי, עכשוויות ברשתות הנדרשות בסיסיות רשת יכולותחוסרים מבחינת 

  .ועוד ה בשירותי רשת מתקדמיםותמיכ ניידות, למשל, מתקדמות

פתרון . תהמסורתי אתרנטהבטכנולוגית  הליקויים על תגברהיא לפתח פתרון המ זה מחקרמטרת 

מבנה חבילת ועל  פשטות על שמירה תוך, מגבלת היקף הרשת על תגבראשר י אתרנטמבוסס 

תתי רשתות ו ציוד קצה, מארחים, למשל, ברשתוות קצה התקני על להשפיע מבלי אתרנטה

  .מחוברות

-HETNA( אתרנטת רשת תעבורה היררכית מבוססת ארכיטקטורמוצגת בעבודת מחקר זו 

Ethernet Transport Network Architecture .( ארכיטקטורה זו מהווה תשתית רשת הפותרת

הנמצאות  אחרותטכנולוגיות רשת ל תוך שמירה על תאימות אתרנטהיקף רשת האת מגבלת 

כל זאת בנוסף , י רשת מתקדמיםשירותב ותמיכה ניידות, הרחבה יכולתבעלת זו  תשתית. שימושב

 יישוםמתואר בנוסף לכך   .הרשתוקיבולת לשיפור אופן העברת ההודעות ברשת והגדלת יעילות 

ת ומערכב השדררשתות העבור  HETNA רשת יישוםו , HETNAחישובים באמצעות  מרכזרשת 

המאפשרת הקמת שירותי  אתרנטעבודה זו מציגה מערכת מבוססת ,  לבסוף. תסלולריתקשורת 

ומטי ללא מעורבות אנושית בהקמת רשת מתקדמים החוצים ספקים שונים וכל זאת באופן אוט

  .השרות ברשת

  HETNA עקרונות

HETNA ה כתובות החלפת על תמבוסס-MAC בעלת  היררכית כתובת עם המסורתיות

כוללת  החדשה כתובתה. ליבת הרשת בתוך  (Enhanced Bridged-MAC - E-MAC)משמעות

 מתג את מזהה) Bridge-ID(החלק הראשון בכתובת . Host-ID -ו  Bridge-ID: חלקים שני

ציוד הקצה המחובר את מזהה ) Host-ID(ואילו החלק השני בכתובת  HETNA ברשת הגישה

המסורתיות  MAC-ה כתובותפת והחל חדשים למארחים E-MAC כתובות הקצאת .לאותו מתג



 רשת בקצוות הממוקמים, )Access Bridge - AB( גישהמתגי ה ידי על תונעש אתרנטבחבילות ה

 E-MAC כתובתהשימוש ב .ולציוד הקצה ברשת למארחיםבאופן השקוף , HETNA של הליבה

ואת הצורך ללמוד ולשמור את כל הכתובות של כל  בהודעות מיותרות את הצפת הרשת מבטל

מתג  כתובתמבוססת על  HETNAבליבת רשת העברת ההודעות  שכן, המארחים במתגי הרשת

ורק במתג הקצה ישנה  של ההודעות השונותE-MAC -הכלול בכתובת ה )Bridge-ID(קצה ה

 בקשותתפיסת ל אחראים )AB(כמו כן מתגי הקצה  .)Host-ID(התיחסות לכתובת ציוד הקצה 

ARP למיפוי כתובות  מרכזיתמערכת ב שימוש י"ומתן מענה לבקשות אלו ע)ARS(  מונעים ובכך

  .ARPאת הצפת הרשת בבקשות 

HETNA התוצאות. המסורתיאתרנט ה לעומת גדול מידה בקנה סימולציה באמצעותה קנבד 

 HETNAמתגי  בנוסף לכך .הטבלאות במתגים מזעור תוך רשתה תבתקור משמעותי שיפור הראו

 התוצאות .שונותרשת  טופולוגיותב EZChip של הרשת מעבדי באמצעות ונבחנו מומשותוכננו 

 הבדל נמצא לא, לעיל שתוארו HETNA ברשת היתרונות למרות כי מראותמבדיקות אלו 

  .סטנדרטיםאתרנט  מתגי ביןל העיבוד במורכבות משמעותי

HETNA החישובים במרכזי  

 יישומים של רחב מגוון תללהפע חישובים מרכזות בשימוש בחעלתה השכי, האחרונות בשנים

 תשתיותגדלה המורכבות בניהול ותפעול חישובים עם התרחבות מרכזי ה. ענן מבוססי ושירותים

, בעלת יכולת הרחבה ,לניהול קלה, רשת יעילה מכאן עלה הצורך בתשתית. ים אלוזבמרכ הרשת

. המתאימה לצרכים הספציפיים של מרכזי החישובים )TE(תעבורה  נדסתהכוללת מנגנוני ה

מימוש הרשת  .HETNAמומשה רשת מרכז חישובים תלת שכבתית באמצעות במסגרת מחקר זה 

 נוספות תכונות הכוללת, הניתנת להרחבה לניהולמאפשר הקמת רשת קלה  HETNAבאמצעות 

   .לאופי התעבורה במרכז החישובים הנדסת תעבורה דינמית המותאמתו ניידות כגון

. רחבת היקף סימולציה ותבאמצענבדק והוערך  HETNAבאמצעות  החישובים מרכזרשת  יישום

: חלופיות שיטות לארבע HETNA התבצעה השוואה של מנגנון הנדסת התעבורה של  בסימולציה

SPB ,ECMP ,VLB ו-OBL .שיעור איבוד החבילות ברשת  כי מראות הסימולציה תוצאות

HETNA  וכמו כן נצפה שיפור משמעותי בזמן השהיית החבילות ברשת  ביותר הנמוךהוא

HETNA האחרות השיטות פני על.  

 HETNAהסלולרשדרת רשת ב  

 צביועליה מתמדת בק,  של רשתות הסלולר 4ודור  3דור ב רחב פס שירותי של םכניסת עםיחד 

אשר שינו באופן  סלולריים יישומים של רחב מגווןהתפתח , LTE- ו HSPAברשתות  הנתונים

תעבורת הקול המבוססת על רשתות מיתוג מעגלים . קיצוני את אופי התעבורה ברשתות הסלולר

 שינוי. מיתוג חבילותעל י נפחים הולכים וגדלים של תעבורת נתונים המבוססת "נדחקה הצידה ע



מיתוג  תמוכוונ רשת טכנולוגיות להעדיףהסלולרים  מפעיליםזה באופי התעבורה דוחף את ה

  . שלהם הסלולרית הרשתשדרת  יישום בעתמיתוג מעגלים  תוטכנולוגיחבילות על פני 

 תתגברמוצעת כתשתית רשת עבור ספקי תקשורת סלולרית אשר מ HETNA ,במסגרת מחקר זה

 פרוטוקולי פישוט ידי על. מצאות בשימוש כיוםנה המסורתיות טכנולוגיותה של החסרונות על

 רשתותשדרת הלמועדף  פתרון תמספק HETNA, להרחבה ניתנת ארכיטקטורהיישום ו רשתה

נוצרים אפיקי תעבורה רבים בין מתגי הגישה השונים המאפשרים מתן  זה ביישום. סלולריותה

  . תעבורה והנדסת, הגנה נתיבי, עבורהת שירותי מוכוונת עדיפות

  הקמת שירותי תעבורה בין ספקי שירות תשתית

יהם ללקוחות מוסף ערךתקשורת בעלי  שירותימספקים ) CSP( תקשורת שירותי ספקי

אלו ממשיכים מעבר  שירותיםמ חלק. להם הזמינים רשתתעבורת ה שירותי על המבוססים

 .להקים ולספק שירותים אלו כדיספקים  מספר של שיתוף ודורשים יחיד הרשת של ספק לגבולות

באופן  תמבוצעספקים  ביןתקשורת  שירות ואספקת מבודדותהספקים השונים  רשתות, כיום

  .לא יעיל ובעלות גבוהה, ידני

הקמת או אתרנט המאפשר  HETNAהמבוסס על טכנולוגית במסגרת מחקר זה מוצע פתרון 

אוטומטי ובכך מאפשר הפחתה משמעותית ויעיל , מהירתקשורת בין ספקים שונים באופן  ישירות

מתקדמים מסוג זה מצריכים שילוב של בעוד ששירותים . בעלויות ההקמה ותפעול השירותים

אשר כל אחד מהספקים משתמש , י ספקי שירות שונים"אמצעים ותשתיות המסופקים ע

הארכיטקטורה המוצעת במחקר זה , בטכנולוגיות שונות כדי לספק שירותים אלו במתחם שלו

 .אינה תלויה בטכנולוגיות הספציפיות של כל ספק

ומספר , הושוו באופן אנליטי ובעזרת הדמיה מספר שיטות הפצת מידעבמסגרת המחקר נבחנו ו

סימולציה בה נבחנו הממשקים הפתרון המוצע נבדק באמצעות . שיטות להקמת שירותי רשת

הכולל מספר ספקים  טיפוס אבנבנה  בנוסף. השירות הקמת ותהליכי בתבניות שימושה, השונים

 של אוטומטידגים תהליך הקמה ה הטיפוס אב. טלקום בריטיש במעבדות בהצלחה אשר הודגם

  .שונים מאפיינים עםספקי שירות שונים  ביןתעבורה  שירותי

  מסקנות

 ניתובהו רחבההה יכולת מגבלות אתהפותרת  HETNA טכנולוגית בעבודת מחקר זו פותחה

הנדסת , שרידות, QoS ,OAM את החוסרים באתרנט הכוללים באתרנט וכמו כן משלימה 

ם שונים של מימושי. לטכנולוגיות קודמות ותאימות פשטות על שמירה תוך וניידות, תעבורה

HETNA,  הכולליםWAN , תקשורת רשת למרכז חישובים ורשת שידרה עבור ספק שירות

מועדפת  טכנולוגיהה כעצמ את ההוכיח HETNA,  התרחישים בכל. והוערכו נבדקו תסלולרי

למערכת הקמת  מאפשרת HETNA מבוססתספק שירותים  רשת. הקיימים הפתרונות פתלהחל

 אוטומטי באופןספקי שירות שונים  ביןי תעבורה מתקדמים שירות אספקת, שירותים בין ספקים

    .וחסכוני פשוטכ הוכח HETNA יישום. ויעיל ללא מעורבות אנושית



  :ראשי תיבות
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ABSTRACT 

In a static network, all nodes are static and each node gains access to the network via a 

well-understood and optimized protocol. However, in a dynamic environment nodes are free to 

change their physical location and cannot be restricted to gain access to the network only through 

one central node. In a dynamic network the nodes must communicate with each other through a 

wireless link. As wireless networks grow into a large number of moving nodes with a highly 

distributed network topology, the network management tasks are not trivial. 

In recent years a great amount of research was done in the field of wireless ad hoc 

networks. These studies involve a number of theoretical aspects of computer science, including 

approximation algorithms and distributed algorithms, graph theory, and game theory. In 

particular, applications of static graph optimization problems such as finding minimum 

dominating set, shortest path, minimum spanning tree, maximal independent set, and minimum 

vertex coloring, in multi-hop wireless networks are used. Despite the fact that the communication 

networking has matured to a well-defined research area with numerous one-purpose models and 

protocols for static environment, mobile ad hoc networking requires development of a new 

multipurpose network model and protocols for dynamic environment. Due to the topology 

changes, link failures, and limited capability of processing power and energy supply, many 

conventional algorithms are too complicated to be implemented in wireless multi-hop ad hoc 

networks. We define a new 3T  MANET model, where three main key factors have to be 

addressed: topology, traffic, and time. The purpose of this model is defining precise and realistic 

models of dynamic communication scenarios and defining a common language between 

theoretical and practical developers in order to provide evaluation of protocols that are relevant 

to the mobile ad hoc environment. 

One of the problems with wireless ad hoc networks is that their nature prevents them 

from networking nodes to efficiently manage the RF channel. Another problem in wireless 

mobile networks is that it is very difficult for network routing to respond to topological changes 

in an efficient, distributed, and dynamic fashion. Therefore, the wireless multi-hop ad hoc 

networks require new and efficient protocols with a low computation and communication 

complexity. In this thesis, we present some new algorithms and protocols based on a realistic ad 



hoc model. We consider the classical makespan scheduling problem that relates to a network 

Medium Access Control (MAC) scheduling problem with conflict-free transmissions. The result 

of the makespan scheduling problem has to achieve the minimal time delivery of known network 

traffic when calculating a local node's topology metric only. 

We consider the  -shortest paths and their use in routing algorithms for MANET. In ad 

hoc networks, the regular node must participate in the network layer functions to achieve optimal 

results but link failure and node loading problems cause the use of other alternative paths such as 

 -shortest paths. Also, we consider the extension of the betweenness centrality measure that is 

used in communication networks to estimate the potential monitoring and control capabilities a 

node may have on data flowing in the network, such as in the leader election problem. Unlike the 

standard betweenness centrality measure, which takes into account only the shortest paths 

between the nodes of a given network, our so-called  -betweenness centrality measure is based 

on  -shortest paths between the nodes, that any path of length not exceeding length of shortest 

path plus any positive integer  . We present a number of algorithms and show experimental 

results supporting the importance of the newly defined measures. 

We explain and theoretically prove the efficiency of using Local Proactive (LP) protocol as 

a supplement to the known on-demand routing protocols that are based on using  -shortest paths 

and show cases where this algorithm can be effectively used. Simulation and theoretical results 

show that LP protocol has greatly improved network performance over known on-demand 

routing protocols. 

 



 

 

 

 

 

      

 

 

 

 הוק אלחוטית-מודל רשת ופתרונות יעילים לרשתות אד  נושה העבודה : 

 

   

 פלוטוב אלכסנדר       שם המגיש :

 מיכאל סגל' פרופ      :   שם המנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 תקציר

  

זו רשת אלחוטית ללא תשתית שצמתיה מנוהלים באופן "( לצורך כך" –בלטינית )הוק -רשת אד

נושא מורכב ומהווה  רשת זו מצוידת ברכיבי רדיו שמספקים  את צרכי התקשורת .איעצמ

הוק אלחוטית מציגה מודל -רשת אד. פרוטוקולים ואלגוריתמים ,שמערב הרבה טכנולוגיות

דורשת והתקשורת המסורתיים ויישומם  ישונה של רשת שהשתמשו בו לעיצוב פרוטוקול

רשת  '.ניתוב ברשת וכו, תזמון קו התקשורת ,ן הרשתאלגוריתמים יעילים שקובעים את ארגו

 הוק אלחוטית שבה כל צומת הוא נייד ולכן-מהווה סוג של רשת אד( MANET)הוק ניידת  -אד

שינויים בתנאי , טופולוגיה הרשת משתנה עם ניידות הצמתים .טופולוגית הרשת  משתנה

בא לידי שימוש עד כה  MANET-למרות ש. ההפצה ברדיו ועם הגבלת הסוללה בכל צומת

. הוא בא לידי שימוש יותר ויותר גם באפליקציות אזרחיות, בעיקר באפליקציות צבאיות

הבעיה של . רשת אלחוטית מקומית ובתקשורת בין כלי רכב, חדרי לימוד וירטואליים: לדוגמא

קר במח. ניתוב ואחזקת רשת ניידת אינה טריוויאלית בגלל הטבע הדינמי של טופולוגית הרשת

 .הופ-הוק  מולטי-כסוג מסובך יותר של רשת אלחוטית כגון רשת אד  MANET -נתייחס ל

 

-למרות שהנושא תקשורת אד. מודל הרשת הוא חשוב מאוד על מנת לעצב פרוטוקולי תקשורת

היא דורשת פיתוח , י מחקרים מוגדרים היטב עם כמה מודלים בעלי מטרה אחת"הוק הבשיל ע

 יהיא להגדיר מודל מדויק וריאליסט MANETמטרתו של מודל ה . מודל יחיד לכמה מטרות

של תסריטי תקשורת על מנת לספק הערכת ביצועים ריאלית של פרוטוקולים אשר קשורים 

שבו שלושת הפקטורים   3T MANETמודל חדש  במחקר מוגדר. MANETלסביבת 

מטרות אחת מהזמן. טופולוגית הרשת, התעוורת נתונים והראשיים חייבים להיות מכוונים: 

המודל היא להגדיר מודל ריאלי ומדויק עבור תרחישי תקשורת דינאמית ולהגדיר שפה 

משותפת בין מפתחים תיאורטיים ומעשיים על מנת להביא להתפתחות המוצרים הרלוונטיים 

היא   3T MANET. מטרה נוספת של מודל חדש ניידת אלחוטיתהוק -לסביבתה של רשת אד

כאשר המידע מועבר בין שכבות פרוטוקולים ויישום , הצלבת שכבות של רשתלאפשר עיצוב של 

 . של פרוטוקול אחד משפיע על הביצועים של פרוטוקול אחר

 

הוק אלחוטיות היא הטבע שלהן שמונע מצמתי הרשת לנהל -אד רשתותאחת הבעיות עם 

ספת היא שקשה לנתבי הרשת להגיב לשינויים באופן יעיל את ערוץ תקשורת. בעיה נו

 המועברות בין צמתי הרשתהודעות  טופולוגיים באופן יעיל, מבוזר ודינאמי. לכן עבור ממסור

פרוטוקולים חדשים ויעילים בעלי סיבוכיות חישובית ותקשורתית נמוכה. במחקר זה,  יםנדרש

. אנו נתייחס ניידתהוק -אדרשת אנו מציגים אלגוריתם חדש ופרוטוקול המבוסס על מודל 

קו עם שידורים ללא הלבעיית תזמון בשכבת  השורהקלאסית שק - makespanלבעיית תזמון ה

בת להשיג זמן שילוח מינימאלי של חיי makespanהתנגשות. התוצאה של בעיית תזמון ה

 ברשת ידועה שתחשב את הטופולוגיה של הצמתים השכנים בלבד.הנתונים  תעבורת

 



 

 

 

הוק -אד רשתקצרים והשימושים שלהם באלגוריתמי הניתוב של ה-ייחס לנתיביםאנו נת

הוק, צומת רגיל חייב לקחת חלק בפונקציות של שכבת הרשת על מנת -. ברשתות אדניידת

, אך בעיות שימוש ערוץ עם דעיכות וניתוקי קווי תקשורת תלהשיג תוצאות אופטימאליו

קצרים. בנוסף לכך, אנו נתייחס -ו נתיביםגורמים לשימוש בנתיבים אלטרנטיביים כמ

שמשתמשים בהם לצורך רשתות התקשורת על  betweenness centrality-להרחבת מדדי ה

וים תוך מנת להעריך את יכולות הניטור והשליטה הפוטנציאליות שיכולות להיות לצומת מס

 betweenness. בשונה ממדדי בחירת מנהיגהכדי זרימת מידע ברשת כמו לדוגמא בבעיית 

centrality  סטנדרטיים שלוקחים בחשבון רק את הנתיבים הקצרים ביותר בין הצמתים של

קצרים בין -מבוסס על נתיבים שלנו -betweenness centralityרשת נתונה, מדד ה

הצמתים. אנו מציגים מספר אלגוריתמים ומציגים תוצאות ניסוי שתומכים בחשיבות של 

 ו.המדדים החדשים שהגדרנ

פרוטוקול  Local Proactiveאנו מגדירים ומוכיחים באופן תיאורטי את יעילות השימוש ב

קצרים ומציגים מקרים -כתוספת לפרוטוקולי ניתוב ידועים שמבוס על שימוש ב לנתיבים

 LPסימולציות ותוצאות תיאורטיות מראים שפרוטוקולי . בהם הפרוטוקול אפקטיבי לשימוש

 .את ביצועי הרשת על פני פרוטוקולי ניתוב ידועיםשיפרו באופן משמעותי 
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ABSTRACT 

Switched-Capacitor Converters (SCC) suffer from a fundamental power loss deficiency, 

which makes their use prohibitive in some applications. The power loss is due to the inherent 

energy dissipation when SCC operate between or outside their target voltages. This drawback 

was alleviated in this work by developing several new SCC with many closely-spaced target 

voltages. As a result, the SCC efficiency over a wide range of input voltages was significantly 

improved. The proposed approach to synthesis of all the considered SCC is algebraic and uses 

specially developed number systems for fractions. These number systems are redundant that is 

each fraction can be represented by a number of different codes. Each code is then translated to 

the corresponding topology.  

Cycling through all of the topologies, the switched capacitors are automatically charged to 

constant voltages, which are defined by the selected number system. Once the SCC reaches 

steady-state, its no-load output voltage becomes equal to the desired target voltage. The spacing 

between the neighboring target voltages can be reduced by increasing the number of switched 

capacitors, which will further improve the efficiency. 

First, the algebraic approach was developed for the Fibonacci number system, which yielded 

the synthesis of the corresponding SCC. The power losses in this SCC were found in the form of 

analytical expressions for the equivalent resistances. The used algebraic approach was then 

extended in two directions: a generalized Fibonacci SCC and a dual output step-up SCC. The 

distinctive feature of the generalized Fibonacci SCC is the ability to provide many different 

target voltages in addition to the binary and Fibonacci. In contrast to the regular step-up SCC, 

the target voltages in the proposed dual output step-up SCC are spaced uniformly. 

Developing energy-efficient applications for the SCC is of practical interest for modern 

technology. In the proposed application the high-resolution binary SCC charges an output 

capacitor with minimum losses. Additional results of this work include two new methods that 

were especially developed for the multi-phase SCC, namely a regulation method based on 

duty cycle control and an approximate transient analysis. The behavior of a two-phase SCC 

was studied by the exact analysis method, which yields a closed-form solution. 
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 תקציר

הפסדי ההספק הינם החיסרון העיקרי של ממירי מתח מבוססי קבלים מתמתגים ולכן שימוש 

מפיזור אנרגיה כאשר הממיר  הפסדי הספק נובעים. בממירים אלו מוגבל ובמקרים מסוימים אף לא כדאי

י פיתוח של מספר ממירים "ל תוקן בעבודה זו ע"החיסרון הנ. בין מתחי המטרה או מחוץ להםעובד 

כתוצאה מכך נצילות הממיר בתחום . חדשים עם כמות גדולה של מתחי מטרה הנמצאים קרוב אחד לשני

הגישה המוצעת לסינתזה של הממירים הינה אלגברית . רחב של מתחי הכניסה שופרה באופן משמעותי

כלומר כל שבר , עודפות אלו מערכות מספרים. ססת על מערכות מספרים שפותחו במיוחד לשבריםומבו

 .כל קוד לאחר מכן מתורגם לטופולוגיה התואמת. י מספר קודים שונים"פרטי יכול להיות מיוצג  ע

 במיתוג מחזורי של כל הטופולוגיות הקבלים המתמתגים נטענים באופן אוטומטי למתחים קבועים

בריקם הופך  מתח המוצא שלו, כאשר הממיר מגיע למצב יציב. י מערכת המספרים שנבחרה"דרים עהמוג

הוספת הקבלים  י"המרווח בין מתחי המטרה הסמוכים ניתן להקטין ע. להיות שווה למתח המטרה הרצוי

קודם כול עבור מערכת מספרי  הגישה האלגברית פותחה. המתמתגים שישפר את הנצילות בהתאם

הזה נמצאו בצורה של ביטויים  הפסדי הספק בממיר .וכתוצאה מכך סונתז הממיר התואם, י'אצפיבונ

: לאחר מכן הגישה האלגברית שפותחה הורחבה לשני כיוונים. אנליטיים להתנגדויות אקוויוולנטיות

של המיוחדת  התכונה. ממיר מעלה מתח עם שתי יציאותוהשני הוא , י מוכלל'ממיר פיבונאצ הראשון הוא

 .י'בינאריים ופיבונאצשונים בנוסף למתחי מטרה  הרבה ספקלי המוכלל היא יכולת 'הממיר פיבונאצ

מתחי המטרה בממיר המוצע עם שתי יציאות  נמצאים במרווח , הרגילים בניגוד לממירי מעלה המתח

 . שווה אחד מהשני

לטכנולוגיה  פיתוח יישומים חסכוניים באנרגיה של הממירים מאוד חשוב מבחינה מעשית

הבינארי עם רזולוציה הגבוהה טוען את קבל המוצא עם הפסדים  ביישום המוצע הממיר. המודרנית

תוצאות נוספות של העבודה הזו כוללות שתי שיטות חדשות שפותחו במיוחד עבור הממירים . מינימליים

, במחזור פעילותי שינוי "שיטה אחת מיעודת לוויסות מתח המוצא ע. עם מספר רב של פאזות פעולה

ההתנהגות של הממירים עם שתי פאזות . ושיטה שניה היא אנליזה מקורבת של תהליכי מעבר בממיר

 . שמאפשרת לקבל פתרון אנליטי, י שיטת אנליזה מדויקת"פעולה נחקרה ע

 



 פוטוסינתזה והגנה מאור בצמחי מדבר חד שנתיים -נושא העבודה 
 אמיר אפל  –שם המגיש      

  ד"ר שמעון רחמילביץ' - שם המנחה     

 תקציר העבודה      

האור הוא חיוני לגדילתם של צמחים, מכיוון שהוא מספק את האנרגיה הדרושה לקיבוע פחמן, בתהליך 

ווח הנראה נקלטת בצמחים ע"י מבנים דמויי אנטנה המורכבים הפוטוסינתזה. אנרגיית האור, בט

מחלבונים ופיגמנטים, הנמצאים בכלורופלסטים שבעלה. אנרגית האור שנקלטת בצמח מתועלת לביצוע  

 2התהליך  הראשוני שממיר את אנרגיית האור לאנרגיה כימית.  תהליך  זה מתבצע במרכז מערכת האור 

(Photosystem II reaction center כתוצר לוואי  של תהליך המרת אנרגית האור לאנרגיה כימית נגרם .)

.  נזק זה מתוקן ע"י הצמח באופן רציף. מצבים בהם קצב יצירת הנזק עולה על 2נזק למרכז מערכת האור 

. פגיעה זאת  נקראת פוטואינהיביציה  2קצב התיקון, מובילים למצב של פגיעה משמעותית במערכת האור 

((Photoinhibition תנאי עקה סביבתיים, המעכבים את תהליך קיבוע הפחמן, כגון יובש, יכולים להגביר .

 את הסיכון ליצירת פוטואינהיביציה.  

. מנגנונים אילו מתחלקים לשני סוגים 2צמחים מפעילים מנגנונים שונים ע"מ למנוע נזק במערכת האור 

, ומנגנונים שמקטינים את הנזק 2טת במערכת האור עיקריים: מנגנונים שמפחיתים את כמות האור הנקל

אחרי שאנרגיה האור נקלטת ע"י הפיגמנטים הפוטוסינתטיים.  דוגמא למנגנון המונע קליטת אור, היא 

צבירה של פיגמנטים לא פוטוסינתטיים, כגון אנטוציאנין, היוצרים מיסוך ועקב כך מונעים בליעה של חלק 

 טתית, ועקב כך מקטינים את הנזק הפוטנציאלי. מהאור על ידי המערכת הפוטוסינ

שני מנגנונים חשובים המתמודדים עם אנרגיית האור אחרי קליטתה במערכת האנטנות של מערכת האור 

ופוטורספירציה. המרה לא  Non Photochemcial Quenching- NPQ), הם המרה לא פוטוכימית )2

פוטורספירציה הוא תהליך   ק את אנרגיית האור לחום.פוטוכימית היא תהליך שממיר באופן מידי וללא נז

 תלוי חמצן,  שבין השאר נמצא כמגן מפני פוטואינהיביציה. 

צמחי מדבר חד שנתיים חשופים  במקרים רבים לעוצמות אור גבוהות, היכולים לגרום לפוטואינהיביציה,  

מהר יחסית, עקב קצב האידוי  צמחים אלו צריכים להשלים את מחזור חייהם במיוחד בתנאי יובש וחום.

 הגבוה של מים מהקרקע.

ההשערה של מחקר זה היתה שמנגנוני הגנה מאור מופעלים בצורה שונה בצמחי מדבר חד שנתיים, 

בהשוואה לצמחים חד שנתיים דומים מאזורים אקלימיים אחרים. מטרתו  של המחקר היתה לבדוק את 

מדבר חד שנתיים, תחת תנאים שונים. על מנת לבחון את  תפקודם של מנגנוני הגנה שונים מאור, בצמחי

 ההשערה ולענות על מטרת המחקר נערכו במסגרת עבודה זו שני מחקרים שונים.

( שזרעיהם נאספו בנגב )אקוטיפ  Hordeum spontaneum L. Kochבמחקר הראשון, צמחי שעורת התבור )

יום, על מנת לבדוק את תגובות ההגנה  25במשך  תיכוני(, נחשפו לתנאי יובש-מדברי( ובגליל )אקוטיפ ים

מאור כתוצאה מעקת היובש.  בשני האקוטיפים עקת היובש גרמה לעצירה דומה ומשמעותית  בגידול 

)ביומסה יבשה(, בהשוואה לצמחי הביקורת שהיו מושקים. עקת היובש התבטאה גם ברמת העלה הבודד, 

, שהם מדד Fv/Fmן, ברמה דומה בשני האקוטיפים. ערכי ע"י עיכוב כמעט מוחלט של תהליך  קיבוע הפחמ

לפוטואינהיביציה,  לא היו נמוכים בצורה משמעותית  בצמחים שהיו תחת יובש, בהשוואה לצמחי 

 הביקורת. תוצאה זו מעידה על כך שבשני האקוטיפים הופעלו בצורה יעילה מנגנוני הגנה מאור.  

ה חזקה של תהליך הההמרה הלא פוטוכימית, בהשוואה תיכוני ההגנה התבטאה בהפעל-באקוטיפ הים

לצמחי הביקורת המושקים. לעומת זאת באקוטיפ המדברי שהיה חשוף ליובש,  היתה הצטברות של 

 2. עקב כך יעילות מערכת האור 2אנטוציאנין בעלים,  אשר מיסכה על חלק  מקליטת האור במערכת האור 

(ФPSII  ,נשארה גבוהה באקוטיפ המדברי ) גם בתנאי יובש ולא היתה בהם הפעלה חזקה של תהליך



פוטוכימית. עוד נמצא שהיעילות הפוטוכימית  הגבוהה שנשמרה באקוטיפ המדברי הייתה  -ההמרה הלא

 תלוית חמצן, דבר המעיד על חשיבות הפוטורספירציה בתגובה של האקוטיפ המדברי לעקת היובש.

אי יובש הייתה שונה בשני האקוטיפים של שעורת התבור. לסיכום,  במחקר זה התגלה שההגנה מאור בתנ

תיכוני התגובה היתה מבוססת על הפעלה חזקה של תהליך ההמרה הלא פוטוכימית  -באקוטיפ הים

ולעומת זאת, באקוטיפ המדברי התגובה היתה מבוססת בעיקר על צבירה של אנטוציאנין ועלייה 

 בפוטורספירציה.

זה וההגנה מאור נחקרו בצמח המדברי החד שנתי שושנת יריחו האמיתית תגובות הפוטוסינת במחקר השני

((Anastatica Hierochuntica  ממשפחת המצליבים. המחקר היה מחקר השוואתי בו השתמשתי בשלושה

מינים נוספים של צמחים, בעלי יכולות שונות לפוטוסינתזה ולתהליכי הגנה מאור. שלושת הצמחים היו 

(  , והצמח ת'לונגיילה Arabidopsis thalianaצליבים, צמח המודל תודרנית לבנה )שני מינים ממשפחת המ

(Thellungiela saslsugineaהידוע כצמח עמיד לעקות סביבתיות, הצמח השלישי היה )  חמנית

(Helianthus annuus ) ממשפחת המורכבים שהוא צמח יבול בעל יכולת פוטוסינתטית גבוהה. בצמחי

תית הפעלת תהליך ההמרה הלא פוטוכימית, היה נמוך משאר מיני הצמחים בתגובה שושנת יריחו האמי

לעוצמות אור שונות ובתגובה לריכוזים שונים של פחמן דו חמצני. הבדל זה בין שושנת יריחו האמיתית 

, אלא כתוצאה מהבדל 2לשאר מיני הצמחים בניסוי, לא נבע מבליעה נמוכה של אור במערכת האור 

ל פיגמנטים פוטוסינתטיים בשם קסנתופילים.  קסנתופילים ידועים בכך שהם יכולים לווסת במטבוליזם ש

, בהשוואה לשלושת המינים 2את תהליך ההמרה הלא פוטוכימית. קצב מעבר האלקטרונים במערכת האור 

בר האחרים, היה גבוה בצמחי שושנת יריחו האמיתית, בעיקר בעצמות אור בינונית וגבוהה. בנוסף קצב מע

האלקטרונים היה פחות רגיש לירידה בריכוזי פחמן דו חמצני בצמחי שושנת יריחו האמיתית. כאשר 

ריכוזי  הפחמן הדו חמצני היו נמוכים מאוד, קצב מעבר האלקטרונים הגבוה של צמחי שושנת יריחו 

, קצב האמיתית היה תלוי בפוטורספירציה. כאשר ריכוזי הפחמן הדו חמצני היו בינוניים וגבוהים

הפוטוסינתזה בצמחי שושנת יריחו האמיתית היו גבוהים מאלו שנמדדו בתודרנית לבנה ובת'לונגיילה 

ודומים לאלו שנמדדו בצמחי החמנית, הידועים כבעלי שיעור פוטוסינתטי גבוה. בנוסף בצמחי שושנת 

בוהים אחרי חשיפה יריחו נמדדו קצבי פוטורספירציה גבוהים בעוצמות אור גבוהות וקצבי נשימת חושך ג

לעוצמות אור בינוניות וגבוהות. המסקנה מתוצאות אלה היא שקצבי מעבר האלקטרונים הגבוהים בצמחי 

 שושנת יריחו האמיתית, תרמו למטבוליזם גבוהה של פחמן, בעצמות אור בינוניות וגבוהות.  

יוניות ועקב כך לירידה חשיפה ליובש של צמחי חמנית ושושנת יריחו האמיתית גרמו לסגירה דומה של פ

דומה בקצב הפוטוסינתזה. הירידה בקצב הפוטוסינתזה בתנאי יובש,  בשני המינים, הייתה כתוצאה 

מירידת ריכוז של פחמן דו חמצני בתוך העלה, זאת מכיוון,  שהוספה  של ריכוזים גבוהים של  פחמן דו 

רמות דומות של צמחי הביקורת חמצני לעלים של צמחים בתנאי יובש, החזירה את הפוטוסינתזה ל

המושקים.  ההמרה הלא פוטוכימית של האור עלתה וקצב מעבר האלקטרונים ירד, בשני המינים בצורה 

דומה, עקב החשיפה לתנאי יובש. הדבר מעיד על כך שמנגנוני ההגנה מאור וויסות התהליכים 

 ובש.הפוטוסינתטים, הופעלו בצורה דומה בשני המינים כתוצאה מהחשיפה לי

תהליך ההמרה הלא פוטוכימית ותהליך  העברת האלקטרונים, כפי שהם מתבצעים  בצמחי שושנת יריחו 

האמיתית,  לא תוארו עד כה בספרות המקצועית בצמחים. ייתכן ותהליכי הפוטוסינתזה וההגנה מאור 

תיים לעונת יוצאי הדופן  של שושנת יריחו האמיתית מהווים אדפטציה ייחודית של צמחי מדבר חד שנ

 הגידול הקצרה במדבר.

 

לסיכום, במחקר זה התגלה, ע"פ שני מקרים, שצמחי מדבר חד שנתיים מפעילים  תהליכי הגנה מאור, 

לעתים בצורה שונה מצמחים אחרים, דבר התומך בהשערת המחקר ומעיד על התאמה מיוחד של תהליכים 

 .אלו לסביבה המדברית
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Summary 

 

Light is essential for plant growth, since it provides the energy that drives carbon assimilation 

through photosynthesis. The energy of light, in the visible spectrum, is absorbed by light 

harvesting protein-pigment complexes that are found in the chloroplasts of plants. The energy 

absorbed is funneled to drive the primary reaction that converts the energy of light into 

chemical energy, which occurs at photosystem II (PSII) reaction centers. As a byproduct of 

this reaction, there is continuously occurring photodamage to the PSII reaction centers, which 

requires constant repair; if the rate of damage creation exceeds the rate of repair, it leads to 

long-term damage to PSII, which is termed photoinhibition. Environmental stresses, such as 

drought, increase the risk of photoinhibition in plants.  In order to avoid photoinhibition, 

plants possess various mechanisms to reduce the damage in PSII.  Photoprotective 

mechanisms can be divided into two forms: mechanisms that reduce the amount of light that 

is absorbed by the light harvesting complexes and mechanisms that mitigate the potentially 

damaging energy after it has been absorbed by the light harvesting complexes. One of the 

mechanisms that reduce light absorbance is the accumulation of non-photosynthetic pigments, 

such anthocyanin. Two important mechanisms that deal with energy after it has been 

absorbed by PSII are non-photochemical quenching (NPQ), and photorespiration.  NPQ 

diverts energy directly and harmlessly into heat. Photorespiration is another process that 

protects PSII from photoinhibition in an oxygen-dependent manner.  

 

Annual desert plants are exposed to high light intensity that can cause photodamage, 

especially when photosynthesis is inhibited due to unfavorable environmental conditions, 

such as drought and a high vapor pressure deficit. On the other hand, annual plants need to 

complete their life cycle in a relatively short period of time, before water is lost from the soil 

due to the high evaporation that occurs in deserts.  

The goal of this research was to study how photoprotective mechanisms are used by annual 

desert plants, under various conditions. In order to address this goal, two different studies 

were performed. 

 

In the first study, plants of Hordeum spontaneum  (wild barley)  that were collected from 

Mediterranean and desert environments were subjected to terminal drought for 25 days, in 

order to examine the photoprotective response to this stress condition.  In both ecotypes, the 

drought caused significant and similar decrease in growth compared to the control irrigated 



plants. At the single leaf level, photosynthesis was almost completely inhibited, in 

comparison to the control plants. The values of Fv/Fm, an indicator of photoinhibiton, were 

only slightly lower in drought-treated plants of both ecotypes, suggesting that both ecotypes 

employed an efficient photoprotective response under drought. In the Mediterranean ecotype, 

drought-treated plants, NPQ increased significantly compared to the control plants. In the 

drought-treated plants of the desert ecotype, there was a high accumulation of anthocyanin, a 

non-photosynthetic pigment, which lowered  the amount of light received by PSII. As a result, 

the efficiency of PSII (ФPSII) remained relatively high in the desert ecotype under drought, 

and NPQ didn’t increase significantly. The relatively high ФPSII, in the desert ecotype under 

drought, was mostly O2 dependent, suggesting an important role for photorespiration under 

these conditions. In conclusion, the photoprotective response to drought differed between the 

two ecotypes of H. sponatneaun.  In the Mediterranean ecotype, NPQ induction was the 

major response, while in the desert ecotype; anthocyanin accumulation and photorespiration 

were induced under drought. 

In the second study, the photoprotective and photosynthetic response were examined in the 

annual desert plant Anastatica hierochntica (Rose of Jericho-Brassiceace), under various 

conditions. This was a comparative study using three other well-studied plant species, with 

different photosynthetic and NPQ capacities: the model plant Arabidopsis thaliana, the stress-

tolerant plant Thellungiella salsuginea (both are Brassicaceae) and the crop plant sunflower 

(Helianthus annuus – Asteraceae). A. hierochuntica plants had a significantly lower and 

slower induction of NPQ as compared to the other species upon exposure to various light 

intensities and CO2 concentrations. Low NPQ in A. hierochuntica was not the result of low 

light absorbance by PSII but was associated with the low de-epoxidation state of xanthophyll 

pigments, which are known to control NPQ. The PSII electron transport rate (PSII ETR) in A. 

hierochuntica, was high and was much less sensitive to a decrease in CO2 concentrations, 

compared to the other plant species. Upon exposure to low CO2, PSII ETR was mostly O2 

dependent (photorespiration). 

When CO2 concentrations were moderate or high, the carbon assimilation rates in A. 

hierochuntica were similar to H. annuus, a crop plant with a high photosynthetic rate, and 

were higher than in A. thaliana and T. saslsuginea.  A. hierochuntica had high 

photorespiration rates at high light intensity and high dark respiration rates after exposure to 

high light intensities. Therefore, the high photochemical activity in A. hierochuntica was 

mainly used to drive carbon metabolism, under favorable conditions.   

Exposure to prolonged drought caused a similar decrease in stomata conductance and in 

carbon assimilation in A. hierochuntica and H. annuus. The inhibition of photosynthesis was 

due to low CO2 concentrations in the chloroplasts, since the inhibition of photosynthesis 

under drought was reversed upon the application of high CO2 concentrations, in both plant 



species. Under drought, NPQ increased and PSII ETR decreased similarly in both plant 

species compared to the control irrigated plants, suggesting similar dynamics of 

photoprotection and photosynthetic down regulation.   

 

According to my knowledge, the unique photosynthetic and photoprotective characteristics 

and mechanisms in A. hierochuntica have not been previously described for any other plant 

species. The photoprotective and photosynthetic mechanisms in A. hierochuntica might 

represent a unique adaptation to the short growing season of an annual desert plant.   

 

Overall, this research suggested, according to two different experiments, that  photoprotective 

mechanisms in annual desert plants have some features that are less common in plants from 

other environments, and might imply an adjustment of these photo protective mechanisms to  

the desert environment.  
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 , ומראים שאי-סדר רק משנה את המקדמיםBKTאנחנו מפעילים את הדינמיקה הזו על מנת להבין את ההשפעה של אי סדר על מעבר ה 

הדינמיים (כמו מקדם הדיפוזיה) בזמן שהוא משאיר את הדינמיקה ללא שינוי.
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Abstract:

In this dissertation we investigate two-dimensional disordered superconductors. We quantify the effect of 

cooper-pair breaking on global phase coherence and suggest a method to obtain an effective Hamiltonian that 

integrates out these pair-breaking fluctuations. We confront two apparently distinct descriptions of the transition - 

Berezinskii-Kosterlitz-Thouless (BKT) theory and percolation theory showing that they are two different 

descriptions of the same physical transition. We then proceed to suggest an experimentally viable method to probe 

the percolation paths. Finally, we study the dynamical response of thermodynamic observables to a time-dependent 

change (quench) in physical parameters. Having studied quenches in general, we apply quench dynamics to 

understand the effect of disorder on the BKT transition, showing that disorder merely modifies coefficients (e.g. the 

diffusion coefficient) leaving the dynamics otherwise intact. 
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In recent years the nitrogen-vacancy (NV) center in diamond has emerged as an atom-
like system with many applications in precision measurements, quantum information 
processing and quantum fundamental research. In this thesis we focus on 
magnetometry with NV centers which exhibits high sensitivity as well as high spatial 
resolution.  
 
During my Ph.D studies I have dived into this subject which is completely new in our 
lab. I have constructed from scratch the experimental system comprising of a confocal 
microscopy imaging setup, liquid helium based cryogenic system and computerized 
experimental control. In addition, I have prepared and characterized diamond sensors 
especially designed for this work, and designed as well as fabricated integrated 
superconducting chips to serve as the probed samples in the magnetometry 
experiments. 
 
The most popular spectroscopy method used for NV magnetometry is called optically 
detected magnetic resonance (ODMR). The width of the spectroscopic signal and its 
contrast have a direct implication on the magnetic sensitivity enabled by the sensor. In 
this thesis we have explored several factors affecting the ODMR signal such as the 
power of the radiation sources, the detection efficiency of the optical system and the 
polarization of the excitation light. In collaboration with the lab of Dmitry Budker in 
the University of California at Berkeley, we have investigated the effect of 
fluctuations in temperature on the stability of the NV magnetic sensor, and found the 
error to be in the order of ~3 nT/mK. At BGU we have characterized a diamond 
sensor prepared in our lab and found it to have ~1 T/Hz sensitivity.      
 
In order to demonstrate the significant potential the sensor has for fundamental 
scientific research as well as technological applications, the main project which we 
have been working on is the magnetic imaging of superconductors with NV centers. A 
deep understanding of superconductors, especially those operating at high 
temperatures, is still missing. Due to the properties of NV's, such a technique has the 
potential to image a single vortex and perhaps even to monitor the inter-vortex 
dynamics. For this experiment we have implanted an extremely thin layer(~10 nm) of 
NV centers on the diamond. We have used a sensitive detection system and lock-in 
techniques to characterize a thin layer of a superconductor of the type  Ytterbium 
Barium Copper Oxide (YBCO): we have found the critical temperature of the YBCO 
layer to be TC=70.00.2 K and determined the external magnetic field at which 
vortices start to form to be HP=46.2 3.9 G. For future experiments we have 
fabricated a superconducting chip with which we will be able to test the ability of our 
method to resolve a single vortex. We also demonstrate here the simulated single 
vortex imaging signal proving such a measurement is indeed feasible.     
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  מגנטומטריה רגישה עם מרכזי צבע על בסיס חנקן ביהלומים:             נושא העבודה
  

  אמיר וקסמן: מגיש
  פרופסור רון פולמן: מנחה

  
 דמויתכמערכת  הוכיחו את עצמםביהלומים ) NV centers(צבע על בסיס חנקן  ימרכז בשנים האחרונות

בתזה זו . חקר יסודות תורת הקוונטיםו עיבוד מידע קוונטי , מדויקותבמדידות  ם עם יישומים רביםאטו
כמו גם ברזולוציה , גבוההמדידה רגישות ב מאופיינת אשר NV עם מרכזי מגנטומטריהאנו מתמקדים ב
  .מרחבית גבוהה

  
ולמיטב ידיעתנו אף ( שהוא לגמרי חדש במעבדה שלנול "הנ בנושא עסקתידוקטורט הבמהלך עבודת 

 מערך אופטי המבוסס על  הכוללת מורכבתניסויית מערכת בעצמי צריך לבנות הייתי, לכן. )בישראל
, בנוסף. ושליטה ניסיונית ממוחשבתהליום נוזלי על מבוססת המערכת קירור , קונפוקלית יהמיקרוסקופ

היתה אשר מטרתם   מוליכיםם עלשבבי   גםכמו, במיוחד עבור עבודה זוואופיינו חיישני יהלומים תוכננו 
   . בניסויי מגנטומטריהכדוגמאות לשמש

  
 optically detected נקראת NV  עם מרכזיבניסויי מגנטומטריה ביותר נפוצהספקטרוסקופיה ההשיטת 

magnetic resonance ) ODMR( .על הרגישות  הספקטרלי ישנה השלכה ישירה הקורוחב בשיטה זו ל
 מקורות  עוצמת כגוןODMRבחנו מספר גורמים המשפיעים על אות נבתזה זו . ןהחייש שלהמגנטית 

 עם משותפתבעבודה ,  בנוסף. מעורראור ההוהקיטוב של   של המערכת האופטית הגילוי יעילות,הקרינה
יציבות  בטמפרטורה על  את ההשפעה של תנודותחקרנו באוניברסיטת ברקליי בודקר מעבדתו של דמיטר

מפרטורה ט עבור סטיית  nT 3לגודל שבסדר היא  יניתיכי שגיאת המדידה האופ נוומצא, החיישן המגנטי
נו רגישות הלומים שהוכנו במעבדה שלנו ומצא את חיישני היו לסיום פרק זה אפיינ. של אלפית המעלה

  .Hz   µT/ 1 - של כ 
  

עליו עבדנו במסגרת המחקר  העיקרי רויקטהפ, מערכת גם במחקר בסיסיכדוגמא לפוטנציאל הרב של ה
במיוחד אלו , הבנה מעמיקה של מוליכי על. NV מרכזי  על בעזרתההדמיה המגנטית של מוליכיהוא 

 טכניקה כזול יש, NVמרכזי  בשל המאפיינים של . עדיין חסרה, שפועלים בטמפרטורות גבוהות
. תודינמיקה בין המערבולי הלעקוב אחר ואולי אף  בודדת (vortex)דמות מערבולת זרםל הפוטנציאל

 שימוש על ידי.  ביהלוםNV  מרכזי של)  ננומטר10- כ(שכבה דקה מאוד השתלנו  לצורך ניסוי זה
במערכת על מסוג מוליך  שכבה דקה של אפיינו lock-inמדידה בעזרת מגבר רגישה ואופטית 

Ytterbium Barium Copper Oxide YBCO)(. שלקריטית טמפרטורה  ומצאנ ל"עבור השכבה הנ  
70.00.2ואיתרנו את תחילת היווצרותן של מערבולות זרם בשדה מגנטי חיצוני של לוויןמעלות ק 
46.23.9יכולת של השיטה  נוכל לבחון את העזרתומוליך שבעל שבב  בתזהמציגים כמו כן אנו .  גאוס

מדידה כזו היא ה כי מוכיחה שבתסימולציה ממוח ציגים מבנוסף אנו. זרם בודדתמערבולת לדמות שלנו 
  .אכן אפשרית

  
גרטיווי שבו גם משולב הדגם טהעבודה הזו פותחת את הדרך לשימוש בסנסור יהלום כחלק משבב אינ

 .לטובת מחקר בסיסי ואפליקציות טכנולוגיות, הניבדק
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ABSTRACT 

The fear of running out of energy sources such as oil, coal and natural gas, together with 

the developing awareness to environmental issues, have drawn the attention of researchers 

worldwide towards the development of efficient, clean and renewable energy sources. The total 

worldwide energy consumption is at present ~15 TW, and is expected to reach ~50 TW by the 

year 2050.  

The sun is known to be the most suitable solution for generating renewable non-polluting 

energy. Over 180,000 TW strike earth in average continuously, however any large scale adoption 

of solar energy will require some form of storage for utilizing this energy during the night-time as 

well. Moreover, the solar energy density per unit area is low (~100 mW/cm
2
) and therefore 

significant landmass is required. This drawback can be possibly overcome by modifying high 

surface area materials (e.g. nanostrucutres).  

Hydrogen is known to be the ultimate clean energy-carrier, with zero CO2 emissions. It can be 

used as fuel either in fuel cells or in modified combustion engines, and is also used in many of the 

classical chemical industry as a common reagent. However, most of the worldwide hydrogen 

production nowadays comes from natural gas reforming, which also produces pollutant gases as 

by-products. Photoelectrochemical (PEC) water splitting, also termed artificial photosynthesis, is 

one way to produce clean hydrogen using solar energy to split water into oxygen and hydrogen 

gases. PEC occurs within a cell involving two electrodes, immersed in an aqueous electrolyte, of 

which at least one is made of a semiconductor exposed to light and able to absorb it. The main 

setback in PEC is the low current density of the photoanode. Today's conventional approaches to 

increase current densities are directed towards improving semiconductor properties, increasing 

the active surface area of the electrode and adding known water splitting co-catalysts. 

The main concept adopted today in the literature is to use nanostructure semiconductor 

materials on planar and transparent electrodes (such as fluorinated tin oxide –FTO). In this work, 

we describe an innovative approach dealing with the incorporation of a semiconductor into 

conducting porous substrates used as water oxidation photoanodes. Moreover, the open structure 



of these electrodes allows for free pathways for the escape of evolved gas bubbles, which plays a 

significant role in increasing the stability of the catalytic layer. To the best of our knowledge, the 

use of porous substrates in photoelectrochemical water splitting has not been reported so far.  

Reticulated vitreous carbon (RVC) and aerogel carbon (AEC) are carbon based 3D 

porous conductive materials. The main difference between them is in their pore size (micro-pores 

for RVC vs. nano-pores for AEC). The interest in RVC and AEC for electrochemical applications 

(e.g. in fuel cells) has grown over recent decades due to their high surface area and open structure 

morphology which allow better mass transfer in comparison to the commonly used planar 

electrodes. The hematite semiconductor is incorporated using an organic hydrogel as a host and it 

is coupled with a quinone/hydroquinone system, which is known to be an efficient electron 

transfer system in natural photosynthesis. Organic hydrogels (based on Resorcinol-

Formaldehyde, RF, in the present case) are useful materials due to the ease in which they can be 

designed into thin films and bulk forms, as well as their relatively high ionic conductivity. RF 

hydrogels (RFHs) have been commonly considered only as intermediate products leading to the 

mostly studied and exploited electron conductive carbon aerogels. We report here that RFHs can 

be modified to produce ion-conductive quasi-solid media which can be used in electrochemical 

and solar devices (such as PEC water splitting). RFHs equilibrated with concentrated liquid 

electrolytes show high ionic conductivities (up to 24 mS/cm for HCl-equilibrated hydrogel). 

Conventional electrochemistry can be conducted with electrodes cast in these hydrogels, serving 

as quasi-solid electrolytes. Moreover, the hydrogels are also transparent, which makes them good 

candidates for application in light induced processes. The first published paper of the present 

thesis demonstrates this use for the photoelectrochemical splitting of water. Hydrogel films, 

consisting of α-Fe2O3 hematite and hydroquinone, serve as catalytic films for the photoanodic 

oxidation of water. The illumination maximum effect at pH 6 and 12 is obtained at biased 

potentials of +0.5 and +0.3 V vs. Ag/AgCl, respectively. The current densities under solar 

simulator conditions reach ~180 μA/cm
2
 at 1.23V vs. NHE on an AEC photoanode. 

 

The main challenge that we encountered in the first paper was to maintain the stability of 

the films over time, by overcoming the problem of diffusion of some species (mostly the quinone) 

from the electrode to the aqueous solution. The solution to this problem is to grow the 

photocatalytic layer directly on the porous substrate as demonstrated with iron foams. We 

reported in the second published paper that a simple heat treatment of macrocellular (450-800μm) 



iron foams forms an oxide layer consisting of ~30% and 70% hematite and magnetite, 

respectively, with hematite positioned at the outer layer (studied and confirmed using SEM, XRD 

and XPS). The effect of light on water oxidation current density in 0.1 M Na2CO3 solution at pH 

12 was examined vs. Ag/AgCl and found to be 40 μA/cm
2
 at +0.3V and 300 μA/cm

2
 at +0.7V (~ 

+ 1.23V and + 1.63V vs. NHE, respectively) for a 800 μm pore size iron foam coated with 

hematite. The photo-response was studied in the presence of conventional additives such as 

silicon as the dopant agent and cobalt ions (Co
2+

) as the water oxidation catalyst.  The water 

oxidation current density was found to be 200 μA/cm
2
 at +0.3V and 450 μA/cm

2
 at +0.7V (~ + 

1.23V and + 1.63V vs. NHE, respectively). 

In some cases, noble and rare metal catalysts (e.g. Pt or Ir) are used on the surface of the 

semiconductor to enhance its photocatalytic performance. In the present work, a novel catalytic 

system based on manganese porphyrin and graphene is proposed. The target of this catalytic 

system is to enhance the photocatalytic performance of the iron foam/Co
2+

 ion system described 

in the second paper.  Self-assembled leaf-like structures are obtained when mixing carboxylic-

rich graphene oxide (CGO) and Mn(III) tetrakis(Nmethyl -4- pyridinio)porphyrin (MnTMPyP). 

These are the result of electrostatic and π–π stacking interactions, as indicated by the red shift of 

the metalloporphyrin Soret band throughout the pH range of 6–12. Voltammetry and XPS 

measurements confirmed that CGO does not significantly affect the chemical environment of the 

metal ion in MnTMPyP. However, the effect of CGO is apparent when determining the ability of 

CGO-MnTMPyP films to catalyze water oxidation and evolve oxygen by rotating ring disk 

electrode (RRDE) voltammetry. The amount of O2 evolved at pH 10 and at an applied potential 

of 1.6 V versus Ag/AgCl is 50% higher than that of MnTMPyP films. When used for the 

photoelectrochemical oxidation of water, CGOMnTMPyP films on iron/hematite foams exhibit 

substantial activity, as evidenced by the current density (570 μA/cm
2
 at 1.23 V vs. NHE) and 

incident photons to current efficiency (IPCE; 9.0% at 1.43 V vs. NHE) measured at pH 10. 

To conclude, porous substrates can be converted into catalytic electrodes by simple 

methods. Further study of these interesting structures is expected to be an important step towards 

developing efficient, simple and inexpensive components of large scale 

electrochemical/photoelectrochemical energy conversion technologies, such as water splitting 

cells. 

This thesis is written as a collection of articles (also known as “articles thesis”) based on 

three publications. 



 אנודות במערכות לפירוק מים לקבלת מימן וחמצן-נקבוביים מוליכים כפוטומצעים  :נושא העבודה

 אמיר קפלן :שם המגיש

 פרופ' אלי קורין ופרופ' ארמון בטלהיים ים:המנח מותש

 תקציר:

מקורות האנרגיה ההולכים ואוזלים )כגון: נפט, פחם וגז טבעי(, יחד עם עלייה במודעות לבעיות 

ב של חוקרים ברחבי העולם לחקור ולפתח מקורות אנרגיה נקיים, יעילים סביבתיות הביאו את תשומת הל

  TW 15~מתחדשים, למען הדורות הבאים. כיום צריכת האנרגיה העולמית השנתית עומדת על  -והכי חשוב 

 .  TW 30~היא תכפיל את עצמה ותגיע ל  2050ולפי תחזיות, בשנת 

פוגעים בממוצע   TW 180,000  -תחדשת ונקייה. למעלה מהשמש היא הפתרון המתאים ביותר לספק אנרגיה מ

באופן רציף בכדור הארץ, אולם בגלל שהשמש זורחת רק חלק מהיממה, כל אימוץ של שימוש באנרגית השמש 

 בקנה מידה גדול מצריך דרכים כלשהן לאחסון אנרגיה.

מימן ידוע כדלק ירוק מפני שאינו פולט גזי חממה בעת שימושו. מימן יכול לשמש כדלק נקי בתאי 

דלק או במנועי בעירה מותאמים. בנוסף, מימן הוא כימיקל נפוץ ברבים מבין שימושי התעשייה הכימית 

ז טבעי הקלאסית. כיום, רוב תהליכי הפקת המימן בעולם מבוססים על תגובות כימיות בין קיטור וג

 בטמפרטורות גבוהות, תהליכים אשר פולטים גזי חממה כתוצרי לוואי. 

פיצול מים באופן פוטואלקטרוכימי )ידוע גם כפוטוסינתזה מלאכותית(, הוא שיטה אחת להפיק מימן 

נקי בעזרת אנרגית השמש מפיצול מים לחמצן ומימן כגזים. פוטואלקטרוכימיה מתרחשת בתא המכיל שתי 

הטבולות בתמיסה אלקטרוליטית מימית,  כאשר לפחות אחת האלקטרודות מבוססת מוליך אלקטרודות, 

למחצה החשוף לאור ומסוגל לקלוט אותו. האתגר המרכזי בתחום הפוטואלקטרוכימיה קשור בצפיפויות זרם 

פור אנודה. הגישות המקובלות כיום לקבלת צפיפויות זרם גבוהות יותר עוסקות בשי-נמוכות המתקבלות בפוטו

 עזר הידועים כמפרקי מים מקובלים.-תכונות המוליך למחצה, הגדלת השטח הפעיל באלקטרודה והוספת זרזי

מבנים של חומרים מוליכים למחצה על גבי -הגישה העיקרית המקובלת כיום בספרות הוא להעלות ננו

מקדים של אילוח (, יחד עם טיפול fluorinated tin oxide -FTOאלקטרודות שטוחות ושקופות )כגון: 

(doping) עזר מתאימים. העבודה המוצגת מציעה גישה חדשנית העוסקת -למוליך המחצה והוספת זרזי

אנודה. המבנה הנקבובי מאפשר מספר יתרונות, -בהכלאה של מוליך למחצה בתוך מצע נקבובי המשמש כפוטו

ח והחזרות של אור בתוך המבנה התלת ביניהם: שטח פנים גדול, נתיבים פנויים לבועות הגז לעלות אל פני השט

מימדי המאפשר ניצול קוונטי יעיל. בעבודה זו, המצעים הנקבוביים נחקרו בשילוב של מערכת של 

-קינון/הידרוקינון הידועה כמערכת המעבירה מטען באופן יעיל בפוטוסינתזה טבעית ובשילוב של מערכת מנגן

ד כה בספרות, השימוש במצעים נקבוביים הודגם ע קטליטית לחמצון מים.-פורפרין כמערכת אלקטרו

במערכות שונות הכוללות בין היתר אלקטרודות לתאי דלק, סוללות ולאחרונה במערכות פוטואלקטרוכימיות 

לטיהור מים מחומרים אורגניים. למיטב ידיעתנו, השימוש במצעים נקבוביים במערכות פוטואלקטרוכימיות 

 ות.לפירוק מים לא הודגם עד כה בספר



                                        Reticulated Vitreous Carbon (RVC)מצעים נקבוביים מבוססי פחמן כגון 

אנודות לחמצון מים. ההבדל העיקרי בין המבנים הללו -מוצגים בעבודה זו כפוטו aerogel carbon (AEC) -ו

(. שימושים אלקטרוכימיים AECפורות ב -מת ננולעו RVC -פורות ב-הוא בגודל הנקבוביות האופייני )מיקרו

רבים מוזכרים בספרות בעשורים האחרונים בהם  נעשה שימוש רחב במצעים נקבוביים מבוססי פחמן 

)לדוגמה: תאי דלק(, בזכות שטח הפנים הגדול והמבנה הנקבובי המאפשר מעבר חומר יעיל לעומת אלקטרודות 

 מישוריות. 

המכונה המטיט, שולב במצע הנקבובי באמצעות  ) α-Fe2O3 (ת ברזל מוליך למחצה המבוסס תחמוצ

חיזור של הידרוקינון/קינון הידוע כצמד המסוגל להעביר -הידרוג'ל אורגני כחומר מארח יחד עם צמד חמצון

פורמלדהיד -מטען בצורה יעילה )כפי שמתרחש בפוטוסינתזה טבעית(. הידרוג'ל אורגני )מבוסס רסורצינול

(  הוא חומר שימושי להכנת שכבות דקות בזכות היכולת לעצב אותו בזמן המעבר מתמיסה RFHבמקרה זה: 

בספרות מוזכרים בעיקר כשלב ביניים בתהליך ההכנה של אלקטרודות נקבוביות מסוג  RFHs. (sol-gel)לג'ל 

. RFHוספים ל אירוג'ל קרבון. בעבודת הדוקטורט מוצגים שימושים אלקטרוכימיים ו/או פוטואלקטרוכימיים נ

נחשף לתמיסות אלקטרוליטיות מרוכזות.  RFH( נמדדו כאשר 24mS/cmערכים גבוהים של הולכה יונית )עד 

אלקטרוכימיה בסיסית למציאת פוטנציאל צמד חמצון חיזור כדוגמת פריציאניד נעשתה כאשר אלקטרודות 

קופים ולכן ניתן להחדיר בתוכם הוחדרו מראש לתוך תמיסת הג'ל לפני ההתמצקות. בנוסף, ההידרוג'לים ש

חומרים פוטוקטליטיים לשימושים פוטואלקטרוכימיים. במאמר הראשון שפורסם הודגם השימוש בג'ל כחומר 

מארח להמטיט ולצמד חמצון חיזור של הידרוקינון/קינון אשר שימש כמעכב רקומבינציה למטרת חמצון מים. 

כנגד  0.3V+או ב  0.5V+חושך נמדד בפוטנציאלי של  האפקט המקסימלי בין צפיפויות הזרם באור לעומת

, בהתאמה. צפיפות הזרם המקסימלית בתנאי הארה סטנדרטים אשר  12-ו pH   6בערכי   Ag/AgClייחוס של 

כנגד אלקטרדות ייחוס סטדנרטית  1.23Vעל אלקטרודת אירוג'ל קרבון במתח של  μA/cm2 180דווחה היא 

 .NHEשל 

קלנו בהקשר של מצעים נקבוביים המבוססים פחם במאמר הראשון היה יציבות האתגר המרכזי בו נת 

לאורך זמן ארוך. נוכחנו לראות שהפעילות הפוטוקטליטית קטנה עם הזמן בגלל תהליכי דיפוזיה של צורונים 

מהג'ל אל עבר התמיסה. הפתרון שלנו לבעיה זו היה לבחור מצע נקבובי אחר ולגדל עליו ישירות את שכבת 

חמוצת. קצף ברזל הודגם כמצע נקבובי אשר עליו ניתן לגדל באופן ישיר את שכבת התחמוצת. בתהליך הת

 500oCמיקרון( ב  450-800פורות מסדר גודל של -תרמי פשוט של חימום קצפי הברזל )המאופיינים במאקרו

 -ו  XPS, XRDת של מגנטיט. בטכניקו 70%המטיט ו  30%בסביבה של אוויר ניתן לגדל שכבת תחמוצת המכילה 

SEM  המטיט נמצאת בחלק החיצוני של שכבת התחמוצת ולמעשה פונה אל מקור האור.-הוכח ששכבת ה 

. קצף ברזל 0.1M Na2CO3בתמיסה של  pH 12אפקט האור על צפיפות הזרם לחמצון מים נמדד ב  

יפויי פני השטח ביוני קובלט מיקרון אשר עבר תהליך של אילוח עם סיליקון וצ 800המאופיין בגודל פורות של 

(Co2+)  200הראה צפיפות זרם בתנאי הארה סטנדרטים של μA/cm2   0.3+בV  450וצפיפות זרם של μA/cm2 

 בהתאמה(. NHEכנגד  1.63V+ו  1.23V+)  0.7V+ב 



מספר חוקרים בספרות מוסיפים זרזים יקרים המבוססים מתכות אצילות )כגון פלטינה או אירידיום(  

על פני השטח של המוליך למחצה. בעבודה זו, אנו מדווחים על מערכת קטליטית חדשנית המבוססת על מנגן 

עשיר בקבוצות פורפרין וגרפן. כשמערבבים תמיסה של מנגן פורפרין הטעון חיובי עם תמיסה של גרפן ה

דמויי עלים. המבנים הללו נוצרים בגלל   self-assembledמתקבלים מבנים  -קרבוקסיליות הטעון שלילי

של המנגן פורפרין  Soretכפי שניתן היה לראות מהזזה בשיא ה  π–πמשיכות אלקטרוסטטיות ואינטראקציות 

הוכיחו שגרפן קרבוקסיל אינו  XPS-ריה ו. מדידות וולטמט  pH 6-12אל עבר אורכי גל בצבע האדום, בטווחי 

משפיע על הסביבה הכימית של יון המתכת במנגן פורפרין. אך יחד עם זאת, האפקט של הגרפן קרבוקסיל בא 

ניתן היה להבחין בכך  RRDE -. בניסויי הRRDE  (Rotating Ring Disk Electrode)לידי ביטוי במדידות של 

גרפן נמצאים -כאשר המנגן פורפרין 50%גדול ב  Ag/AgClכנגד  1.6V+ח של במת ringשריכוז החמצן על גבי ה 

גרפן על גבי -על הדיסק לעומת המנגן פורפרין בלבד.במדידות פוטואלקטרוכימיות לחמצון מים של מנגן פורפרין

. היעילות NHEכנגד  1.23Vבמתח של   μA/cm2 570קצף ברזל/המטיט התקבלה צפיפות זרם בתנאי הארה של 

 ננומטר. 370באורך גל של  9%הגיעה למקסימום של  NHEכנגד  1.43Vובמתח של  pH=10קוונטית ב ה

לסיכום, מצעים נקבוביים יכולים לשמש כפוטואנודות לפיצול מים בעזרת טכניקות פשוטות. מחקר  

וח רחב נוסף של המבנים המעניינים שהוצגו בעבודת הדוקטורט עשויים להיות צעד חשוב קדימה לקראת פית

של התקנים אלקטרוכימיים/פוטואלקטרוכימיים פשוטים וזולים המשולבים בטכנולוגיות של המרת אנרגיה 

 כדוגמת התקנים לפיצול מים.

 עבודת התיזה כתובה בצורה של אסופת מאמרים המבוססת על שלושה מאמרים שפורסמו במהלכה. 
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This thesis investigates the various appearances of the figure of Jesus in Israeli art as a 

significant, multifaceted and ever-present phenomenon. It discusses the evolving 

attitudes of Jewish, Zionist pre-state, and Israeli artists towards Jesus, from the second 

half of the nineteenth century till today; from artists laboring "in the shadow of the 

Cross" to artists whose engagement with Jesus is detached from the complex and 

fraught relations between Christianity and Judaism, who see Jesus as representing the 

weak other, and symbolizing the suffering artist. The study examines the different 

directions taken by Israeli artists in portraying Jesus, and proves the extent to which 

his figure accompanied the development of Israeli art, and continues to do so to this 

day. 

Part 1 of this study contains 4 chapters that comprise the research topic's historical, 

literary and artistic background: a review of the thought of influential Jewish figures 

in the 18
th

 and 19
th

 centuries who wrote about the historical figure of Jesus and 

attempted to reclaim him to Judaism; a survey of the figure of Jesus in Hebrew poetry 

and literature in the 20
th

 century; an overview of the main Jewish artists who dealt 

with the figure of Jesus at the turn of the 20
th

 century, and a review of works of 

important Zionist and Israeli artists who touched on the figure of Jesus from the early 

20
th

 century until the 1960s.These works set the stage for the main artists on which 

the study focuses. 

Part 2 contains 5 chapters, each devoted to a different Israeli artist whose engagement 

with the figure of Jesus is studied in depth: Ephraim Moses Lilien (1874 – 1925) , 

Reuven Rubin (1893 – 1974), Yigal Tumarkin (b. 1933) and Moshe Gershuni (b. 

1936), Motti Mizrachi (b. 1946) and Gideon Gechtman (1942 - 2008), Efrat Natan (b. 

1948) and Joshua Borkovsky (b. 1952). Based on more or less well-known works, the 

attitudes of these artists towards Jesus are examined in relation to the contexts in 

which they created, and their personal positions and life experiences. The study is 

based on various sources, including interviews with artists and materials appearing in 

catalogues and essays, though its main method is an in-depth perusal of works and 

their examination with relation to the rich visual culture associated with Jesus. 

The objective of this study was to explore the presence of the figure of Jesus in Israeli 

art, from its beginnings to this day, as a multifaceted and evolving symbol. It is my 



hope that future research will investigate the work of other artists based on the 

paradigm offered herein. 

Israeli art, which developed mostly by way of a dialogue with Western culture, has 

maintained a complex relationship with the figure of "that man" (Oto Ha'Ish), as the 

Talmud calls Jesus. As shown herein, the use of his figure shifted from the collective 

and national, to the personal and universal. He evolved from symbolizing the 

persecution of Jews to symbolizing their victimhood, and from personifying national 

resurrection to embodying the sense of intimate, personal suffering. The figure of 

Jesus can be considered a central symbol in Israeli art, by which subterranean currents 

in its self-identity can be measured and uncovered. Being a multivalent and complex 

symbol, Jesus was used by different artists to express their personal and artistic needs. 

His different aspects took on many forms in the work of these artists, yet their source 

remains the same – the elusive figure of the Christian god, otherwise seen as a 

suffering Jewish man. 
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זו מבקשת לחקור את נוכחות דמותו של ישו באמנות הישראלית כבעלת משמעות  מחקר עבודת

עקרונית ורציפה. היא דנה בשינויים שחלו בהתייחסות של אמנים יהודים, ארצישראלים 

ועד היום, מאמנים שפעלו "בצל הצלב" אל  91 -וישראלים לדמותו מהחצי השני של המאה ה

והמסוכסכים שבין הנצרות ליהדות וראו בישו נציג  אמנים שפעלו במנותק מהיחסים המורכבים

של האחר, המנודה והחלש ובן דמותו של האמן הסובל. המחקר בוחן את הכיוונים המרכזיים 

שבהם השתמשו אמנים ישראלים בדמותו של ישו ומוכיח עד כמה צלו היה נוכח לאורך התפתחות 

 האמנות הישראלית ואף נותר כך עד היום. 

סקירה היסטורית על נושא דמותו של ישו בעיני הוגי חלק א' כולל יקרו כרונולוגי. בעהמחקר הוא 

 ווסקירת דמות ,, על התמורות שחלו בהקשר זה02 -ועד ראשית ה 91 -דעות יהודים במאה ה

. בפרק "דמותו של ישו ביצירתם של אמנים יהודים מסוף בשירה ובספרות היהודית והעברית

את יצירתם של אמנים יהודים חשובים שפעלו סקרתי " 02-ה הועד אמצע המא 91 -המאה ה

בעיקר במזרח אירופה ובמרכזה כמארק אנטוקולסקי, מאוריצי גוטליב ומארק שאגאל בהקשר 

לדמותו של ישו. פרק זה מראה את היחס המיוחד של אמנים אלו לדמותו של ישו והוא משמש 

"דמותו של ישו באמנות הארצישראלית  הפרקאמנות הישראלית. ברקע לטיפול בדמותו של ישו 

-סוקר את יצירתם של אמנים ארץ ועד שנות השישים" 02 -המאה ה והישראלית מראשית

ישראלים וישראלים מרכזיים כמו בוריס שץ, אבל פן ומרדכי ארדון. אמנים אלה נגעו, כל אחד 

ינות בהן שלטה בדרכו, בדמותו של ישו ביצירתם. עצם העובדה שאמנים אלו גדלו ולמדו במד

על יצירתם. יחסם למסורת מאוד התרבות הנוצרית על כל הווייתה הוויזואלית, השפיעה 

 , האמנותית הזו, שבה דמותו של ישו היא מרכזית ביותר, התבטא ברבדים שונים של מודעות

. כל אחד מהם תרם במשהו להתייחסות לדמות זו, שנעה בין הולעיתים גלוי תמובלעלעיתים 

ת לחדשנית. למרות שהם מוצגים כחלק מקדים לדיון העמוק יותר שמתקיים בפרקים, המסורתי

בתוך  –גם הידועות ביותר  –גם בדיון על אמנים אלה יש מן החידוש של הצבת עבודותיהם 

ההקשר הנוצרי והשפעת ייצוגי דמותו של ישו עליהן, ובכך מתקבלת תוספת משמעותית בפרשנות 

 ל יצירתם. ש

העבודה אני דן בפירוט ביצירתם של תשעה אמנים שעסקו באופן משמעותי וחדשני בחלק ב' של 

שעיקר יצירתם בהקשר זה נעשה מחוץ  –בדמותו של ישו. לאפרים משה ליליין ולראובן רובין 

הקדשתי פרקים נפרדים. כל אחד מהם ביטא באופן ייחודי את התייחסותו  –לגבולות הארץ 

סוימת יש ביניהם דמיון הנוגע להקשר הציוני של יצירתם. בפרקים לדמותו של ישו, אף כי ברמה מ

שלאחר מכן יצרתי זיקה בין זוגות של אמנים: יגאל תומרקין ומשה גרשוני, מוטי מזרחי וגדעון 

גכטמן, אפרת נתן ויהושע בורקובסקי. כל זוג כזה עסק בדמותו של ישו באופן שיש בו נקודות 

מדים, לעתים בדרך דיאלקטית, על כל אחד מהאמנים ויחסו המל ,השקה אך גם הבדלים גדולים

המיוחד לישו. הפרקים מסודרים באופן כרונולוגי שעוקב אחר התפתחותה של דמותו של ישו 

בתולדות האמנות הישראלית. בסיום העבודה מופיע אפילוג שבו סקרתי בקצרה את התייחסותם 

עדיין נוכחת כיום בשדה  זויח שדמותו של כמה אמנים צעירים לדמותו של ישו. האפילוג מוכ

 האמנות הישראלית ושנוכחותו בעלת משמעות ורלוונטית לשיח האמנות הישראלית של ימינו. 

מדגימים צדדים שונים ואף משלימים ביחס לדמותו של ישו באמנות  במחקר זההאמנים שנבחנו 

הישראלית. הרצף של יצירתם יוצר ציר של זמן העוקב אחר ההתפתחויות האמנותיות המרכזיות 



 

מאפרים משה ליליין ועד יהושע בורקובסקי  –של מאה השנים האחרונות בארץ. האמנים שנחקרו 

שבו ניתן לראות באופן בהיר את השינויים שחלו הן  ים כמאה שנים ובכך יוצרים רצףבקחו –

באמנות הישראלית עצמה והן בהתייחסותה אל דמותו של ישו. ניתן לומר שעיסוק בתולדות 

האמנות הישראלית דרך מראה זו מהווה סוג של בחינה אחרת על תולדות האמנות הישראלית, 

 .חום זהתובנות אחרות וחדשות על ת כזו שטרם נעשתה, והיא מאפשרת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :Spark Plasma Sinteringתהליך חיבור חומרים במצב מוצק בעזרת  נושא העבודה:

     חיבור סגסוגת טיטניום לפלדות

 אסלן מירייבשם המגיש: 

 פרופ' נחום פרגה ופרופ' עדין שטרן שמות המנחים:

 תקציר

גם יתרון כלכלי. שיטות הסופי מקנה לפריט וכך  לפלדה מאפשר חיסכון ניכר במשקל (Ti) חיבור טיטניום

מבוססות על התכה והתמצקות של המתכות המחוברות, מה שגורם להיווצרות הקונבנציונאליות  החיבור

אחידות מבנית. על מנת להתגבר על בעיות אלה משתמשים -מתכתיות, עיוותים ואי-מאסיבית של תרכובות בין

 בשיטות חיבור במצב מוצק.

לחיבור במצב מוצק של הסגסוגת  Spark Plasma Sintering (SPS)בעבודה הנוכחית לראשונה יושמה שיטת 

Ti-6Al-4V  לפלדה פחמנית דלת סגסוגAISI4330 מטרת העבודה הינה להבין את תופעת החיבור ולחקור .

על מנת לשפר את תכונות המחבר ולאפשר  (TiC) היווצרות והתפתחות שכבת הביניים של קרביד הטיטניום

לפלדה נותחה על בסיס חתך  Ti זמן חיבור סגסוגתיישום הנדסי של השיטה. התפתחות שכבת הביניים ב

בטווח  TiCועל סמך התכונות התרמודינאמיות של פאזת  Fe-Ti-Cאיזותרמי של דיאגרמה טרנרית 

כולל בו זמנית  TiC. האנליזה הראתה כי גידול שכבת Fe-Ti-Cהסטויכיומטרי שלה ושל התמיסה המוצקה 

דינאמית תרמו)עלייה בתכולת הפחמן(. אנליזה  TiC ן( ובהרכבשינוי בהרכב האוסטנית )ירידה בתכולת הפחמ

יציבה במגע עם חלק הפלדה של המחבר הדיפוזיוני. הניסוי עם  TiCאישרה כי שכבת  Fe-Ti-C של המערכת

נשלטת ע"י דיפוזיית פחמן מהפלדה  TiCהסמנים האינרטיים בפני השטח אישר כי קינטיקת הגידול של שכבת 

 קצבאת  קובעתת פחמן באוסטנית ינמצא כי דיפוזי 800-950°Cבטווח הטמפ'  .TiCזת אל טיטניום דרך פא

בשלבים מאוחרים יותר, עובי שכבת דקות(.  40בשלב ההתחלתי של האינטראקציה )עד  TiC שכבת הגידול של

של המחבר.  Ti -וההתמוססות שלו בחלק ה TiCהביניים נשלט ע"י מנגנון הדיפוזיה של פחמן בגבולות גרעין של 

 .TiCנמצאו מאפייני תהליך הדיפוזיה של פחמן בגבולות הגרעין של 

בפני השטח.  TiCוהינו מוגבל ע"י התכונות של שכבת  250MPa -נמצא כי החוזק הממוצע של המחברים הוא כ

ה ערך זה הינו נמוך יחסית ולא מספיק ליישומים תעשייתיים רבים. כדי לשפר את התכונות המכאניות, פותח

בתצורה זו הוגדל שטח החיבור בין החומרים  .Ti-6Al-4V -תצורת מחבר מיוחדת הכוללת חלק קוני העשוי מ

/פלדה. חוזק Ti -(dissimilar), על חשבון זה שבין החומרים הלא דומים Ti/Ti, קרי (similar)הדומים 

המחברים עם התצורה שפותחה הוכפל יחסית לזה של המחבר השטוח. נמצא כי הכשל במחבר שפותח נשלט 

 מה שמביא לכשל של החיבור, α-Tiואשר מתקדמים אל הפאזה הפריכה  TiCע"י הסדקים שמקורם בשכבת 

Ti/Ti .צים הראשיים פיזור המאמ(principal stress) ב באמצעות אנליזת בתצורת המחבר החדשה חוש

 אלמנטים סופיים. תוצאות האנליזה הסבירו את הממצאים בפני השבר והראו את מיקום התחלת הכשל.

היתכנות הטכנולוגיה שפותחה הוכחה באמצעות יישומה המוצלח בייצור מדגים טכנולוגי של מחבר פריטים 

 פלדה./Ti (STJ) ופלדה ע"י שימוש במחבר המעבר Tiמסגסוגת 
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Abstract 

Successful joining of titanium (Ti) alloys to steel allows significant reduction in weight of 

constructions, making them more economically attractive. Conventional fusion welding of Ti and 

steel involves melting and solidification of base metals, resulting in the formation of brittle 

intermetallic compounds, shape distortion and structural heterogeneities. To overcome these 

problems solid state joining techniques are used.   

In the present work, the Spark Plasma Sintering (SPS) technique was applied for the first time as 

a solid state joining method for bonding Ti-6Al-4V alloy to low-alloy carbon steel AISI4330.  

The work aims to understand the joining phenomenon and to investigate the formation and 

evolution of TiC interlayer in order to improve joint properties and enable the engineering 

implementation of the method. The evolution of the interfacial layer during the Ti-alloy/steel 

joining was analyzed using the isothermal section of the ternary Fe-Ti-C phase diagram and 

thermodynamic properties of the titanium carbide phase within its stoichiometric domain (TiC0.5-

TiC0.98) and Fe-Ti-C solid solution. The analysis showed that TiC layer growth involves 

simultaneously changing the composition of austenite (towards lower carbon content) and titanium 

carbide (towards higher carbon content). Thermodynamic analysis of the Fe-Ti-C system 

confirmed that the titanium carbide layer is stable in contact with the steel part of the diffusion 

couple. The experiment with the inert markers at the interface confirmed that growth kinetics of 

the TiC layer is governed by carbon diffusion from steel to titanium alloy through the titanium 

carbide phase. In the 800-950°C temperature range carbon diffusion in austenite was found to be 

a rate-determining step of the titanium carbide layer growth in the initial stage of the interaction 

(less than 40 min). For more prolonged treatments, the thickness of the interfacial layer is 

determined by grain boundary mechanism of carbon diffusion in TiC and its dissolving in the Ti 

part of the couple. Characteristics of carbon grain boundary diffusion in the titanium carbide layer 

were determined. 



The average tensile strength of the joints was about 250 MPa and was limited by the properties of 

the titanium carbide layer at the joint interface. This relatively low tensile strength is not 

satisfactory for a wide range of industrial applications. Special joint configuration, which allows to 

improve the mechanical properties of the joints, was suggested. In this configuration, a simple 

conic-shape Ti insert is used to increase the contact area of similar metals (Ti/Ti, in the present 

case) at the expense of that of the dissimilar ones (Ti/steel). The force to failure for the specimens 

with the suggested configuration was about two fold higher than that for the specimens with the 

planar interface. The failure is governed by the cracks initiated within the TiC interfacial layer, 

followed by their propagation into the brittle α-Ti phase which finally causes the fracture of the 

Ti- Ti bond. The principal stress distribution within the suggested joint configuration, predicted 

by FE analysis, explains the fracture surface features and indicates the location of failure initiation. 

The feasibility of the developed technology was confirmed by the sucsseful fabrication of the 

relatively large commercial Ti-alloy/steel joined part using structural transition joint (STJ). 
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Abstract 

Cell adhesion to the extracellular matrix (ECM) and to neighboring cells regulates 

multiple processes such as cell migration, morphogenesis, proliferation, gene 

expression, and survival. The interaction of cells with the ECM is mediated via focal 

adhesions (FAs), large macromolecular assemblies, typically a few ms in diameter. 

In these sites, trans-membrane receptors of the integrin family interconnect the actin 

cytoskeleton to the ECM via large multi-protein assemblies. 

Integrins are heterodimers composed of and subunits such that more than 

20 different functional heterodimers are found in mammalian cells. Integrins have a 

primary role in interacting with external surfaces, which results in activation of 

specific signaling networks. Finally, an assembly of multi-protein adhesion complexes 

at the contact site is formed to allow cell spreading and motility. The molecular 

organization within the adhesion site is manifested by the highly complex network 

between its components and a rich array of regulatory molecules that are capable of 

modulating the structure and dynamics of these sites. More than 160 adhesion-related 

proteins have been detected and shown to have an impact on the shape and 

composition of the adhesion sites; however, the exact three-dimensional (3D) 

structure of these machineries and the proteins’ spatial location within these cellular 

sites are still unraveled. 

Previously, it was suggested that a set of defined molecular assemblies termed 

adhesion–related particles, located at the membrane-cytoskeleton interface, apparently 

connected the two. These particles have a characteristic circular shape and a diameter 

of ~ 25 ± 5 nm; however the internal organization of these nanometric assemblies and 

their content is still poorly understood. Nevertheless, it was shown that these particles 

comprise the adhesion protein vinculin. Vinculin is a key protein in the adhesion 

machinery, which has a role in the regulation of FA assembly, cell spreading, and 

migration. 

In this study we address the effect of the intrinsic heterogeneity of the integrin 

receptors on the focal adhesion-related particles by comparing the structural 

organization of focal adhesion in cells expressing unique sets of integrin receptors. 

Specifically, we used fibroblasts derived from transgenic mice, engineered to express 

either α5β1 or αv class integrins. The cells were studied by fluorescence microscopy, 

while the structure of FAs was characterized by cryo-electron tomography. 



 

In a parallel set of experiments, we also explored the role of vinculin 

activation in the regulation of FA assembly. Here, we compared the structure of FAs 

in fibroblasts expressing wild type (WT) vinculin versus FAs in fibroblasts expressing 

a constitutively active form of vinculin (T12) by cryo-electron tomography. 

By comparing the morphology and structure of FA in cells expressing 

different sets of integrins, we have found that each integrin affects the architecture of 

the FA differently and presumably has a different role within FA. We have found that 

α5β1 integrin is more involved in lamellipodia formation, whereas αv class integrins 

contribute more to the formation of uniformly, well ordered, actin bundles. The 

adhesion-related complexes in each cell line were found to be more homogeneous 

compared to WT cells, which implies a uniform molecular composition. Moreover, 

major structural differences between the two structures were found. Hence, the 

integrins effect the composition and structure of the adhesion-related particles. 

Finally, by examining the effect of vinculin activation on FA assembly, we 

found that constitutive active vinculin mutant (T12) alters F-actin directionality, thus 

affecting stress fiber organization, FA, and cellular morphology. 

 

Keywords: Actin, adhesion-related particles, cell adhesion, correlative light and 

electron microscopy, fluorescence microscopy, cryo-electron tomography, 

extracellular matrix (ECM), focal adhesions (FAs), integrin, vinculin. 
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 תקציר

 ת תהליכים תאיים רבים ביניהםמווסת תאי-החוץלמרקם  בין התא היצמדות בין תאים או

ההיצמדות בין התאים  אתרי .התא ביטוי חלבונים והישרדות, פרוליפרציה, מורפוגנזה ,נדידה

מספר רב של קולטנים ממברנלים   ישנו אתריםהינם מוגדרים כאשר באותם למגוון משטחים 

בתיווך קומפלקסים חלבוניים ו תאי-החוץ למרקםנקשרים  ניםיהאינטגר, יניםאינטגרהנקראים 

 . למשטחדרכה ו ,שלד התא לממברנהנעשה צימוד בין 

 -יותר מנמצאו  יונקיםבתאי  .משתי תתי יחידות שונות הבנויים הטרודימרים ;הינםהאינטגרינים 

מסלולי העברת  משופעליםחיצוניים לתא משטחים לקישורם ובעת  של אינטגרינים יםסוג 02

בנקודות ההיצמדות אותם אותות גורמים להיווצרות קומפלקסים חלבוניים . רבים אותות

 .תנועת התאהתפרשות והשותפים בתהליכי 

בנקודות ההיצמדות בנויה מרשת סבוכה של אינטראקציות בין ההתארגנות המולקולארית 

. תודינמיוהתאמה להקנות לאותה התארגנות בכדי  ,רביםי חלבונים "מווסתת עומרכיבים רבים 

.  ההיצמדות יאתרשל והרכב  הצורה כמשפיעים עלחלבונים נמצאו  062מעל  במערכת מורכבת זו

עדיין לא   םבימרכיהכל ומיקומם המדויק של  אתר ההיצמדותשל זאת המבנה התלת מימדי  עם

 .נחשפו

 החיצונית ממברנהשלד התא לבממשק בין  הנמצאות מולקולאריות כי יחידות שיערובעבר 

 מעגליתצורה בעלות והן  היצמדות-חלקיקים קשורינקראו אותן יחידות  ,תפקידן בצימוד השניים

אינה של יחידות אלו למרות שהמבנה הפנימי ותכולתן  .נאנומטר לערך  5 ± 25קוטר שלת לבע

 . נמצא באותן יחידות ,השותף בתהליך ההיצמדות ,ברורה לחלוטין נמצא כי החלבון וינקולין

שותף בויסות מבנה ונמצא כוינקולין הינו חלבון בעל תפקיד מכריע במנגנון ההיצמדות התאית 

 .התא תיומיגרציהתפרשות  , נקודת ההיצמדות

בנקודות  היצמדות-מגוון האינטגרינים על חלקיקים קשוריו את השפעת בעבודה זו בדקנ

השוואת ההתארגנות המבנית של נקודות ההיצמדות י "זאת נעשה ע. ההידבקות של התא למשטח

בפועל נבדקו פיברובלסטים שהופקו מעכברים . תאים המבטאים סוג מסוים של אינטגריניםב

חקר  . αvאו אינטגרין שאחת מתת יחידותיו היא  α5β1טראנס גנים שהונדסו לבטא רק  אינטגרין

ואפיון מבנה נקודות ההיצמדות התבסס על פלורוסנטי  נעשה בשימוש מיקרוסקופהתאים 

 . טומוגרפיה אלקטרונית בתאים קפואים

חקרנו כיצד שפעול החלבון וינקולין מוסת את מבנה נקודות ההיצמדות  יםמקביל םבניסוי

בתאים המבטאים וינקולין נאטיבי לעומת המבנים  נקודות ההיצמדות והשווינו את אותם מבני

 .( T12)תמידי המשופעל באופן  ימוטנטבתאים המבטאים וינקולין 



בעבודה זו מצאנו כי האינטגרינים השונים משפיעים באופן שונה על הארכיטקטורה של נקודות 

פעיל    α5β1יןגילינו כי האינטגר. ההיצמדות וכנראה לכל אחד תפקיד ייחודי בנקודות ההיצמדות

 αv היא  האינטגרינים שאחת מתתי יחידותיהםואילו   lamellipodiaמבני ה ם שליותר ביצירת

-אותם חלקיקים קשורי.  תורמים יותר ביצירת סיבי אקטין דחוסים בעלי כיוון אחיד ומסודר

דבר הרומז על , בתאים רגילים שנמצאוחלקיקים הבתאים אלו נמצאו הומוגנים יותר מ היצמדות

בנוסף נמצא כי ישנו הבדל . כך כי אותם חלקים בתאים אלו אחידים יותר בהרכבם המולקולארי

גרינים טדבר המעיד כי האינ ,משמעותי במבנה החלקיקים בין התאים המהונדסים השונים

על המבנה  אלא גם היצמדות-בהרכבם המולקולארי של חלקיקים קשוריהשונים משפיעים לא רק 

 .שלהם

בחינת השפעת שפעול החלבון וינקולין על מבנה נקודת ההיצמדות הראתה כי פעילות יתר של 

צמדות דבר המשפיע על התארגנות סיבי יחלבון הוינקולין פוגע בכיווניות האקטין בנקודת הה

 .נקודת ההיצמדות ומורפולוגיית התא, אקטין דחוסים



Metabolite and Transcript Profiling Elucidates Differential Regulation of Berry 

Skin Metabolism During Fruit Development Between Cabernet Sauvignon and 

Shiraz 

By Asfaw Degu Amede 

Under the supervision of Prof. Aaron Fait 

Grapevine berries undergo complex massive biochemical changes from fruit 

set to maturity with a unique double sigmoidal growth pattern. The metabolic changes 

render the fruit protection against extreme environmental challenges while the 

metabolic composition at harvest determines the final taste and aroma of wine. The 

specialized metabolite classes that contribute to the organoleptic properties of wine 

mainly reside in the skin of the berry, and the extent of their accumulation varies 

among varieties, developmental stages, growing regions and horticultural 

practices.Regulated moderate water stress, used as a tool to improve berry skin 

metabolic composition and such positive alteration of metabolites of grape berry has 

become the focus of many researches due to its crucial importance for human health. 

However, the current global climate change trend and the future predictions are 

threatening the viticulture industry due to the recurrenceof challenging environmental 

events at an increasing rate. Thus, integrated studies are needed to elucidate the 

metabolic response underlying grapevine’s diversified varietal response to 

environmental hazards.  

To examine the commonalities and differences in the berry skin transcriptional 

and metabolic states of Cabernet Sauvignon (CS) and Shiraz (SH) under controlled 

irrigation, RNAseq and metabolic profiling were performed at different 

developmental stages (Pre-veraison (-30 DFV), veraison, post-veraison (20 DFV) and 

harvest (54 DFV-CS, 34 DFV-SH). Physiologically, the two cultivars exhibited 

contrasting hydraulic behaviors. Primary metabolite profiling revealed similar 

developmentally regulated metabolic patterns in the two cultivars. Nevertheless, 

towards maturity, the extent of the changes in the major organic acid and sugars(i.e., 

sucrose, trehalose, malate) and the precursors of aromatic and phenolic compounds, 

such as quinate andshikimate, was greater in Shiraz than inCS.In contrast,distinct 

directional projections on the PCA plot of the two cultivars samples towards 

maturation, suggesting a varietal-dependent regulation of the specialized metabolism. 

Transcript profiling revealed a coordinated increased transcript abundance for genes 

coding thephenylpropanoid-related enzymes. The anthocyanin metabolite profile 



showed an F3'5'H-mediated delphinidin-type anthocyanin enrichment in both varieties 

toward maturation, consistent with the transcript data, indicating that the F3’5’H-

governed branching step dominates the anthocyanin profile at late berry development. 

Correlation analysis also confirmed the tight coordinated metabolic changes during 

development, and suggesting a source-sink relation between the central and 

specialized metabolism, stronger in Shiraz than CS. 

To investigate cultivar variability in berry skin metabolism in response to 

water stress, vines of the two cultivars were subjected to full (100% estimated ETc) 

and deficit (50% estimated ETc) irrigation under field condition in the desert region 

of Ramat HaNegev, Israel. Deficit irrigation significantly reduced berry weight in 

both cultivars but with higher extent in Shiraz than in CS. Deficit irrigation altered 

higher numbers of primary metabolites at pre-varaison than at maturity in both 

cultivars. The extent of the alteration was more pronounced and accompanied by 

drought-associated metabolites,ascorbateand Pro, in Shiraz berries. In contrast, the 

two cultivars responded differently to water stress in relation to berry phenolic 

metabolites. For example, at harvest, Shiraz exhibited an increase in glucosylated and 

acetylated anthocyanins, while CS induced acylated forms of anthocyanin, suggesting 

cultivar-specific anthocyanin regulation in response to water stress.  

In an attempt to understand the potential effect of individual environmental 

components on berry metabolism, Shiraz berries were collected at two phenological 

stages, at the green (pre-veraison) and veraison stages, and incubated in a sucrose 

solution supplemented with 13C phenylalanine. Changes in metabolite accumulation 

and 13C enrichment of specialized metabolites, in response to high temperature, high 

light and a reduced osmotic medium (1.2 MP), were evaluated at different time 

points. Detached berries at the pre-veraison and veraison stages displayed a general 

increase in the accumulation of the annotated metabolites when exposed to the three 

individual environmental factors. The trend of accumulation, however, varied 

between treatments. High light, for instance, induced the accumulation of flavonols, 

flavanols and flavanones at the expense of anthocyanin in relation to high temperature 

and PEG treatments. The early strong stilbenes accumulation, in response to stress, 

was followed by progressive increased anthocyanin accumulation, suggesting the 

possible competition between the two pathways. The 13C enrichment revealed the 

enhanced incorporation of precursors in the downstream biosynthetic pathway, 

predominantly at the veraison stage.  



 במהלך הענב זג של במטבוליזם דיפרנציאלי ויסות מראה מטבוליותעתיקי פרופיל

 ושיראז סוביניון קברנה הזנים בין הפרי, התפתחות

 אמדי דגו אספהו מגיש:

 פאיט אהרון פרופ' של הנחייתו תחת

-דו יחודית גדילה בתבנית לבשלות החנטה משלב מורכבים ביוכימיים שינויים עובר הענב גרגר

 שההרכב בעוד ,קיצוניים סביבתיים אתגרים מפני הפרי את מכינים המטבוליים השינויים .סיגמואידית

 היין וניחוח טעם את קובע ,הבציר בעת הסופי המטבולי

 ממוקמות ,היין של האורגנוליפטיות לתכונות יחודי באופן התורמות מטבוליטים של מסויימות קבוצות

 לאזור ,ההתפתחותי לשלב ,לזן בהתאם משתנה אלו קבוצות של הריכוז מידת .הענב זג ברקמת בעיקר

 רקמת של המטבולי ההרכב לשיפור ככלי מבוקר באופן משמשת מתונה מים עקת .הגידול ושיטת הגידול

 לחשיבות הודות רבים מחקרים למוקד הפכו הענב של המטבולי בהרכב שכאלה חיוביים שינויים .הזג

 והתחזית העולמי האקלים בשינויי הנוכחית המגמה ,זאת עם .האדם בריאות בעבור שלהם המכרעת

 בקצב מאתגרים סביבתיים אירועים הישנות של מסיבות הכרמים גידול תעשיית על מאיימות העתידית

 המטבוליות התגובות את ללמוד מנת על משולבים במחקרים צורך יש ל"הנ מהסיבות .וגובר הולך

  .סביבתיות לסכנות הזנית התגובה בבסיס הנמצאות

 )CS( סוביניון קברנה בין זג מרקמת ובתעתיקים המטבולית מהבחינה והשונה המשותף את לבחון מנת על

 טרום ימים 30 :שונים התפתחות בשלבי בוצעו מטבולי ופרופיל התא תעתיק פרופיל ),SH( שיראז לבין

 וקברנה שיראז עבור הבוחל לאחר ימים 54ו- 34( הבציר וביום הבוחל לאחר ימים 20 ,בוחל ,בוחל

  ).בהתאמה ,סוביניון

 דפוס הראה ראשוני מטבוליטים פרופיל.פיזיולוגית מבחינה מנוגדת הידראולית התנהגות הפגינו הזנים שני

 בחומצות השינוי דרגת בשיראז הבשלה לקראת ,זאת לעומת .הזנים בשני התפתחותית בקרה של דומה

 ארומטיות תרכובות של ובפרקורסורים )מלאט ,טרהלוז ,סוכרוז כגון( בסוכרים ,הגדולות האורגניות

 זאת לעומת אך .סוביניון בקברנה השינוי לדרגת בהשוואה גדולה הייתה ושיקימט קווינט כגון ופנוליות

 להציע שניתן מכאן .ההבשלה לקראת הזנים שני בדוגמאות שונה כיווניות נראתPCA ה- בגרף מתוצאות

 תיעתוק בשכיחות מתואמת עליה הראתה תעתיקים של פרופיל זן.בניית תלוית ספציפית מטבולית בקרה

 הראה אנטוציאנינים של המטבולי הפרופיל .הפנילפרופנואיד במסלול הקשורים לאנזימים המקודדים גנים

 ,וזאתהבשלה לקראת הזנים בשני F3'5'H-mediated delphinidin-type מסוג באנטוציאנין העשרה

 של בפרופיל שולט ,F3’5’H י"ע הנשלט המסועף שהשלב כך על והצביע ,התעתיקים נתוני עם בעקביות

 בין המתואם הקשר גם אושרהקורולציה מניתוח הענב. של המאוחרת ההתפתחות בשלב אנטוציאנינים

 ומשניים,קשר ראשונים מטבוליטים בין מקור-מבלע יחס ומציע ההתפתחות במהלך המטבוליים השינויים

 סוביניון. בקברנה מאשר בשיראז יותר חזק זה

 נחשפו הזנים משני גפנים ,מים לעקת בתגובה הזג רקמת של במטבוליזם הזנים בין שונות לבחון מנת על

 המדבריים בתנאים )ETc מצפי 50%( בחסר והשקיה )ETc מצפי 100%( מלאה להשקיה שדה בגידולי



 יותר גבוה בשיעור אך ,הזנים בשני הענב במסת משמעותית להפחתה הביאה בחסר השקיההנגב. רמת של

 ראשוניים מטבוליטים של יותר גדול 'במס לשינוי הביאה בחסר השקיה .סוביניון קברנה מאשר בשיראז

 בנוכחות ומלווה יותר גבוהה הייתה השינויים מידת .הזנים בשני בהבשלה לעומת בוחל-הטרום בשלב

 בצורה הגיבו הזנים שני ,לכך התאםב .שיראז בענבי ליןופרו אסקורבט ,ביובש הקשורים מטבוליטים

 באנטוציאנינים עליה הראה שיראז בציר בזמן ,לדוגמא .בענב פנוליים למטבוליטים ביחס מים לעקת שונה

 קבוצות בעלי אנטוציאנינים צורות של יצור הגביר סוביניון קברנהש בעוד ,ואצטיל גלוקוז קבוצות בעלי

  .מים לעקת בתגובה לזן ספציפית ניםאנטוציאני בקרת על שמצביע מה ,אציל

 שיראז ענבי ,ענבה מטבוליזם על בדידים סביבתיים מרכיבים של האפשרית ההשפעה את להבין בניסיון

 נשמרו המופעים משני הענבים .הבוחל שלבוב )בוחל טרום( הירוק במופע :מופעים שלבי בשני נאספו

P-בפנילאלנין מועשרת סוכרוז בתמיסת

13
PC. ב והעשרה מטבוליטים בהצטברות שינוי- P

13
PC מטבוליטים של 

 נבחנו ),MP 1.2( מופחת אוסמוטי ומצע לאור גבוהה חשיפה ,גבוהה לטמפרטורה כתגובה מתמחים

 בהצטברות כללית הגברה הראו הבוחל ובשלב בוחל טרום בשלב שהופרדו ענבים .שונות זמן בנקודות

 צבירת מגמת .הבדידות הסביבתיות ההשפעות לשלוש שנחשפו אשרכספציפיים מטבוליטים של

 של הצטברות הגבירה ,למשל גבוה לאור חשיפה .הטיפולים עם השתנתה ,זאת לעומת ,המטבוליטים

 וטיפולי גבוהה טמפרטורה לתנאי בהשוואה  ניםהאנטוציאני חשבון על ופלבנונים פלבנולים ,פלבונולים

 מתמשכת עליהב חלפההת ,לעקה בתגובה סטילבנים של המוקדמת הגבוהה הצטברות .גליקול פוליאתילן

P -ב העשרה .המסלולים שני בין אפשרית תחרות שמציע מה ,אנטוציאנינים של בהצטברות

13
PC חשפה 

 .הבוחל בשלב בעיקר ניכרה אשר הביוסינתטי מסלולה במורד פרקורסורים של מוגברת הכללה
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A Womb for Rent: "within me, but not mine" The Surrogacy Law in Israel: Vision, Policy and 
Reality 
By: Ester Samama (Schultz) 
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ABSTRACT 

Background:  

The process of surrogacy is highly controversial in the realm of reproductive technology aimed to address 

fertility problems. Surrogacy has awakened public deliberation involving ethical, social, legal, medical and 

psychological aspects which are part of the process.  

Israeli society sanctifies the value of family, and attaches considerable importance to procreation. It is no 

surprise, therefore, that this unique enterprise of making rules to regulate agreements for embryo carrying 

initiated in 1996 in Israel. This legislation made Israel the first in the world to allow surrogacy by explicit 

law. The law in Israel is influenced by the necessity to respond to problems raised by Jewish religious law. 

This paper attempts to evaluate The Israeli Embryo Carrying Agreement and the way in which it has been 

implemented since its application over the years 1996-2009. 

As part of the research conducted, the course of legislation, the recommendations that served as the basis for 

the law, the gaps that still exist between them, and the application of the law where  examined, compared to 

surrogacy models that exist in select countries, according to the laws they practice. This research includes a 

description of surrogacy processes in Israel and their outcomes. It is based on information from all of the 

files opened with the Surrogacy Approval Committee, detailed information regarding designated parents and 

surrogates, information retrieved via interviews with designated parents and surrogates regarding those 

surrogacy processes in which they were involved, and a description of their experiences. Models that enable 

prediction of the birth of a baby through surrogacy devised, and it examined the independent variables 

which influence it. In addition the experience of those involved in this process examined. In conclusion, this 

paper presents suggestions to improve and change the law and its implementation.  

Methodology 

The research is composed of two approaches, combining a quantitative method based on a historical cohort-

type study with a qualitative method based on the analysis of material from semi-structured interviews and 

field research based on texts from various sources.  

In order to conduct the research, structured questionnaires were developed, and following validation were 

used to sample the information from the Committee files and to perform phone interviews with those being 

questioned. 

Statistical analysis included displaying all the variables on a chart and presenting descriptive statistics, 

univariate analysis of the relevant variables, and examining the correlation between the various variables. In 

addition, analysis and identifying subject matter and central themes from the Qualitative data was done.  

http://www.google.co.il/url?sa=t&rct=j&q=univariate+analysis&source=web&cd=1&ved=0CCMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FUnivariate_analysis&ei=uv8bT8K1F4yksAb-8Z1I&usg=AFQjCNGU8ZpK2anCgNWfBGRirencb5POeQ
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Research findings 

The legal aspect: Research findings indicate a gap between the recommendations on which the legislation 

was based and the law that was eventually legislated and implemented in Israel. Contrary to the estimation 

of the legislator, signing a contract in such a way that protects her rights, as well as giving up the baby, are 

not the problematic stages of the process.  It seems that the Israeli surrogate, even if her level of finances, 

education and employment are lower than those of the designated parents, chooses to become a surrogate 

from a financial motivation. Not even a single surrogate has refused to hand over the baby nor even 

expressed any desire to keep it. However, different stages of surrogacy were noted, for example the fertility 

treatments, specifically when they fail, the pregnancy, and the post-partum period.  These were noted as 

times of challenges and crises, forcing the sides to independently confront the issues without any 

involvement of the professional services on behalf of the law.  

The family status of designated parents and surrogates: all Israeli surrogates at the time of this research 

unmarried, as required by law; this, compared to surrogates in other countries reviewed who were generally 

married and received their partners’ support. In most of cases, the designated parents were married.  This is 

Distinct from the situation in many countries where single women or homosexuals are also entitled to use 

surrogates.  In Israel here is full accord with the legal requirement that the couples be married and the 

surrogate single, creating a unique combination of familial status in all surrogacy processes and constituting 

a social and familial challenge. Most of the Israeli surrogates are single mothers with basic schooling, and 

only a few held an academic degree. Over 50% of the parents are academics. More than 10% of the parents 

have previous children.  Approximately one-quarter of the surrogates were unemployed when they began the 

process, while a third were employed in temporary jobs as service providers. One fifth of them were 

immigrants. Less than 40% of the surrogates actually gave birth. These surrogates do not receive a 

significant amount of money and do not gain any benefits from taking part in the process. The media doesn't 

present their stories and the process become very detrimental to them.  

Medical indications of the designated mother: All designated mothers had a medical condition that 

necessitated surrogacy, as required by law.  The indications included: uterus-related conditions (lack of 

uterus, 24%), structural or functional problem (18.1%), failed fertility treatments or recurring miscarriages 

(30.4%) and diseases that prevent the woman from pregnancy (26.6%).  Although there has been an increase 

in the demand for surrogacy over the years, there have not been major changes in the medical indications of 

the designated mother, with the ratio between the various conditions remaining more or less steady.  

The relationships between the parents and surrogates: The relationship between parents and surrogates in 

Israel is one between strangers who made contact only for the process. Surrogacy between first-degree 

relatives is prohibited. The process is challenging in terms of relationships between the two sides from warm 

and close to tension and distance. Almost immediately following the birth, the reports of a warm relationship 

diminish, and in most cases there is either detachment, a crisis or a distant friendship. The separation after 
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the birth described by surrogates as difficult time when she had to face the consequences of the process 

physically, emotionally and financially, as well as having to deal with her children's response to the 

experience and their separation from the baby that she carried. Recognition of the gift given and ongoing 

relationship can minimize the risk. 

The outcome of surrogacy: Average of 2.5 cycles per process performed in which two embryos were 

transferred to the surrogate’s womb each time.  In addition, it was found that if a second cycle of fertility 

treatments was required, the number of embryos transferred to the womb was higher (in 51% of the cases, 

three embryos were transferred), probably intended to increase the chance of achieving pregnancy. In over 

one-third (37%) of these pregnancies there were complications such as bleeding, early labor, or a medical 

problem that the surrogate developed. In less than 40% births were reported. One-quarter of these were 

multiple births, 1% of which were triplets. One-third of the deliveries were caesarian, though most of the 

surrogates had previously given birth naturally. One-fourth of the processes used an egg donor. In a model 

examining the possibility of predicting the birth of a child by surrogacy, it was found that a live birth is 

significantly related to the age of the designated mother.  The use of egg donation increases the probability 

of a live birth within the group of mothers over age 36, but it is insignificant.  

Conclusions and recommendations: In Israel, the law regarding surrogacy is perfectly implemented.  In all 

cases a parenting order was issued. The scope of surrogacy has grown over the years, and it is greater than 

originally estimated. Due to the fact that some 60% of the surrogates do not complete the process, and that 

the law did not define any mechanism that requires a meeting between them and the professional services 

there is a need to institutionalize a way to locate the surrogates who did not complete the process and 

provide them and their children professional counseling.  Moreover, a fair way to assess payment should be 

determined, so that they receive adequate remuneration for the time, energy, suffering and the disruption of 

their daily lives, even if they did not give birth. There is a need for determining criteria for licensing 

agencies and supervision of their work. Those dealing with this field should be required to report their 

activities and supervise/collect information regarding the processes of surrogacy, their results and the 

implications for the participants.  

A long-range follow-up is required regarding the various aspects of surrogacy, specifically the children, 

those who are born from surrogacy and the surrogate’s biological children, the most vulnerable and passive 

link in this process. 
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 ומציאות מדיניות, חזון(:פונדקאות) עוברים לנשיאת הסכמים חוק -"אצלי, אבל לא שלי" רחם להשכיר:

 גבע-פרופ' ליאת לרנר, פרופ' חיים ראובני :יםמנח          (שולץ) סממה אסתרשם המגישה: 

 

 תקציר

 רקע

 עם להתמודד שנועדו הרבייה טכנולוגיות בתחום במחלוקת שנויים הכי מהנושאים אחד הינו הפונדקאות תהליך

 רפואיים, משפטיים, חברתיים, האתיים בהיבטים העוסק ער ציבורי שיח מעוררת הפונדקאות. פוריות ליקויי

. להולדה מרובה חשיבות ומייחסת המשפחה ערכי את מקדשת הישראלית החברה. לתהליך הנלווים ופסיכולוגיים

 הסכמים להסדרת חוק 6441הייתה המדינה הראשונה בעולם שחוקקה בשנת  ישראלש פלא איןלאור זאת, 

  .ההלכתיות לסוגיות מענה לתת מההכרחגם  מושפע בישראל החוק. עוברים לנשיאת

 מטרת המחקר

בשנים  ,החלתו מעת יישומו אופןו( הפונדקאות קחו) עוברים לנשיאת הסכמים לאישור הישראלי החוקהערכת 

 הושווהש החוק של יישומו לבין ביניהם והפערים החקיקה בבסיס שעמדו ההמלצות, החקיקה מהלך .6441-9004

 שנפתחו התיקים כללמידע מהמחקר התבסס על  .נבחרות בארצות הקיימים לפונדקאותולחוקים  למודלים

 .ופונדקאיות מיועדים הורים  עם ראיונות מתוך ומידע ופונדקאיות מיועדים םהורי לגבי, הסכמים לאישור בוועדה

. כך על המשפיעים תלויים הבלתי המשתנים ונבחנו פונדקאות בתהליך תינוק לידת ניבוי המאפשרים מודלים נבנו

 יפורלש הצעות מפורטות המחקר של בסיכומוכן הוערכו התנסויותיהם של השותפים והשלכות התהליך עליהם. 

 .יישומו ובדרך בחוק ושינוי

  המחקר שיטות

 איכותנית מחקר שיטת, היסטורי עוקבה מסוג מחקר על המתבססת כמותית מחקר שיטת משלב המחקר

 שונים ממקורות טקסטים על המבוסס שדה מחקר ועל למחצה מובנים מראיונות חומר ניתוח על המתבססת

בין משתני המחקר הכמותיים ונותחו התימות המרכזיות בוצע ניתוח חד משתני ונבדקו מתאמים . בתחום

 בממצאים האיכותניים. 

 המחקר ממצאי

 שנחקק החוק לבין החוק חקיקת בבסיס שעמדו ההמלצות בין פער נמצא כי מעלים המחקר ממצאי 5החוקי ההיבט

 על יגןש ןבאופ ההסכם חתימת, המחוקק להערכת ניגודב .בישראל מיושם אוה שבו והאופן, דבר של בסופו

 כי נמצא אלה שלבים לגבי. בתהליך הבעייתיים השלבים אינם, התינוק על והוויתור, של הפונדקאית זכויותיה

 בוחרת, המיועדים ההורים משל נמוכים הכנסה או עיסוק, השכלה בעלת היא אם גם, הישראלית הפונדקאית

 תינוק את למסור שסירבה אחת דקאיתפונ ולו נמצאה לא גם כך. בדרך כלל ממניע כלכלי פונדקאית להיות

 תהליך של אחרים בשלבים דווקא, זאת לעומת. לגדלו שאיפה ביטאה אף או המיועדים להוריו הפונדקאות

 קשיים עלו,  הלידה ולאחר ההיריון במהלך, הריון מושג כשלא בעיקר, ההפריה טיפולי בעת למשל כמו הפונדקאות

 מקצועיים גורמים של ליווי או למעורבות זוכים שהם ובלי עצמאית תלהתמודדו הצדדים את שמחייבים ומשברים

 וכי ומכביד ממושך ביורוקראטי הליך מהווה הוועדה אישור קבלת תהליך כי מדווחים החוק לקוחות. החוק מטעם

 .ויישומם הוועדה כללי, החוק הנחיות בין פערים קיימים ופיקוח מעקב בהיעדר

 נשואות אינן המחקר בתקופת הישראליות הפונדקאיות כל :ופונדקאיות מיועדים הורים של משפחתי מעמד

. נשואה לא פונדקאית לאתר צלחו שלא מאמצים נעשו כי הוכח אם אלא, זאת המחייב החוק לדרישות בהתאם

, מנגד .זוג בן לתמיכת וזוכה נשואה הפונדקאית המקרים ברוב בהן, שנסקרואחרות  בארצות למתואר בניגודזאת 

 או רווקות גם רשאיות בהןבמדינות רבות  למתואר בניגוד, נשואים המיועדים ההורים המקרים של המוחלט ברוב
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 כלפי בישראל החוק לדרישת מלאה התאמה קיימת כי נמצא זו מבחינה. פונדקאות שירותי לשכור הומוסקסואלים

 משפחתי מעמד של ייחודי שילוב שמייצרת( נשואות לא) והפונדקאיות( נשואים) ההורים של המשפחתי מצבם

 . ומשפחתית חברתית מבחינה אתגר ומהווה

 לאמחצית מהן . אקדמאית השכלה רכשו בודדות ., בעלות השכלה בסיסיתתוהורי חדרוב הפונדקאיות הן אימהות 

למעלה  .גבוהבין הפונדקאיות  המהגרות שיעור. מזדמנות שירותים בעבודות עסקואו  לפונדקאות הפניה בעת עבדו

 .מההורים יש ילדים ביולוגיים 60%-, ליותר ממההורים המיועדים בעלי השכלה אקדמית 00%-מ

 ןהשתתפותפיצוי כספי ראוי על  ותמקבל ןאינאלו שלא ילדו . במסגרת התהליך ילדו מהפונדקאיות 00%-מ פחות

 עבורן.  פוגענילעיתים  תלהיו הופךוההליך  תקשורתבאו  במחקרים ייצוג כל אין אלה פונדקאיותל. בתהליך

 כנדרש, הפונדקאות לביצוע רפואית התוויה הייתה המיועדות האמהות לכל5 מיועדת אם של רפואיות התוויות

 תפקודית או מבנית בעיה(, 90%-כ) כריתה לאחר או מולד רחם היעדר) רחמיות לסיבות נחלקו ההתוויות. בחוק

(. 91.1)% היריון נשיאת מאפשרות שאינן רקע ומחלות(, 40.0)% ותחוזר הפלות או פוריות טיפולי כשלון(, 63.6)%

 בהתוויות משמעות בעלי שינויים חלו לא ,השנים לאורך, לפונדקאות הפניות בהיקף עליה בישראל שחלה למרות

 . דומה נשמר השונות ההתוויות שיעור בין והחלוקה המיועדת האם של לפונדקאות

 זרים אנשים בין קשר הינו בישראל והפונדקאיות ההורים בין הקשר5 דקאיותוהפונ ההורים בין היחסים מערכות

 התהליך .ראשונה מדרגה משפחה קרובי בין פונדקאות נאסרהעל פי החוק . התהליך של קיומו לצורך רק שחברו

, חד באופן, הלידה לאחר. משבר עד גדולה קירבהשנעה בין  הצדדים בין היחסים מערכת מבחינת אתגר מהווה

ניתוק זה נחווה על ידי  .ניתוק נוצר המקרים ובמרבית וקרוב חם קשר על הדיווחים לחלוטין כמעט נעלמים

 ילדי רגשותהשלכות התהליך ו עםוההתמודדות  המיועדים מההורים הפרידהופוגעני. מאכזב הפונדקאיות כ

העניקה הפונדקאית הכרה בערך המתנה ש ., נתפסים כקשים במיוחדמהתינוק לפרידה כתגובה הפונדקאית

 . במסגרתו להיפגעות הסיכון מידת את טיןיכולה להק צדדיםה שני ביןמתמשכת  יחסים מערכתוב

 הועברו בהם, לתהליך בממוצע הפריה מחזורי 9.0-כ בוצעו ההפריה טיפולי במסגרת כינמצא 5 תוצאות התהליכים

 העוברים מספר, הפריה טיפולי של שני מחזור ונדרש מידהב. טיפול בכלבממוצע  עוברים 9 הפונדקאית לרחם

. היריון להשגת הסיכוי את להגדיל שאיפה מתוך (,עוברים 4 לרחם הועברו 06%-ב) יותר גבוה היה לרחם שהועברו

, עוברים תומרובהיו  הלידותמ רבע .לידההייתה  00%-בהריון. בפחות מ סיבוכים התרחשו מההריונות 42%-ב

 ילדו הפונדקאיות של המוחלט שהרוב למרות, קיסרי ניתוח מבוצע מהלידות ישבשל. שלישיה נולדה 6%-ב מתוכן

  .ביצית תרומתלפונדקאות גם  בנוסף נדרשה מהתהליכים ברבע. רגילה בלידה בעבר

, המיועדת האם מגיל מושפעת חי ילד לידת כי נמצא בפונדקאות ילד לידת לניבוי האפשרות את שבחן במודל

 לא באופן אך, 41 מגיל המבוגרות האמהות בקבוצת חי ילד ללידת ההסתברות את המעל ביצית בתרומת השימוש

 . מובהק

 :המחקר והמלצות מסקנות

 גדל התופעה היקף .להורים המיועדים הורות צו ניתןבהם הייתה לידה,  המקרים בכל. כלשונו מיושם החוק

 ואינן סופו עד התהליך את משלימות לא מהפונדקאיות 10%-שכ העובדה לנוכח .ששוער מזה ורחב השנים במהלך

 פרישתלצד  מקצועי וייעוץ ליווי למסד צורךמצביעים על וכן הקשיים העולים בשלבי התהליך השונים, , יולדות

יש להסדיר פיקוח . ילדו לאגם אם , של הפונדקאיות חייהן בשגרת והפגיעה הסבל, הזמן השקעת עלהוגנת  תשלום

 . עבודתם על בקרה וביצוע תיווך מכוני לרישוי מדדים קביעתתוך  תיווך באמצעות הפונדקאות מיסחור על

 הפונדקאות תהליכי על נתונים ואיסוף מעקב ולקיים הפעילות על לדווח בתחום העוסקים את לחייב יש

 פונדקאות לתהליכי השותפים אחר טווח ארוך מעקב המשך נדרש .המשתתפים על והשלכותיהם תוצאותיהם
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 והפסיבית הפגיעה החוליה שהם, הפונדקאית של ואלה מהתהליך כתוצאה הנולדים אלה, ילדיםה אחר ובמיוחד

 . בתהליך ביותר
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The Interplay Between Foraging Behavior, Ecological Specialization 

and Trophic Interaction Strength in an Antlion Community 

Erez David Barkae 

Advisors: Prof. Ofer Ovadia, Prof. Zvika Abramsky 

Summary 

Variation is a key biological property occurring at different levels of 

organization, starting from the molecular and up to the ecosystem level. Individuals 

within a population differ in their genetic constitution (i.e. genotypic variation) and in 

their physiology, morphology, behavior, and life history (i.e. phenotypic variation). 

Remarkably, not only does such variation serve as the raw material upon which natural 

selection can operate, but also it often strongly influences population and community 

dynamics. Similarly, genetic and phenotypic variation between different species may 

have important ramifications for community structure and function. For example, 

different species in the community vary in their resource utilization spectrums or in 

their tolerance to abiotic variables. Such patterns of niche differentiation promote 

species’ coexistence at the community level. Owing to their broader niche breadths, 

generalists should be less vulnerable to extinction than specialists. Therefore, a key 

question in evolutionary ecology is, why do species specialize, losing their adaptive 

flexibility to tolerate environmental changes? A broadly accepted explanation is the 

existence of a trade-off between the ability of a species to utilize a wide range of 

resources and its performance when exploiting only one or a few of them. Empirical 

studies, however, have not always been able to confirm this trade-off, suggesting that 

this principle is less trivial and common than initially assumed.   

My doctoral research presents a comprehensive approach to examining the 

community structure of species that differ in their niche breadth, by bringing forth the 

importance of their behavioral responses, illustrating that ecological specialization is 

tightly linked to habitat selection and to trophic interaction strength. As a model system, 

I used the two pit-building antlion species, Myrmeleon hyalinus and Cueta lineosa 

(Neuroptera: Myrmeleontidae). These two species are found in close proximity over 

large areas in the semi-arid and arid regions of Israel; however, they substantially differ 

in their habitat utilization spectrum. Myrmeleon hyalinus is a habitat generalist, 

inhabiting a wide range of soil types. The fact that in the semi-arid and arid regions of 

Israel, coarse-textured soils are more productive than fine-textured soils, may explain 

why this species is found in higher numbers in sand-derived soils. Cueta lineosa is a 
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habitat specialist, inhabiting only fine-textured soils, such as loess. The two species also 

differ in their microhabitat preferences: M. hyalinus prefers shaded microhabitats, while 

C. lineosa is found in the open microhabitats exposed to direct sunlight.  

This thesis includes nine chapters. In chapter one, I present a general 

introduction, linking the different topics covered in my PhD, while also introducing the 

two studied antlion species. Chapters 2-8 presents the core of my PhD research, and 

chapter nine includes a general discussion, synthesis of all the empirical findings and 

their overall significance, while also providing possible future directions.  

 In Chapter 2, I present an experiment quantifying the behavioral responses of 

the habitat generalist M. hyalinus to unsuccessful encounters with various sized prey. 

Specifically, I show that antlions respond faster to smaller prey items, probably because 

a larger prey is considered a source of disturbance rather than a food source. Antlion 

response time to prey decreases after feeding and is negatively correlated with their 

body masses. Both of these results are indicative of a response to prey that depends on 

both internal and external factors. That is, contrary to traditional thinking, pit-building 

antlion larvae exhibit a flexible rather than stereotypic behavior. Moreover, my results 

emphasize that exploring the responses of predators to prey, in general, and in light of 

the conditions characterizing their natural habitat in particular, can improve our 

understanding of how predators adapt to cope with environmental variation in their prey 

size or type.  

In Chapter 3, I present an experiment testing for a negative association between 

habitat niche breadth and foraging performance. Contrary to traditional thinking in 

evolutionary ecology, which argues that specialists should perform better than 

generalists in their characteristic environment, I illustrate that prey capture success of 

the habitat generalist M. hyalinus is higher than that of the habitat specialist C. lineosa, 

irrespective of the soil type. To the best of my knowledge, this is one of the few studies 

demonstrating a positive rather than negative association between habitat niche breadth 

and foraging performance, and the first to demonstrate such phenomena in trap-building 

predators. 

Chapter 4 presents a novel experiment testing if models of density-dependent 

habitat selection are applicable to trap-building predators. Specifically, I show that the 

habitat generalist, M. hyalinus, is a density-dependent habitat selector, while the habitat 

specialist, C. lineosa, exhibits constant habitat selectivity for fine-textured soils (i.e., 
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loess). These results demonstrate that models of density-dependent habitat selection are 

applicable to trap-building predators, pending that their degree of habitat specialization 

is also taken into consideration. I also illustrate that the density-dependent patterns 

characterizing the habitat generalist M. hyalinus are consistent with the expectations of 

ideal pre-emptive distribution, suggesting that interference competition, rather than 

exploitation competition, largely dictates the spatial distribution of this species between 

different soil types. 

Chapter 5 examines the interactive effects of intrinsic and extrinsic factors on 

the frequency of cannibalism in the habitat generalist M. hyalinus. Specifically, it 

encompasses two complementary experiments testing if cannibalism in the habitat 

generalist M. hyalinus is influenced by size differences within and between 

developmental stages, as well as by sand depth (potential refuge), conspecific density 

and hunger level. The first experiment examines the combined effect of differences in 

developmental stage, sand depth and density, while the second examines the combined 

effect of differences in developmental stage and hunger level. My results are the first 

to demonstrate that cannibalism in antlions acts as a threshold event governed by the 

interactive rather than the additive effects of some of these intrinsic and extrinsic 

factors.  

Chapter 6 encompasses the first attempt to test for differences in the frequency 

of cannibalism between Mediterranean and desert populations of animals, in general, 

and of trap-building predators, in particular. Both Mediterranean and desert habitats are 

expected to select for increased cannibalism, however, the latter should also select for 

decreased metabolic rate and activity (i.e., lower encounter rates). Contrary to my 

hypothesis, I could not find evidence for geographic variation in the frequency of 

cannibalism within and between Mediterranean and desert populations of the habitat 

generalist M. hyalinus. I suggest that plastic responses to environmental stresses 

buffered against divergent selection, and thus no significant differentiation in 

cannibalism could occur. Recognition systems play an important role in virtually all 

inter- and intra-specific interactions in which discrimination occurs, allowing 

individuals to distinguish between a potential predator and prey, or among different 

prey types, as well as to discriminate between group members including kin. I 

demonstrate for the first time that cannibalism tendency is lower among individuals 

encountering a member of their own population (i.e., ‘neighbor’) compared to those 



- 4 - 
 

encountering a ‘stranger’ originating from a different population, pointing towards an 

intra-specific discrimination ability.  

Chapters 7 and 8 focus on exploring complex biotic interactions in two different 

antlion systems. Specifically, Chapter 7 includes two complementary experiments 

investigating the behavioral (pit construction and relocation) and developmental 

(growth rate and survival) responses of the habitat generalist M. hyalinus to interference 

competition, cannibalism and intra-guild predation (IGP) by the larger sit-and-pursue 

antlion Lopezus fedtschenkoi in the typical sand-habitat system. I demonstrate that the 

presence of an intra-guild predator reduces the tendency of the habitat generalist M. 

hyalinus to construct pits or to relocate, while also decreasing its survival. Interestingly, 

although M. hyalinus larvae are considered obligatory trap-building predators, they 

could capture prey even without constructing pits. To the best of my knowledge, this is 

the first attempt to identify the different components of complex biotic interactions in 

antlions.  

In Chapter 8, I present a similar examination of complex biotic interactions in 

the typical loess-habitat system, however, this time the two players are the habitat 

generalist M. hyalinus and the habitat specialist C. lineosa. Specifically, I present the 

results of two complementary experiments aiming to explore if and how competition 

and IGP by M. hyalinus affects the growth rate and survival of C. lineosa. I show that 

the habitat specialist C. lineosa experiences strong IGP by the habitat generalist M. 

hyalinus. I suggest that this asymmetrical IGP may explain why C. lineosa is restricted 

and better adapted to the biotically poorer loess habitat, and to the harsher (dry and hot) 

open microhabitat. My results provide a possible mechanism promoting species’ 

coexistence in this antlion community.  

All of these experiments exemplify a comprehensive approach to investigate 

how individual behavior and ecological specialization interact to influence trophic 

interactions at the community level. They illustrate that including animal behavior 

alongside ecological specialization in the analyses of community composition can 

increase our capacity to explain context-dependency in the nature and strength of 

trophic interactions.  

Keywords: body size, cannibalism, developmental stage, exploitation competition, 

foraging behavior, generalist, habitat selection, interference competition, life history, 

Myrmeleontidae, predation, specialist, trap-building predators. 



, התמחות אקולוגית ויחסי גומלין שיחור מזון קשר בין התנהגותה
 טרופיים בחברת ארינמלים

 ארז דוד ברקאי

 מנחים: פרופ' עופר עובדיה, פרופ' צביקה אברמסקי

 תקציר

רמת בכל רמות הארגון, החל מהרמה המולקולארית ועד ל תקיימתשונות היא תכונה ביולוגית חשובה, המ

בפיסיולוגיה,  גם כמופרטים באוכלוסייה נבדלים זה מזה במטען הגנטי )שונות גנוטיפית(, . האקוסיסטמה

רק  לא היא זו בין פרטים שונות )שונות פנוטיפית(.שלהם חיים ה-מורפולוגיה, התנהגות והיסטוריית מהלך

 משמעותי על דינאמיקת אופןב גם יכולה להשפיעהיא  ,חומר הגלם עליו פועל תהליך של בירור הטבעי

משחקת גם היא תפקיד מכריע  בין מינים, יפית()פנוטיפית או גנוט שונותבאופן דומה, האוכלוסייה והחברה. 

 האקולוגית גומחהנבדלים ברוחב ה. למשל, מינים שונים בחברה ות אקולוגיותחברשל והרכב  בקביעת מבנה

-דו יכול לקדם גומחה האקולוגיתביוטית. דגם כזה של הפרדה ברוחב ה-וביכולתם להתמודד עם שונות א

ית באקולוגיה אבולוציונית היא מדוע מינים עוברים התמחות קיום ברמת החברה. לפיכך, שאלה מרכז

הסבר מקובל ונפוץ לשונות ברוחב  אקולוגית, ובכך מאבדים את יכולתם להתמודד עם שינויים בסביבה.

(, בין יכולת המין לנצל מגוון רחב של משאבים, לעומת יעילות trade-offהאקולוגית הוא חילופיות ) גומחהה

מחקרים רבים, עם זאת, לא הצליחו תמיד לאשש את  או מספר מצומצם של משאבים. ניצול משאב יחיד,

 וטריוויאלי משנחשב בעבר. ץזו, והציעו כי עיקרון זה פחות נפו מעין קיומה של חילופיות

מינים מ ה אקולוגית המורכבתעבודת הדוקטוראט שלי מציגה גישה כוללת לבחינה של מבנה חבר 

, החשיבות של תגובות ההתנהגותיותהעבודה מדגישה את  אקולוגית שלהם.גומחה ההנבדלים ברוחב ה

כמערכת כי התמחות אקולוגית קשורה באופן הדוק לבחירת בית גידול וליחסי גומלין טרופים.  מהמדגיו

 משפכאי מקווקוו (Myrmeleon hyalinus) חיוור מרמיליון בשני מיני ארינמלים: תימודל השתמש

(Cueta lineosa) .ובשניים והיובשניים מינים אלו נמצאים בסמיכות רבה בשטחים נרחבים באיזורים הי

המאכלס המרמיליון החיוור הוא מין כוללני,  ישראל, אך הם נבדלים בניצול בתי הגידול שלהם.של למחצה 

בישראל,  . העובדה כי בבתי גידול יובשניים ויובשניים למחצהמגוון רחב של בתי גידול חוליים וקרקעות קלות

גרגר יותר פרודקטיביות מאשר קרקעות בעלות טקסטורה עדינה כגון לס, יכולה להסביר -קרקעות גסות

מדוע המרמיליון החיוור נמצא בצפיפויות גבוהות בקרקעות חוליות. לעומת זאת, המשפכאי המקווקו 

המינים נבדלים גם  . שנימאכלס בעיקר בתי גידול המאופיינים בקרקעות בעלות טקסטורה עדינה כגון לס

משפכאי נמצא לרוב באיזורים מוצלים, ה מרמיליון החיוורבית גידול אותו הם מאכלסים. בעוד ה-במיקרו

 .ישירה נמצא בשטחים פתוחים החשופים לקרינת שמש המקווקו

המחבר  לעבודההכללי אני מציג את המבוא  1עבודת הדוקטורט שלי כוללת תשעה פרקים. בפרק  

. הארינמלים ששימשו כמערכת מודלמיני שני את כמו גם מציג , את הנושאים השונים בעבודת המחקר שלי

של אני מציג סיכום  9אני מציג את עבודת המחקר כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, ואילו בפרק  2-8בפרקים 

 כיוונים להמשך המחקר.מציע הממצאים העיקריים ו

 מרמיליון חיווראת התגובה ההתנהגותית של של ניסוי הבוחן אני מציג תוצאות  2בפרק  

כי ארינמלים מגיבים מהר יותר  . אני מראההתקלויות לא מוצלחות בטרף בגדלים שונים )הטרף אינו נתפס(ל

לפרטי טרף קטנים, ככל הנראה בגלל שפרטי טרף גדולים מזוהים כמקור הפרעה, ולא כטרף. זמן התגובה 

במתאם שלילי עם גודל הגוף של הארינמלים. תוצאות אלו מדגימות כי  ואהאכלה, והתקצר לאחר מלטרף 

מים פנימיים וחיצוניים כאחד. עבודה זו מדגישה כי התנהגות שיחור המזון של התגובה לטרף תלויה בגור



חשיבות בחינת התגובה של טורף ת אלו מדגישות את ואארינמלים היא גמישה, ואינה אוטומאטית. תוצ

בגודל  עם שונות סביבתית מתמודדיםוכיצד תגובה זו יכולה לסייע לנו להבין איך טורפים , חות טרףלנוכ

 .הטרף

יעילות ובין  האקולוגית גומחהניסוי הבוחן מתאם שלילי בין רוחב ה אני מציג תוצאות 3בפרק  

משפכאי , ומין מתמחה, חיוור מרמיליוןמין כוללני, שיחור מזון. בחנתי את התגובה של שני מיני ארינמלים: 

באופן . שלהם , תוך בחינת התנהגות שיחור המזון ויעילות תפיסת טרףלשינויים בסוג הקרקע ,מקווקו

במילים אחרות, לא המין הכוללני היה יעיל יותר מהמין המתמחה בתפיסת טרף בשני בתי הגידול.  מפתיע,

ת הגידול של הלס נתנה לו יתרון בתפיסת לבי משפכאי המקווקוניתן היה למצוא עדות לכך שהתמחות של ה

. למיטב ידיעותיי, זוהי אחת הדוגמאות הבודדות המציגה מתאם בית גידול זה מרמיליון החיוורעל הטרף 

שיחור מזון, וזו הדוגמא הראשונה במערכות של טורפים יעילות האקולוגית ובין  הגומחחיובי בין רוחב ה

 בוני מלכודות.

צפיפות  תלויתמציג תוצאות ניסויים הבוחנים לראשונה האם מודלים של בחירת בית גידול  4פרק  

 בדומה למשחר מזון אקטיבי, יסויי מראות כיתוצאות הנ. יכולים להיות מיושמים על טורפים בוני מלכודות

תמחה אינה לעומת זאת, בחירת בית הגידול במין המ תלוית צפיפות. במין הכוללני היא בחירת בית הגידול

תוצאות אלו הן הראשונות להראות כי מודלים  תלויית צפיפות. מין זה מראה העדפה קבועה לקרקעות לס.

בתנאי שמידת  , אךשל בחירת בית גידול תלויי צפיפות יכולים להיות מיושמים על טורפים בוני מלכודות

בית הגידול תלויית הצפיפות  בנוסף, אני מראה כי בחירת .ההתמחות שלהם לבית הגידול נלקחת בחשבון

(, המציעה Ideal Pre-emptive Distributionשל המין הכוללני תואמת לתחזיות פיזור אידיאלי מקדים )

 .ה את הפיזור המרחבי של מין זה בבתי גידול שוניםכי תחרות הפרעה, ולא תחרות ניצול, מכתיב

ביוטים על תדירות הקניבליזם במין -בוחן את ההשפעה המשולבת של גורמים ביוטים וא 5פרק 

קניבליזם בזחלי תדירות האני מציג שני ניסויים משלימים הבוחנים האם . מרמיליון חיוורהכוללני, 

מהבדלים בגודל הגוף )בין ובתוך שלבים התפתחותיים(, עומק חול )המשמש  תמושפע מרמיליון חיוור

הניסוי הראשון בוחן את ההשפעה המשולבת של: פוטנציאלי מטורפים(, צפיפות ורמות רעב.  כמחסה

הבדלים בגודל הגוף, עומק חול וצפיפות, ואילו הניסוי השני בוחן את ההשפעה המשולבת של: הבדלים בגודל 

אינטראקציה על ידי התדירות הקניבליזם נקבעת התוצאות שלי הן הראשונות להדגים כי  הגוף ורמות רעב.

(interactive effect )כן אינה ניתנת לחיזוי על ידי החיבור של ביוטיים, ול-בין גורמים ביוטיים וא

 .(additive effect)ההשפעות של כל אחד מהגורמים בנפרד 

-לראשונה הבדלים בתדירות הקניבליזם בין ובתוך אוכלוסיות ים מציג ניסויים הבוחנים 6פרק 

התנאים האקלימיים בשני בתי גידול אלו צפויים להעלות את תדירות  .של ארינמלים תיכוניות ומדבריות

באופן שצפוי להוריד  הקניבליזם, אך תנאים מדבריים צפויים להוריד את רמת הפעילות והקצב המטבולי

ת תיכוניות יפגינו רמות גבוהו-בניגוד לתחזית כי פרטים מאוכלוסיות ים .את תדירות ההתקלות בין פרטים

אני מציע כי יותר של קניבליזם, מצאתי כי רמת הקניבליזם באוכלוסיות מדבריות וים תיכוניות זהה. 

מאזנת כנגד סלקציה מפצלת, ולפיכך לא נצפו כל הבדלים פלסטיות התנהגותית בתגובה ללחצים סביבתיים, 

חסי הגומלין בהן נדרש בין מינים/פרטים, יש תפקיד משמעותי בכל י זיהויבתדירות הקניבליזם. למערכות 

זיהוי של פרטים. מערכות אלו מאפשרות לזהות טורף או טרף פוטנציאלי, וכן להבדיל בין פרטים וקרובי 

פרטים מאותה אוכלוסיה  כי תדירות הקניבליזם בין משפחה בתוך קבוצה. פרק זה מדגים לראשונה

תוצאות אלו מרמזות . )"זרים"( שונות אוכלוסיותהמתרחשת בין פרטים שהגיעו מ ( נמוכה מזו"שכנים")

 לראשונה על יכולת זיהוי פרטים בארינמלים.



, אני 7בפרק  מתמקדים בחקר יחסי גומלין מורכבים בשתי מערכות ארינמלים שונות. 7-8פרקים  

הבוחנים את  , המאפיינים את מערכת בתי הגידול החוליים,משלימיםמציג את תוצאותיו של שני ניסויים 

 Lopezus) אצחול עדיןמצד הארינמל  הדהגילבתוך המשולבת של תחרות, קניבליזם וטריפה  ההשפעה

Fedtschenkoi)מצאתי כי ההשפעה . מרמיליון החיוור, על ההתנהגות והיסטורית מהלך החיים של ה

, שנות מיקוםהעיקרית של נוכחות המין המתחרה היא ירידה כוללת בנטייה של המריליון לבנות משפכים ול

מוגדר כטורף בונה מלכודות  מרמיליון החיוורלמרות שה ,באופן מפתיעוכן ירידה חדה בשרידה. 

על שינוי באסטרטגיית שיחור המזון  המעיד. תוצאה זו הצליח לתפוס טרף גם ללא משפך ואה אובליגטורי,

המרכיבים השונים של למיטב ידיעותיי, זהו אחד הנסיונות הראשונים לזהות את  .מרמליון החיוורשל ה

  יחסי גומלין מורכבים בארינמלים.

בחינה זהה של יחסי גומלין מורכבים במערכת בתי גידול של לס, אך בניסוי זה מציג  8פרק 

אני מציג . משפכאי מקווקו, והמין המתמחה, מרמיליון חיוורהשחקנים העיקריים הם המין הכוללני, 

מרמיליון ם האם וכיצד תחרות וטריפה בתוך הגידלה מצד התוצאות של שני ניסויים משלימים הבוחני

משפכאי . אני מראה כי המין המתמחה, משפכאי המקווקו, משפיעים על קצב הגידול והשרידה של ההחיוור

לחץ . אני מציע כי מרמיליון חיוור, חווה טריפה חזקה בתוך הגילדה מכיוונו של המין הכוללני, מקווקו

ומותאם יותר יכול להסביר מדוע מין זה מוגבל בתפוצתו , משפכאי המקווקוההטריפה החזק אותו חווה 

כמו גם למיקרו בית הגידול הקיצוני )חם ויבש( של השטח לבתי הגידול העניים ברחבי הנגב )מישורי לס(, 

 הקיום בחברת הארינמלים.-תוצאות אלו הן הראשונות להציע מנגנון המסביר את דו. הפתוח

יחסי והתמחות אקולוגית  ,התנהגותקשר בין ה בחינתי מדגימים גישה כוללת להניסויים שביצעת 

אני מדגים כיצד הכללה של התנהגות בעלי החיים ביחד עם בחינה מעמיקה של מידת גומלין ברמת החברה. 

טוב יותר יחסי הגומלין בתוך ובין מינים להסביר לאפשר לנו לבית הגידול, יכולים  הםההתמחות של

 .אקולוגיים שוניםבהקשרים 
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The field of Distributed Constraint Reasoning (DCR) provides a widely applicable 

framework for representing and solving Multi Agent Systems (MAS) problems. DCR 

provides an elegant model for many everyday combinatorial problems that are distributed 

by nature. In these problems, independent computational entities, or agents, have partial 

knowledge of the problem. The distributed setting assumes that the agents are either 

incapable of disclosing private information or reluctant to do so. 

The DCR framework is formally defined by a set of agents, variables, value domains, 

and constraints. Each DCR variable is controlled by a single agent and can take on value 

assignments from a finite set that comprises its domain. The outcomes of different 

variables value combinations, are specified by the problem’s constraints that map joint 

actions to costs. 

A distributed constraint algorithm defines an interaction protocol for coordinating a 

joint assignment of variables. Optimally solving constraint problems is NP-Hard in the 

general case. 

Two established DCR classes are particularly relevant to this work: Distributed 

Constraint Optimization Problems (DCOP) and Asymmetric Distributed Constraint 

Optimization Problems (ADCOP). A DCOP is typically defined as a tuple containing a 

group of agents, a group of variables held by the agents, finite domains for the variables, 

and constraints between the variables. DCOPs typically assign a cost or value for 

constraint violation, and solving DCOPs is a search for variable assignments of all agents 

that optimize a global target function - in most cases minimizing the sum of all constraint 

costs. DCOPs were successfully applied to various MAS problems - coordinating mobile 

sensors, meeting and task scheduling, synchronization of traffic lights, and many others. 



Asymmetric Distributed Constraint Optimization Problems (ADCOPs) generalize 

DCOPs by relaxing the requirement that all agents involved in a constraint associate the 

same payoff with their joined assignment. In many real life multi-agent system problems, 

asymmetric payoffs to a constraint are needed in order to represent the problem in a 

direct and natural way.  

The expressiveness of ADCOPs opens the door for considering problems in which 

different agents are affected differently by their neighborhood. 

The present work includes three parts that address DCOPs and the social welfare of 

agents in their solution concept. The first part presents the state of the art algorithm for 

solving DCOPs - ConcFB. The second part moves from standard typical DCR problems 

towards socially aware agents by introducing the concept of “fairness” to DCR. In this 

part the agents are targeting a solution that combines efficiency with equality by using the 

well-established concept of equality-based Social Welfare Functions from economic 

science. In the third part of this work “fairness” is addressed by the concept of envy 

minimization. This part of the thesis formulates the problem of envy minimization for 

indivisible goods allocation in a DCOP, where agents are searching for a DCR solution 

that will minimize the envy between agents. 

Concurrent Forward Bounding (ConcFB) presents a new approach towards finding an 

optimal solution to DCOPs. The algorithm partitions the search space into non-

intersecting sub-problems. Each sub-problem involves all agents and is solved by the 

Synchronous Forward Bounding (SFB) algorithm. This choice of SFB stems from its 

synchronous nature and its powerful pruning abilities. 

In ConcFb the agents take part in solving all independent sub-problems concurrently 

by assigning unique identifiers and separate data structures to each sub-problem. In this 

form, information from different areas of the search space can be used to achieve bounds 

faster. ConcFB has the following important properties: 

 High degree of concurrency. 

 Improved Forward Bounding by sharing information between disjoint parts of the 

search space. 

 Work load balancing is controlled by employing dynamic ordering heuristics. 

Traditionally, distributed constraints optimization problems were designed to optimize 

a global objective function that was the sum of the costs of all constraints. When the 

multi-agents combinatorial problem is represented by an ADCOP, a natural interpretation 

of the costs of constraints takes the form of personal costs for the agents participating in 

the constraint. When costs or gains of agents are viewed as personal, one may want to 

consider alternative global target functions that may better reflect the good of the society 

of agents that participates in the ADCOP. In other words, objective functions that can 

generate a “fair” distribution of costs among the agents. 

The second part of this thesis discards two common assumptions of the standard 

DCOP model. First, it assigns costs or utilities to states and not to constraints. Second, it 

replaces the standard objective function that minimizes the sum of all costs by a Social 

Welfare function that incorporates measures of both fairness and equality. 



An important concept of fairness in Social Economics is equality. Many indexes were 

developed for measuring the degree of equality (e.g., Theil, Atkinson, and Gini). Social 

Welfare Functions (SWF) that combine equality with efficiency are well established in 

Social Welfare Economics. This part of the work studies the use of Equality-based SWF 

as target functions for distributed constraint reasoning. 

A major drawback of equality-based SWFs for target functions in multi-agent systems 

optimization problems is that search processes that use these functions are not 

“pruneable” Consider an equality-based evaluation of an assignment of values to m 

agents. Such an evaluation may either increase or decrease when adding an assignment to 

the m + 1 agent. This behavior of the equality-based target functions is a serious obstacle 

in using it in a Branch and Bound algorithm, because bounding becomes problematic. 

This part of the work shows that when the utilities of agents behave monotonically, a 

new bounding mechanism can be designed for multi-agent optimization of equality-based 

target functions. The new bounding mechanism enables the use of these target functions 

in distributed Branch and Bound search algorithms and the finding of a global allocation 

that combines equality and efficiency. 

An important component of this part of the present work further shows that when the 

utility functions of agents do not increase monotonically with the number of assigned 

resources, one can use a local search algorithm to search for solution to the problem. 

However, equality necessarily requires the existence of some common “currency” that 

serves as a means to compare the utility of different agents. Dealing with agents that 

simulate human behavior, the assumption of a common “currency” is not always valid. 

While it is natural to ask an agent for its utility for different world states, it may be 

meaningless to try and compare one agent’s utility for a given world state to another 

agent's utility for the same state.. 

In these cases, a different form of fairness may be applied - the amount of envy 

between agents. Assuming that a world state in which the amount of envy is low is more 

“fair” than a world state in which the envy is high. 

The last part of the present work studies the case in which fairness is expressed by the 

target to minimize the envy among agents. In particular, the case of Indivisible Resource 

Allocation Problems (IRAP) is studied. Measuring envy between agents is defined, as 

well as a formulation of IRAP as a DCR problem. Both complete and local search 

solution methods are designed for searching for the allocation that induces minimal envy. 

In order to further combine fairness and efficiency one can search for a Pareto Optimal 

(PO) allocation with low envy between agents. A polynomial complexity algorithm that 

uses Fisher's market equilibrium allocation is introduced. The algorithm transfers the 

divisible market equilibrium allocation into an indivisible allocation of goods while 

maintaining the Pareto optimal characteristic of the allocation and a low global envy 

measure. 
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 המחלקה למדעי המחשב

 אוניברסיטת בן גוריון בנגב

 תקציר העבודה

הינו תחום מחקר המשמש לעיתים  (Distributed Constraint Reasoning)חיפוש מבוזר בבעיות אילוצים 

תמקד בתשתית המתמטית מתחום מחקר זה . (Multi Agent Systems)קרובות בפתרון בעיות מרובות סוכנים 

בבעיות מסוג זה לישויות חישוב עצמאיות  .המאפשרת ייצוג מדוקדק של בעיות מציאותיות ופתירתןוהאלגוריתמית 

ה המבוזרת יוצאת מנקודת  הנחה שהסוכנים לא יכולים או לא מעוניינים הגיש. יש מידע חלקי על הבעיה(  סוכנים)

 . לגורם חישוב מרכזי, לחשוף חלק מהמידע שברשותם

קבוצה של משתנים שיכולים לקבל ערך , מוגדרות על ידי קבוצה של סוכנים של אילוצים אופטימיזציהבעיות 

בבעיות אלו מחיר או ערך משויך  להשמה של משתנים המשתתפים . ואילוצים בין המשתנים ,מקבוצת ערכים סופית

בדרך  –באילוץ ופתרון הבעיה הוא אוסף השמות לכל המשתנים המביא לאופטימיזציה של פונקציית מטרה מסוימת 

שימשו בהצלחה לפתרון בעיות מרובות סוכנים  של אילוצים אופטימיזציהבעיות . כלל מינימיזציה של סכום העלויות

 .סינכרון של רמזורים ועוד, תיאום יומני פגישות, כגון תיאום של חיישנים ניידים, שונות

פתרון . אלגוריתם חיפוש מבוזר מגדיר פרוטוקול תקשורת לצורך תאום השמות של משתנים בין הסוכנים

 .מקרה הכלליב (NP-Hard)ים הוא קשה צאופטימלי של בעית אילו

 של אילוצים אופטימיזציהבעיות : שתי משפחות של בעיות אילוצים מבוזרות רלוונטיות במיוחד לעבודה זו

(Distributed Constraint Optimization Problems - DCOPs)אסימטריים של אילוצים אופטימיזציהבעיות ו 

(Asymmetric Distributed Constraint Optimization Problems –ADCOPs) . 

הרחבה של המודל הסימטרי על ידי הסרת הדרישה שכל  מהוותבעיות אופטימיזציה של אילוצים אסימטריים 

במקרים רבים של בעיות מרובות סוכנים . הסוכנים שמעורבים באילוץ מסוים ישייכו לאילוץ את אותו ערך או מחיר

יכולת הביטוי העשירה יותר של בעיות . ערכים אסימטרים לאילוץ נחוצים כדי ליצג את הבעיה בצורה טבעית, אמיתיות

 .סוכנים שונים מושפעים בצורה שונה ממצב הסביבה שלהם ן בבעיות שבה מאפשרת דיוןאסימטריות 



 ולרווחת הסוכנים  (DCR) חיפוש מבוזר בבעיות אילוציםהעבודה הנוכחית כוללת שלושה חלקים שנוגעים ל

(Social Welfare . של אילוצים אופטימיזציהבעיות החלק הראשון מציג אלגוריתם חדש לפתרון- ConcFB . החלק

י הצגת "ע, השני עובר מפתרון סטנדרטי של בעיות אילוצים מבוזרות לכיוון סוציאלי שלוקח בחשבון את רווחת הסוכנים

שישלב יעילות עם שיוויוניות הסוכנים מחפשים פתרון , בחלק זה של העבודה. ותלבעיות אילוצים מבוזר ההוגנותעקרון 

בחלק השלישי של . מתחום הכלכלה (Social Welfare Functions)על ידי שימוש בפונקציות מטרה סוציאליות 

משאבים חלק זה של העבודה מציג את בעיית חלוקת . הוגנות מבוטאת על ידי הקטנת הקנאה בין הסוכנים, העבודה

 .שלמים בין סוכנים כבעית אילוצים מבוזרת שבה הסוכנים מחפשים חלוקה שתקטין את הקנאה ביניהם

 ConcFB –חלק ראשון 

Concurrent Forward Bounding (ConcFB) – בעיות מציג גישה חדשה למציאת פתרון אופטימלי ל

כל תת . האלגוריתם מחלק את מרחב החיפוש לתתי מרחבים ללא חפיפה ביניהם .מבוזרים של אילוצים אופטימיזציה

מרחב כזה מייצג חלק מבעיה שבה משתתפים כל הסוכנים בחיפוש מסונכרן המבוסס על הסתכלות קדימה 

(Synchronous Forward Bounding – SFB) . הבחירה בSFB  נעשתה עקב אופיו הסינכרוני והגיזום היעיל של מרחב

 .פוש שמאפיין אלגוריתם זההחי

 :האלגוריתם מאופיין בתכונות החשובות הבאות

 המאמץ החישובי מחולק ומבוצע בו זמנית על ידי הסוכנים השונים. דרגה גבוהה של מיקבול ,

האלגוריתם שולט במספר תהליכי החיפוש , יתרה מכך. כך מתאפשרת מציאת פתרון בצורה מהירה יותר

 .החיפוש לתתי מרחבים נוספים המבוצעים בו זמנית על ידי פיצול דינמי של מרחבי

  על ידי שיתוף מידע בין " הסתכלות קדימה"האלגוריתם משפר אלגוריתמים קיימים של

 .תהליכי החיפוש השונים

  איזון כמות העבודה המתבצעת על ידי הסוכנים מושג על ידי יוריסטיקה דינמית לסידור

עקב כך סדר הסוכנים . תהליך הנתוןכאשר כל תהליך חיפוש עצמאי בקביעת סדר הסוכנים ב, הסוכנים

 .שונה בתהליכים שונים

נמדדו בצורה נרחבת אל מול אלגוריתמים מובילים לפתרון בעיות אילוצים  (ConcFb)ביצועי 

 – Non Concurrent Logical Operations)המדדים שנבדקו הם פעולות לוגיות לא בו זמניות . מבוזרות

NCLO) ,זמניים -צעדים לא בו(Non Concurrent Steps) ,הניסויים . וזמן עיבוד, של הודעות מספר כולל

 .בכל המדדים, אלגוריתמים שנבדקועולה בצורה משמעותית  על כל ה ConcFB -מראים ש

 יעילות ושיויוניות בעיבוד אילוצים מבוזר –חלק שני 
פטימלי לפונקציית המטרה מבוזרים תוכננו למצוא פתרון או של אילוצים אופטימיזציהבעיות באופן מסורתי 

כאשר בעיות קומבינטוריות של  מערכות מרובות סוכנים מיוצגות . הגלובלית שהיא סכום כל המחירים של האילוצים

פרשנות טבעית של מחיר האילוץ היא המחיר האישי של כל סוכן כתוצאה מהפרת , כבעיות אילוצים אסימטריות

ם ניתן לשקול פונקציות מטרה אלטרנטיביות שישקפו בצורה טובה יותר כאשר המחירים או התועלות הם אישי. האילוץ



פונקציית המטרה יכולה להביא לחלוקה הוגנת , במילים אחרות. של הסוכנים המעורבים, הסוציאלי, את האופי החברתי

 .של המחירים או התועלות בין הסוכנים

 של אילוצים אופטימיזציהבעיות רגיל של חלק זה של העבודה מבטל את הצורך בשתי הנחות מקובלות במודל ה

פונקציית המטרה , בנוסף. המחירים או התועלות משויכים למצב של הסוכנים ולא לאילוצים ביניהם, ראשית. מבוזרים

 .של סכום כל המחירים מוחלפת על ידי פונקציות סוציאליות שמשלבות יעילות ושיוויוניות

, מדדים רבים פותחו לאורך השנים לצורך מדידת רמת השיויוניות. סוציאליתשיויוניות היא מושג מרכזי בכלכלה 

 Social Welfare)פונקציות רווחה סוציאלית . ורבים אחרים ,אינדקס (Theil)טייל , אינדקס  (Gini)יני'מדדים כגון ג

Functions – SWF) העבודה . ילות מבוססות וידועות בכלכלההמבוססות על מדדים אלו ומשלבות שיוויוניות עם יע

 .חיפוש מבוזר בבעיות אילוציםחוקרת את השימוש בפונקציות אלו כפונקציות מטרה עבור 

, כפונקציות מטרה עבור חיפוש מבוזר בבעיות אילוצים היא, מבוססות על שיוויוניותהבשימוש בפונקציות המגבלה 

חלק זה של העבודה מראה שכאשר פונקציות  .לא ניתן לגזום את מרחב החיפוש בצורה הרגילה שעבור פונקציות אלו

 . הערך של הסוכנים הן מונוטוניות ניתן לתכנן מנגנון גיזום שונה עבור פונקציות מטרה סוציאליות

ניתן להשתמש בחיפוש מקורב , מראה שכאשר פונקציות הערך של הסוכנים אינן מונוטוניותחלק נוסף של העבודה 

(Local Search)  מבוזרים עבור פונקציות מטרה  של אילוצים אופטימיזציהבעיות כדי למצוא פתרון לא מלא של

של חלוקת חבילות על " דמוית אמת"את משפחת הבעיות המעניינות האלה על ידי בעיה  העבודה מדגימה. סוציאליות

 . על ידי מספר סוכנים, גרף

 הקטנת קנאה –חלק שלישי 
כאשר . של הסוכנים השוניםמוסכם שמשמש להשוואה בין הערך " מטבע"שיוויוניות מחייבת את קיומו של 

 . ת המטבע המוסכם לא בהכרח מתאימההנח, הסוכנים מדמים התנהגות אנושית

בהנחה שמצב עולם שבו , מידת הקינאה בין הסוכנים –במיקרים כאלו ניתן להשתמש במדד אחר של הוגנות 

 .הקנאה נמוכה יותר הוא הוגן יותר מאשר מצב עולם שבו הקנאה גבוהה

. החלק השלישי והאחרון של העבודה עוסק במקרה שבו הוגנות מבוטאת על ידי חיפוש מצב שבו הקנאה נמוכה

 Indivisible Resource)י ניתניםלחלוקה  חלק זה של העבודה עוסק במיוחד בבעיות חלוקה של משאבים בלת

Allocation Problems - IRAP) .חלוקה של כמו גם יצוג בעית , העבודה מגדירה דרך למדוד קנאה בין סוכנים

חלק זה של העבודה מציג אלגוריתם שלם ואלגוריתם . מבוזרים של אילוצים אופטימיזציהמשאבים שלמים כבעית 

 .ידי מציאת פתרון בעל קינאה מינימליתמקורב לפתרון בעיות אלו על 

שגורם לקינאה נמוכה בין  (Pareto Optimal)כדי לשלב הוגנות ויעילות ניתן לחפש פתרון פרטו אופטימלי , בנוסף

 Fisher's)המבוסס על שיוי משקל בשוק על פי פישר , העבודה מציגה אלגוריתם בעל סיבוכיות פולינומיאלית. הסוכנים

market equilibrium) .תוך , האלגוריתם מעביר את פתרון פישר למשאבים ניתנים לחלוקה לפתרון במשאבים שלמים

 .שמירה על תכונת הפרטו אופטימליות של הפתרון ורמה נמוכה של קנאה בין הסוכנים
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Abstract 

Transposable elements (TEs) are DNA sequences, found in nearly all known organisms, 

which have the ability to replicate within the genome. They are responsible for a great 

deal of the variability in genome sequence, size and structure, and may comprise up to 

90% of some grass genomes. The epigenetic mechanisms that are responsible for the fine 

tuning of gene transcription, are thought to have first evolved in order to silence the 

transcriptional and transpositional activity of TEs. The ability of TEs to create a large 

amount of variability in a short amount of time means that they may be responsible for 

the genetic differentiation of chromosomes in the process of speciation. Specifically, they 

may help establish the disomic inheritance of new allopolyploid species and contribute to 

the genetic diversification of different population of the same species, both of which 

result in speciation. Thus, I have used wheat as a model for understanding the role of TEs 

in the long term (evolutionary) and short term (revolutionary) process of speciation, as 

the genome donors of this allopolyploid species are known and extant and its 

allopolyploidization event is readily reproducible. In this study, I use bioinformatics 

methods with available wheat NGS databases and PCR methods [including site-specific 

PCR, quantitative PCR and variants of the amplified fragment length polymorphism 

(AFLP) assay] on various natural and synthetic wheat species, to show that miniature 



(MITEs and SINEs) and autonomous transposons have been active during the evolution 

of the wheat genome, and immediately following polyploidization, in a reproducible 

manner. Specifically, I observed genome-wide genetic and epigenetic changes (changes 

in cytosine methylation) in genomic and TE sequences following polyploidization 

(especially between the first and second generation of the newly formed polyploid), 

insertional polymorphism in natural wheat species, no copy number burst of MITEs and 

SINEs in synthetic the polyploids despite clear mobilization between the first and second 

generation of the synthetic polyploid, a high representation of miniature elements in 

transcribed genomic regions, a correlation between the copy number of miniature 

transposons and their average length, conserved target site preferences of miniature 

transposons, and genome- and polyploid specific proliferation of miniature and 

autonomous transposons. I conclude that miniature and autonomous TEs may play a role 

in the establishment of polyploid species in nature and in the diversification of wheat 

populations throughout their evolutionary history. 



 

ההשפעה של אלמנטים ניידים על האבולוציה 

 הגנומית של חיטה

 מוצג על ידי: בארי יעקב

 מנחה: דר' חליל קשקוש

 תקציר

ובחלק מהאאוקריוטים, לדוגמא חיטה ותירס, הם , היצורים החייםנמצאים בכל ככל הנראה טרנספוזונים 

בעלי יכולת תזוזה בגנום אשר משנים את  DNAהם רצפי  טרנספוזונים. מהגנום 09%-יכולים להוות עד כ

 RNAמקומם בעזרת שני מנגנונים עיקריים: הראשון ע"י "העתקה והדבקה" בעזרת השימוש במולקולת 

או רטרוטרנספוזונים, והשני ע"י מנגנון "גזירה והדבקה" ואלה  RNAכתוצר ביניים ואלה נקראים אלמנטי 

ספוזונים עלולים לגרום לאברציות כרומוזומליות רבות . מחקרים רבים הראו שטרנDNAנקראים אלמנטי 

ובכך יביאו ליצירת שונות גנטית עצומה, או לפגיעה חמורה בתפקוד הגנום המאחסן. לכן, גוברת ההערכה 

לבקר את , כדי לכאורההמערכות האפיגנטיות האחראיות לכיוון עדין של שיעתוק גנים, התפתחו לראשונה, ש

 טרנספוזונים,השתמשתי בחיטה כמודל להבנה של התפקיד של במחקר שלי, . דיםפעילותם של אלמנטים ניי

פוליפלואידים  הקצר )טווח רבולוציוני( בתהליך יצירת מיניםוהן בטווח בטווח הארוך )טווח אבולוציוני( הן 

זור שחניתן לה בחיטה, מינים שתרמו את הגנום שלהם לתהליך האלופוליפלואידיזציהב על ידי שימוש, חדשים

עם בסיסי מידע ביואינפומטיות . במחקר הזה אני משתמש בשיטות )מינים סינטטיים( בקלות יחסית במעבדה

ומודיפיקציות של כמותי  PCR, ספציפי PCRהכוללות ] PCRשל רצפים גנומיים של חיטה ושיטות זמין 

טבעיים  חיטה על מגוון מיני amplified fragment length polymorphism (AFLP) -שיטת ה

 (SINEs-ו MITEs). במחקר שלי אני בעיקר התמקדתי במשפחות של אלמנטים בעלי רצף קצר וסינטטיים

מכיוון שמחקרים קודמים באורגניזמים אחרים הראו שהם יכולים להיות פעילים, למרות שהם איבדו את 

אולם הם מסוגלים  היכולות שלהם לקודד לחלבונים הדרושים לקפיצה שלהם )אלמנטים לא אוטונומיים(,



כמו כן, חקרתי מספר קטן של משפחות של  להשתמש בחלבונים המיוצרים ע"י אלמנטים אוטונומיים אחרים.

ואפיגנטיים )שינוים ( deletion)שינוים גנטיים ( 1אלמנטים אוטונומיים. עיקר התוצאות במחקר שלי כללו )

פוליפלואידיזציה תהליך האלמנטים ניידים לאחר  ילציה על גבי ציטוזין( נרחבים ברצפים גנומיים ורצפיתבמ

 copyגדולה במספר ההעתקים )שונות ( 2)(, סינטטיים)במיוחד בין הדור הראשון והשני במיני פוליפלואידים 

number variation) של אלמנטים ניידים במיני חיטה (Triticum( ובני חיטה )Aegilops ) ,( 3)טבעיים

( 4) ,בדור השני של חיטה היקסאפלואידית סינטטיתיים( MITEזעירים מסוג ) קפיצה של טרנספוזונים

מהאלמנטים  69%לבין רצפים מקודדים, כאשר בערך  MITEאסוציאציה גבוהה בין אלמנטים זעירים מסוג 

לבין מספר  MITEקורלציה שלילית בין גודל האלמנט ממשפחת  (5) -שנבחנו נמצאו ברצפים משועתקים, ו

לאור  ל המשפחה, ככל שהאלמנט יותר קצר, הוא יכול להגיע למספר העתקים גדול יותר.ההעתקים ש

פוליפלואידים מינים ביצירת לטרנספוזונים יכולה להיות חשיבות רבה מאוד אני מסיק כי התוצאות הללו, 

 (reproductive isolationוביצירת שונות גנטית עצומה היכולה להיות לה חשיבות בבידוד רבייתי )בטבע 

 .אוכלוסיות חיטה לאורך האבולוציהבין 
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The abstract: 

Necrotic cell death is considered an unavoidable and unpreventable cascade of cellular and molecular events 

ultimately leading to cell demise. However, recent findings challenge this concept and indicate that necrosis might 

be a regulated process. In agreement with this view, it has been reported that cells can switch between apoptotic and 

necrotic modes of cell death. Nevertheless, scanty information is available pertaining to the molecular mechanisms 

underlying necrotic cell death. 

Necrotic cell death leads to severe, irreversible tissue damage in many clinical conditions such as myocardial 

infarction, brain stroke and liver cirrhosis. The necrotic process typically occurs following ischemia, hypoxia or 

trauma. It has also been reported in neurodegenerative conditions such as Alzheimer’s disease, Huntington’s 

Parkinson's disease, amyotrophic lateral sclerosis and other pathologies. No current effective clinical treatment of 

necrosis is available except for hyperbaric oxygen therapy. 

While it is known that caspase-independent cell death pathways exist, their mechanisms of action have not yet been 

elucidated. It was previously found in our laboratory that serine proteases and cathepsins are involved in apoptotic 

and necrotic modes of cell death. In the present study, the role of serine proteases in necrotic cell death was 

investigated. 

We first investigated whether necrosis is accompanied by induction of intracellular proteolytic activity. We 

established several systems for necrosis induction. Necrosis in human promonocytic U 937, human promyelocytic 

leukemia cells HL 60 and rat pheochromocytoma PC 12 cells was induced by treatment with a combination of anti-

Fas or staurosporine with oligomycin A. Addition of anti-Fas or staurosporine to the cells resulted in a time-

dependent increase in apoptosis. Treatment with oligomycin A alone did not cause any cell death. However, the 

combination of anti-Fas or staurosporine with oligomycin A shifted the apoptotic cell death induced by anti-Fas or 

staurosporine to a necrotic mode of cell death. We also used an alternative necrotic stimulus, KCN, which induces 

cell necrosis by causing chemohypoxia.  

Cell death/viability was accessed by different methods such as trypan blue exclusion, determination of lactate 

dehydrogenase (LDH) release and by acridine orange and ethidium bromide double staining, a method that allows 

determination of cell death pathway. 

In order to study whether necrosis is accompanied by induction of proteolytic activity, whole cell lysates were 

prepared following different treatments and separated by gelatin substrate gel electrophoresis. The induction of 

necrosis caused the appearance of a band correlating with protease activity. This band did not appear in untreated 

control cells, and disappeared in the presence of elastase inhibitor, but not in the presence of chymotrypsin inhibitor. 

These results indicate that treatment of U 937 cells with KCN caused an induction of elastase-like proteolytic 

activity.  

To further corroborate that activation of elastase-like proteolytic activity occurs during the necrotic cell death 

process, we determined the enzymatic activity in cell extracts prepared from KCN-treated U 937 cells in comparison 

with controls, using MAAPV, an elastase specific colorimetric substrate. A significant elevation of elastase-like 

activity was noted as early as 10 minutes after the introduction of KCN, compared to control cells. The increase of 

elastase-like activity was detected before morphological signs of cell death could be observed. MeOSuc-AAPV-

CMK, also known as elastase inhibitor III (EI III), had only a slight effect on proteolytic activity of control cells at a 

concentration of 100 μM; however, it completely inhibited the necrosis-induced activity. The inhibition was dose-

dependent, with IC50=2.735 μM. The induced elastase-like proteolytic activity was not inhibited by two well-known 

cysteine protease inhibitors, (2S, 3S)-trans-epoxysuccinyl-L-leucylamido-3-methylbutane ethyl ester (E-64d) and the 

cathepsin L inhibitor Cbz-Phe-Tyr-CHO. These results indicate that the induced proteolytic activity associated with 

necrosis in U 937 cells is compatible with serine protease activity. 



A small library of novel transition-state analog inhibitors, which are based on short peptides, bearing the 

trifluoromethyl ketone functional groups at their C-termini and carbobenzyloxy protecting group at their N-termini 

were synthesized. The synthesized peptide sequences are known to be recognized by elastase-like proteases and their 

structure - function relationship in prevention of necrotic cell death and inhibition of induced elastase-like activity 

was determined. Based on these experiments, the appropriate compound for the purification of the activated enzyme 

by click chemistry was synthesized. It is based on Cbz-Ala-Pro-Ala-CF3 and its formula is CH≡C-(CH2)4-Ala-Pro-

Ala-CF3. This compound was effective both in protecting the cells from undergoing necrotic death and in inhibiting 

KCN induced intracellular elastase-like activity. 

The purification of the activated elastase-like enzyme was performed with click chemistry method. After the 

procedure in the elution liquid of untreated cells no protein could be found, while in the elution liquid, obtained from 

cyanide treated cells the protein concentration was 0.2 μg/ml. The eluted liquid from the KCN-treated cells was 

analyzed by time-of-flight mass spectrometer (TOF) after matrix-assisted laser desorption/ionization (MALDI) 

procedure and two peaks with MW of 25 kDa were discovered.  

The purified protein was subjected to trypsin digest analysis. With coverage of more than 95% it was found that the 

purified protein is Chymotrypsinogen A [Contains: Chymotrypsin A chain A; Chymotrypsin A chain B; 

Chymotrypsin A chain C] or Chain B of Delta-Chymotrypsin Bound to a Peptidyl Chloromethyl Ketone Inhibitor. 

These two proteins are very similar in their trypsin digest pattern and have molecular weight of 25.6 and 24.2 

respectively. 

These promising results prompted us to evaluate the effect of elastase inhibitors on the necrotic process in-vivo in 

mice and in rats. We used the closed head injury model to determine the effect of elastase inhibitors on the 

development of brain necrosis and on the neurological status assessed by using the neurological severity score 

(NSS). Development of necrosis was measured by assessing necrotic space in brain slices. The sham-operated 

animals were found to be healthy with normal NSS and with no necrotic brain tissue. We have seen the decrease in 

neuronal damage and reduction of necrotic space in traumatized elastase inhibitor II or III treated animals as 

compared to untreated traumatized ones. Elastase inhibitors II and III significantly reduce neurological damage as 

measured 1-hour post injury. Additionally, treatment with elastase inhibitors clearly reduced the space of the 

necrotic tissue from 50 to 25% of the damaged hemisphere. Identical results were obtained when the effect of the 

inhibitors was tested on neutrophil elastase knockout mice. These results support the use of elastase inhibitors in 

attenuation of necrotic insult. Interestingly, there was no difference in the development of necrosis and in the 

reaction to treatment between normal and knockout mice, indicating that neutrophil elastase does not play any role 

in these processes.  

We also assessed the effect of other elastase inhibitors on necrotic processes. Α1-Anti Trypsin is an inhibitor of 

trypsin, elastase and other proteases, synthesized in liver and present in human blood. Today it is clinically used as a 

therapy for α1-antitrypsin deficiency, a genetic disorder. We found that α1-antitrypsin can provide protection against 

KCN induced necrosis in U 937 cells at concentration of 1.2 μg/ml and higher. Another commercially available 

elastase inhibitor that we investigated was ONO 5046, also known as elaspol or sivelestat, which is used as a drug 

for treatment of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). We showed that this inhibitor has significant 

protective effect against necrosis, at concentrations of 50 μM and higher. We also found a synergistic effect between 

low concentrations of ONO 5046 and α1-antitrypsin. An additional synergistic effect in this relation was found 

between low concentrations of pan caspase inhibitor z-VAD-FMK (10 and 20 μM) and elastase inhibitor III (100 

μM), preventing KCN induced necrosis in U 937 cells. 

In the present study, we identified a novel key step in the molecular pathway of necrosis, which could provide a 

target for therapeutic intervention and prevention of necrosis. We show that induction of necrosis by different 

inducers caused an early and significant increase in intracellular elastase-like proteolytic activity. We have 

demonstrated for the first time that cell permeable elastase inhibitors prevent necrotic cell death. These inhibitors 

could be used for prevention of cell death before the onset of necrotic insult as a protective action, which would not 

be possible using inhibitors directed against neutrophil elastase, a protease that participates at a later stage of the 

necrotic process. This therapeutic approach may be especially useful for treatment of patients who are at high risk of 

stroke, myocardial infarction, cirrhosis, gangrene and other necrosis-associated conditions. 



 תפקידם של סרין פרוטאזות וקטפסינים בתהליכי תמותת תאים :נושא העבודה     

 חלפין בוריס :שם המגיש     

  פרופ. אילנה נתן :שם המנחה     

 :תקציר העבודה     

מוות תאים נקרוטי נחשב כאירוע בלתי נמנע ושרשרת חד כיוונית של תהליכים תאיים ומולקולאריים אשר סופם התפרקות  

אולם, ממצאים אחרונים קוראים תיגר על הגישה הנ"ל ומצביעים על כך כי נקרוזיס עשוי להיות תהליך מבוקר. תחת זו,  התא.

דווח כי תאים מסוגלים לעבור ממצב של מוות אפופטוטי למוות נקרוטי. למרות זאת, מעט ידוע על התהליכים מולקולאריים 

 העומדים בבסיס המוות התאי הנקרוטי.

טי מוביל לנזק רקמתי חמור ובלתי הפיך בתהליכים קליניים רבים כדוגמת אוטם שריר הלב, שבץ מוחי ושחמת כבד. מוות נקרו

התהליך הנקרוטי מתרחש בדרך כלל בעקבות איסכמיה, היפוקסיה, או טראומה. מוות נקרוטי מתרחש גם במחלות ניווניות 

רוחבית ומצבים פתולוגיים אחרים. עד כה,  amyotrophic, טרשת  כדוגמת מחלת האלצהיימר, מחלת הנטינגטון, מחלת פרקינסון

 אין בנמצא טיפול יעיל לנקרוזיס פרט לטיפול בחמצן בלחץ גבוה.

בעוד שידוע כי קיימים מסלולי מוות תאי שאינם תלויי קספז, מנגנון הפעולה שלהם תרם הובן לאשורו. מחקר שנעשה בעבר 

פסינים מעורבים במוות תאי אפופטוטי ונקרוטי. מחקר זה בחן את תפקידן של סרין במעבדתנו מצא כי סרין פרוטאזות וקט

 פרוטאזות בתהליך המוות התאי הנקרוטי.

תחילה, חקרנו האם נקרוזיס מלווה בפעיות פרוטאוליטית תוך תאית. הקמנו מספר מערכות להשראת נקרוזיס. נקרוזוס הושרה 

 pheochromocytoma PC 12ותאי  HL 60י לויקמיה פרומיילוציטית אנושיים ,  תאU 937על תאים אנושיים פרומונוציטית 

או  anti-Fasתוספת של  oligomycin Aיחד עם   staurosporineאו  anti-Fasמחולדה באמצעות טיפול משולב של 

staurosporine לתאים גרם לעלייה במוות אפופטוטי ללא תלות בזמן. טיפול ב- oligomycin A רם לכל מוות תאי לבדו לא ג

גרם להזזה של התהליך האפופטוטי, שנגרם  oligomycin Aיחד עם  staurosporineאו  anti-Fasמשמעותי. אולם, שילוב של 

, אל עבר מסלול המוות התאי הנקרוטי. בנוסף, השתמשנו במחולל נקרוזיס חילופי staurosporineאו  anti-Fas  -כתוצאה מ

 .chemohypoxiaיצירת  ( אשר פועל ע"יKCNציאניד )

 lactate, קביעות כמות שיחרור trypan blue -הערכת חיות או מוות התאים נעשה באמצעות שיטות שונות כגון צביעה שלילית ב

dehydrogenase (LDH)  ושימוש בשיטת צביעה כפולה ע"יacridine orange ו- ethidium bromide  המאפשרת אבחון מסלול

 המוות התאי.

קור האם התהליך הנקרוטי מלווה בהשראה של פעילות פרוטאוליטית הוכנו ליזטים של תאים לאחר טיפולים שונים והם בכדי לח

הופרדו תוך שימוש באלקטרופורזה ע"ג ג'ל כאשר ג'לטין משמש כסובסטראט. השראת נקרוזיס גרמה להופעת בנד ע"ג הג'ל 

א טופלו, נעלם בנוכחות מעכב אלסטאז, אך לא בנוכחות מעכב המתאים לפעילות פרוטאזות. בנד זה לא הופיע בתאים של

גורם להשראת פעילות פרוטאוליטית של אנזימים דמויי  U 937בתאי   KCN-כימוטריפסין. תוצאות אלו מראות כי טיפול ב

 אלסטאז.

תהליך הנקרוטי, בכדי לאשרר את הממצא כי שפעול של פעילות פרוטאוליטית  של אנזימים דמויי אלסטאז מתרחש במהלך ה

 -בהשוואה לביקורת, תוך שימוש ב KCN -שטופלו ב U 937בדקנו את הפעילות האנזימטית של מיצויי תאי שהוכן מתאי 

MAAPV שהוא סובסטראט ספציפי לאלסטאז המשמש לבדיקות קולורמטריות. נמצא כי קיימת עלייה משמעותית בפעילות של ,

בהשוואה לתאי ביקורת. עלייה זו בפעילות אנזימים דמויי  KCN-אחר הטיפול בדקות ל 01-אנזימים דמויי אלסטאז החל מ

הידוע גם כמעכב  MeOSuc-AAPV-CMK-אלסטאז נצפתה לפני שניתן להבחין בשינויים מורפולוגיים של מוות תאי. ל

, אך הוא מעכב לחלוטין μM 011יש השפעה מועטה על הפעילות הפרוטואליטית בתאי הביקורת בריכוז של  III (EI III)  אלסטאז

. פעילות של אנזימים IC50=2.735 μMאת הפעילות האנזימטית הנגרמת כתוצאה מנקרוזיס. העיכוב הינו תלוי ריכוז כאשר 

-2S,3S)-trans-epoxysuccinylמעכבים ידועים של ציסטאין פרוטאזות:  2דמויי אלסטאז המושרת ע"י נקרוזיס לא עוכבה ע"י 

L-leucylamido-3-methylbutane ethyl ester (E-64d)  ו- Cbz-Phe-Tyr-CHO תוצאות אלו מראות כי הפעילות .

 נמצאת בהתאמה לפעילות של סרין פרוטאזות. U 937הפרוטאוליטית המושרת ע"י נקרוזיס בתאי 



אים את הקבוצה הפונקציונלית הוכנה ספריית קטנה של אנלוגים של מצב המעבר המובססים על פפטידים קצרים הנוש

. רצף הפפטידים מזוהה ע"י פרוטאזות דמויות אלסטאז,  N-וקבוצת קרבובנזילוקסי בקצה ה  C-טריפלואורומתיל קטון בקצה ה

פעילות שלהם במניעת מוות נקרוטי ועיכוב הפעילות המושרת ע"י נקרוזיס של אנזימים דמויי אלסטאז, ידועים. -יחסי מבנה

". התרכובת Click-Chemistryבהתבסס על תוצאות אלו הוכנו תרכובות עובר ניקוי האנזים הפעיל המתאימות לכימיה של "

. תרכובת זו היא אפקטיבית הן בהגנה CH≡C-(CH2)4-Ala-Pro-Ala-CF3בעלת המבנה  Cbz-Ala-Pro-Ala-CF3שהוכנה היא 

 .KCNלות אנזימתית דמויית אלסטאז תוך תאית המושרת ע"י על תאים העוברים תהליך מוות נקרוטי והן בעיכוב פעי

". אחרי הפרוצדורה, בתמיסת האלוציה של Click Chemistryניקוי אנזימים דמויי אלסטאז פעילים בוצע באמצעות כימיית "

 1.2ון היה תאים שלא טופלו, לא ניתן למצוא חלבון לעומת זאת בתמיסת האלוציה מתאים שטופלו קודם בציאניד ריכוז החלב

 matrix-assistedמיקרוגרם למ"ל. אנליזה לתמיסת האלוציה מתאים שטופלו קודם בציאניד, בספקטרוסקופיית מסה בשיטת 

laser desorption/ionization time of flight (MALDI-TOF)  22הראתה שני פיקים המתאימים לחלבונים בגודל של kDa . 

 is Chymotrypsinogen Aנמצא כי החלבון הוא  52%כול ע"י טריפסין. בהתאמה של אנליזה לחלבון הנקי נעשתה בשיטת עי

של  B(, או שרשרת Aשל כימוטריפסין  Cושרשרת  Bשל כימוטריפסין   B, שרשרת Aשל כימוטריפסין  A)המכיל: שרשרת 

וצרים המתקבלים מעיכול ע"י כלורומתיל קטון. שני חלבונים אלו דומים מאוד בת-כימוטריפסין הקשור למעכב פפטידיל-דלתא

 בהתאמה. kDa 2..2 -ו kDa 22.2טריפסין ומבחינת המשקל המולקולרי 

חיזקנו עוד את ההשערה שמקשרת בין פעילות אנזימתית דמויית אלסטאז עם המוות הנקרוטי ע"י עיכוב פעילות אלסטאז ברמת 

-MeOSuc-AAPA -ו  IIIב המסחרי מעכב אלסטאז החלבון ע"י שימוש במעכבים החודרים את ממברנת התא. נמצא כי המעכ

CMK (EI II  מעכבים נקרוזיס בתאיU 937, PC 12 ו- HL 60  וכי הפעילות תלוייה בריכוז המעכב; פעילות זו נבדקה בשיטת

 . LDH שחרור

בעכברים  התוצאות המבטיחות אלו דחפו אותנו להעריך את ההשפעה של מעכבי אלסטאז על התהליך הנקרוטי במודל חיות,

וחולדות. השתמשנו במודל של חבלה בראש ע"מ לחקור את האפקט של מעכבי אלסטאז על התפתחות נקרוזיס במוח ועל התפקוד 

(. התפתחות הנקרוזיס נמדדה ע"י השטח הנקרוטי בפרוסות רקמת NSS) neurological severity scoreהנוירולוגי שהוערך ע"י 

עם ציון ניורונלי תקין וללא שטח נקרוטי ברקמת המוח. צפינו בירידה בנזק הניורונלי ובשטח מוח. חיות הביקורת נמצאו בריאות 

לאחר טראומה, בהשוואה לחיות שעברו טראומה ולא  IIIאו  IIהנקרוטי ברקמת המוח כאשר החיות טופלו במעכב אלסטאז 

לאחר הפציעה. בנוסף  0יורונלי כפי שנמדד שעה הורידו באופן משמעותי את הנזק הנ III -ו IIטופלו במעכבים. מעכבי אלסטאז 

משטח ההמיספירה. תוצאות זהות  22%-ל 21%-טיפול במעכבי אלסטאז הקטין באופן ברור את השטח הנקרוטי ברקמת המוח מ

 התקבלו כאשר נבדקו השפעות מעכבי אלסטאז בעכברי נוקאאוט לנויוטרופיל אלסטאז.

הינו מעכב של טריפסין, אלסטאז  α1-anti trypsinאחרים על התהליך הנקרוטי.  בנוסף בדקנו את האפקט של מעכבי אלסטאז

ופרוטאזות נוספות, הוא מיוצר בכבד ונמצא בדם. כיום הוא משמש לטיפול במחלה גנטית הגורמת למחסור בחלבון זה. אנחנו 

מיקרו גרם למ"ל ומעלה. מעכב  0.2 בריכוז של U 937בתאי  KCNמגן כנגד נקרוזיס המושרה ע"י  α1-anti trypsinמצאנו כי 

 chronic obstructive -המשמש לטיפול ב sivelestatאו  elaspol-, הידוע גם כONO 5046אלסטאז מסחרי נוסף שבדקנו הוא 

pulmonary disease (COPD) הראנו שלמעכב זה פעילות הגנתית משמעותית כנגד נקרוזיס בריכוז של .μM 50  ומעלה. בנוסף

-.  אפקט סינגרסטי נוסף נמצא בין מעכב פאןα1-Anti trypsin -ו ONO 5046ט סינגיסטי בין ריכוזים נמוכים של מצאנו אפק

 .U 937המגן כנגד נקרוזיס בתאי  μM 100בריכוז  IIIומעכב אלסטאז  μM 20 -ו μM10בריכוז   z-VAD-FMKקספאז 

כול לספק מטרה עבור התערבות רפואית ומניעת נקרוזיס. אנחנו במחקר זה זיהנו צעדי מפתח במנגנון המולקולרי של נקרוזיס, הי

מראים שהשראת נקרוזיס ע"י משרנים שונים גרמה לעלייה מוקדמת ומשמעותית בפעילות תוך תאית של אנזימים דמויי 

מניעת אלסטאז. הראנו שמעכבי אלסטאז החודרים את ממברנת התא מעכבים את המוות הנקרוטי. מעכבים אלו יכולים לשמש ל

מוות תאי לפני תחילת תהליך המוות הנקרוטי, כטיפול מונע; היות ובשלב מאוחר יותר לא ניתן להשתמש במעכבים כנגד 

ניוטרופיל אלסטאז, פרוטאזה אשר משתתפת בשלב מתקדם של התהליך הנקרוטי. גישה טיפולית זו יכולה להיות שימוש לטיפול 

  טם שריר הלב, שחמת הכבד, גנגרנות ומחלות נוספות הקשורות לנקרוזיס.בחולים אשר נמצאים בסיכון גבוה לשבץ, או
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Abstract 

Peptides and proteins are capable of converting, under various conditions, from their natural 

soluble forms (α-helix rich) into ordered insoluble β-sheet rich fibrillar assemblies. These fibrillar 

assemblies, also known as amyloid plaques, are thought to be responsible for several systemic and 

neurodegenerative diseases, called “amyloidosis”, such as Alzheimer’s, Parkinson’s and others. Self-

assembly processes of such peptides have been intensively investigated during the past decade, with a 

special focus on amphiphilic sequences, which are organized in alternating sequences comprising both 

hydrophobic and hydrophilic amino acids (see, for example, Figure 1). This structure gives rise to two 

distinct surfaces, one being hydrophobic and the other hydrophilic. In aqueous solutions, the 

hydrophobic side shields itself from water, driving the self-assembly of the peptides in a process 

comparable to the spontaneous folding of proteins observed in nature. The actual self-assembly process 

is based on the spontaneous diffusion and specific interactions among molecules governed by non-

covalent interactions, including electrostatic, hydrophobic, van der Waals, hydrogen bonding and 

aromatic π-stacking. Although these interactions are individually weak, they can generate highly stable 

assemblies when numerous. 

An additional line of research has invested much effort in the study of non-enzymatic molecular 

replication systems. There, the design of replicating peptides has centered mainly on α-helix forming 

sequences that self-assemble into coiled-coil tertiary structures. However, it has been postulated that 

shorter peptides with simpler sequences may serve as templates for self-replication, provided they are 

able to arrange themselves into unique and well defined structures. In this thesis, I present a study on 

rather simple peptides (Figure 1), close analogs of the synthetic amphiphilic Glu-(Phe-Glu)n- peptides 



that form a variety of soluble β-sheet structures in water. Several of these structures have been found to 

significantly accelerate peptide ligation and self-replication. 

 

Figure 1: Stick representation of amphiphilic peptides used in this thesis composed of sequences of alternating hydrophobic 

aromatic phenyl alanines (brown) and hydrophilic charged glutamic acids (red). 

 

I first describe the design and structural characterization of new β-sheet forming peptides, based 

on alternating sequences of hydrophobic and hydrophilic amino acids. I then present the research 

conducted, revealing the dynamic self-assembly process these peptides undergo in order to form 

supramolecular structures. By employing native chemical ligation, we have managed to probe which of 

these supramolecular structures are able to act as catalysts for the self-replication process and thereby 

enhance the ligation reaction. Finally, by combining the two parallel processes, namely the self-

assembly and the self-replication, we propose a full system mechanism together with a kinetic model. In 

addition, I present a recent investigation of cysteine-free ligation, occurring only between the activated 

C-terminal amino acid and the primary amine of N-terminal amino acid, with a reaction that mimics the 

peptide bond condensation that occurs in nature. This process proceeds in a stereo- and regio-selective 

ligation reaction by β-sheet forming peptides. 

  



מערכת שכפול עצמי פשוטה המבוססת על פפטידים 

 אמפיפיליים

 בוריס רובינוב

 בהנחיית פרופ' גונן אשכנזי

 

 תקציר

( α ;α-helix-מסיסים )עשירים בסלילי מולקולריים-ם עלמבנימ ,תנאים שוניםב משתנים, פפטידים וחלבונים

ים כאחראים למגוון בעמילואידי ונחש רובד( הידועים בתור β ;β-sheet-למבנים סיביים לא מסיסים )עשירים ביריעות

תארגנות האלצהיימר, פרקינסון ועוד. תהליכי המחלות מערכתיות וניוון עצבים, הנקראות "עמילואידוזיס", כגון, 

מורכבים  ים. פפטידים אלוידגש מיוחד על רצפים אמפיפיל והושםפפטידים נחקרו רבות בעשור האחרון, העצמית של ה

(, ובכך יוצרים שני משטחים שונים, 1 איור) לסירוגין ,הידרופוביות והידרופיליות ו בלבד,חומצות אמינרצפים של מ

ממסכים עצמם ממים, עובדה  ההידרופוביים, המשטחים מימיותופובי והשני הידרופילי. בתמיסות האחד הידר

 עצמית של הפפטידים, בדומה לתופעת קיפול ספונטני של חלבונים בטבע.הח המניע להתארגנות ושמהווה את הכ

ספציפיות של קשרים לא מולקולריות -תהליך ההתארגנות העצמית מבוסס על דיפוזיה ספונטנית ואינטראקציות בין

ארומטיים. למרות  π-דר ולס, קשרי מימן וקשרי ואןקוולנטים, הכוללים קשרים אלקטרוסטטיים, הידרופוביים, 

 מולקולריים מאוד יציבים.-שאינטראקציות אלו הינן חלשות, עם ריבוי הקשרים ניתן לקבל מבנים על

 

ארומטיים הידרופוביים  (Phe)תצוגה סכמתית של הפפטידים אמפיפיליים המוצגים בתזה זו, המורכבים מרצפים של פניל אלנינים : 1איור 
 הידרופיליות טעונות, לסירוגין. (Glu)וחומצות גלוטמיות 

 



מחקר מקיף בנושא שכפול מולקולארי שלא באמצעות אנזימים.  בוצעבמהלך שני העשורים האחרונים 

ומתארגנים  α-סלילי מבנה שניוני שלהתמקד בעיקר בסינתזה של פפטידים בעלי יכולת שכפול שיוצרים  המחקר

זאת, החוקרים הניחו שפפטידים קצרים עם רצף פשוט יותר יכולים גם הם לשמש  עם. coiled-coilלמבנה שלישוני של 

פפטידים פשוטים,  תאר מחקר שנעשה על בתזה זו אני מכתבניות לשכפול עצמי, בתנאי שיתארגנו למבנים יציבים. 

 אשר חלקםבמים, ו β-של יריעות ממדיים-צברים חד יםצרויש, -n(Phe-Glu)-בעלי רצף  אמפיפילייםדמוי הפפטידים 

אני אתאר תחילה את מזרזים את שכפולם העצמי. בכך פפטידים קצרים יותר ומקטעי מאיצים תגובת קשירה בין 

. לאחר מכן, אני אציג את המחקר שנערך בכדי β-הפפטידים החדשים שיוצרים מבני יריעותהתכנון והאפיון המבני של 

, הצלחתי Native Chemical Ligationלקבוע את התהליך ההתארגנות הדינמית של פפטידים אלו. בעזרת תגובת 

תגובת הקשירה  מולקולריים מזרזים את תהליך השכפול העצמי, ובכך מגבירים את קצב-לבחון אילו מהמבנים העל

(ligation reactionלבסוף, על .)- ,ידי שילוב של תוצאות ניסיוניות המתארות את שני התהליכים המקבילים, כלומר

תהליך ההתארגנות העצמית ותהליך השכפול העצמי, הצענו מנגנון מלא של המערכת, כולל דגם קינטי. בנוסף, אני 

 C-(, בין חומצה משופעלת בקצה הCysצה האמינית ציסטאין )מתאר מחקר של תגובת קישור המתרחשת ללא החומ

 , תגובה המדמה יצירת קשר פפטידי בטבע.N-ולבין ואמין ראשוני של חומצה אמינית בקצה ה
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Abstract: 

Three approaches to overcome the limitations imposed by fiber geometry on obtaining high fiber 

laser output power concomitantly with good beam quality were investigated. The first approach taken 

to decrease the intensity of the signal within the fiber involved increasing the core area. Recently 

developed photonic crystal fiber (PCF) technology enables commercial fabrication of single-mode 

fibers with 44- and 278-fold increases in core area (for flexible and rigid PCFs, respectively), as 

compared with a standard step-index single-mode fiber. As such, PCFs are especially generating 

desirable for high peak power pulsed fiber lasers. This approach was investigated experimentally with 

continuous wave (CW) and Q-switched pulsed PCF lasers in the single oscillator configuration. High 

average and peak power single-mode outputs were demonstrated. 

The second approach taken to overcome the limits of fiber lasers and amplifiers is based on 

distribution of the power between several independent but mutually coherent fiber lasers. In this 

approach, the output beam represents a coherent superposition of the individual beams, and as such, 

its power is the sum of all the powers of the individual beams, with the beam quality being as good as 

that of the individual beams. However, there is a theoretical limit concerning the number of lasers that 

can be phase-locked, which is related to the random phase accumulation in the channels. To thus 

significantly reduce phase randomness, a multi-core fiber can be used.  With respect to the coherent 

combining of single-core fibers, this approach was investigated with CW and Q-switched pulsed PCF 

lasers in the oscillator configuration. With the imposing of temporal and longitudinal characteristics 

of one laser channel onto the other, efficient passive phase-locking and interferometric coherent 

combining of high average and state-of-the-art peak power in a two-arm PCF fiber laser was 

demonstrated. With the multi-core fiber approach, the design and fabrication of a suitable fiber, based 

on the tapering of a bundle of single-core fibers, were demonstrated. 

The third and the last approach aimed at overcoming the limits of fiber lasers and amplifiers is 

based on decreasing the light-matter interaction length. It is well known that nearly all non-linear 

effects are strongly dependent on the length of the light-matter interaction. This approach thus enables 

much shorter pulses from a laser oscillator, as compared with standard fiber laser oscillators, due to 

the shorter round trip time of the photon. However, the design of fiber laser sources based on this 



approach is very challenging due to the low pump absorption in an active fiber, a value that diminishes 

exponentially with reducing fiber length. This is likely the main reason why such laser sources have 

not been investigated previously and are not used in practice. Nonetheless, in taking this approach, a 

novel multi-pass-pumping technique was developed, investigated and demonstrated with a short-

cavity length, high average and peak power, single-mode output, Q-switched PCF laser. Both, the 

calculations and the highly correlated experimental results show that the multi-pass-pumping scheme 

has an extreme impact on pump absorption, with a four-fold increase in slope efficiency noted. 

However, to increase the maximum output power from a fiber laser, it is not enough to overcome 

the limitations described above. In addition, a proper pumping technique should be used. Due to PCF 

design, end-pump configurations should be used. With an end-pump configuration, the signal beam 

can penetrate back into the pump diode, where it in turn can cause damage. Therefore, a dichroic 

mirror is generally used to separate the two beams. Yet in the case of a pulsed operation, protection 

of the pump diodes becomes a significant issue. Moreover, under certain circumstances, there is a risk 

that the dichroic mirror will not separate the signal and pump beams completely, and as a result, the 

signal beam will penetrate back to the pump diode and cause damage. Accordingly, an off-axis 

pumping technique was developed, investigated and demonstrated. The results show that at high 

power and a relatively large pump angle of incidence, the performance of the PCF laser was not 

degraded, showing it to be as good as the conventional on-axis pumping method. In terms of the pump 

coupling, this technique enables very high pump coupling efficiency, yielding values higher than those 

offered by most all-fiber non-PCF pump couplers. 



  פוטוניים סיבים על המבוססים גבוה שיאי הספק בעלי פולסיים לייזרים נושא העבודה:

  לוין-רוזנשטיין בוריס שם המגיש:

  ישעייה עמיאל' פרופ שם המנחה:

  תקציר העבודה:

 רבה עוצמה בעלת תהיה אשר, לייזר אלומת לקבל היכולת הוא לייזרים ופיתוח בחקר העיקריים האתגרים אחד

 שקיים ההפוך בקשר מקורם שכזו אלומה בקבלת והאתגר הבעייתיות. מאידך טובה אלומה איכות ובעלת מחד

, האלומה של נמוכה לאיכות כלל בדרך תגרום הלייזר של גבוהה שעוצמה כך, הפרמטרים שני בין פרקטית מבחינה

 לצד גבוהות יחסית עוצמות להשיג כיום ניתן, כפולה ליבה בעלי סיב לייזרי פיתוח בעקבות. נתונים לייזר בממדי

 מעולה אופטית יעילות בעלי, מאוד ארוכים סיבים פני על" העומס" את לפזר האפשרות. האלומה של טובה איכות

 באנרגיה פולסים קבלת גם כמו קילווואט,  של בסקאלה עוצמות קבלת לאפשרית הופכת, נמוכים תרמיים ועיוותים

 נושאים, אחרונות בשנים שהתרחש הסיב לייזרי בתחום הרב הפיתוח למרות, זאת עם. טובה באיכות מיליג'אול של

 ופיתוח להתקדמות אמיתי מכשול עדיין מהווים, רצויים לא לינאריים לא לאפקטים והסף ההרס סף כגון עיקריים

 הטמון הפוטנציאל את המראות פוטוניים סיבים של בתחום שונים מחקרים של התוצאות דווחו, לאחרונה. עתידיים

  .המתקבלת הגבוהה העוצמה מבחינת גדולה ליבה בעל בסיב

בשלוש שיטות להתגברות על המגבלות המוכתבות על ידי הגאומטריה של סיבים  מתרכז הנוכחי המחקר

 חקרנו הבננ, כנןותלפי השיטה הראשונה, אשר מתבססת על הגדלת השטח האפקטיבי של ליבת הסיב, . אופטיים

 למעשה. והיםגב יחסית ממוצע בהספק והן  שיאי בהספק הן מאופייןלייזר זה  .פולסיו אשר הופעל באופן רציף לייזר

 שלוש או שתיים ידי על רק הודגמו כה ועד פולסי סיב לייזר מבחינת הגבול את יםמייצג זה לייזר של הביצועים

  .בעולם מחקר קבוצות

 בבסיס .off-axis -, שיטת הפוטוניים סיבים לשאיבת החדש שיטה הוצעה ונחקרה הנוכחי המחקר במסגרת

 מאפיין בזכות. השאיבה ליבת של גדולה הנומרי המפתח והוא פוטוניים סיבים של הייחודי המאפיין נמצא זו שיטה

הניסויים . הסיגנל קרן עם קולינארית אינה השאיבה קרן בה off-axis -ה בקונפיגורציית שימוש לערוך ניתן זה

 לתוצאות זהות לפחות או יותר טובות תוצאות להשיג off-axis השאיבה שיטת בעזרת אפשר כי שבוצעו הראו

  האחרות. השאיבה בשיטות המתקבלות

 וחיבור פאזה נעילתשיטה נוספת להתגבר על המגבלות הקיימות עקב שימוש בסיבים אופטיים, מבוססת על 

. . חיבור קוהרנטי של מספר לייזרי סיב תאפשר נטרול המגבלות המאפיינות סיב בודדסיב לייזרי מספר של קוהרנטי

פרמטרים שונים תוך כדי נעילה בין שני לייזרים במצב עבודה רציף וממותג. נוסף על כך, הודגם  חקרובעבודה זו נ

  שיא חדש מבחינת הספק שיאי אשר התקבל מלייזר סיב בתצורת מתנד.

 מסוג לסיביםפאזה וחיבור קוהרנטי, במסגרת מחקר זה נחקרו גם סיבים מרובי ליבות. בנוסף לחקר של נעילת 

 שמקטין מה, ליבות מספר בין מתחלקת האנרגיה, ראשית. אחת ליבה בעלי הסיבים פני על בולטים יתרונות שני זה

 הכוללת האנרגיה צפיפות את להעלות מאפשר זה מצב. ליבותהמ אחת בכל האנרגיה צפיפות את משמעותי באופן

 ליניאריות לא ותופעות להרס לגרום מבלי וזאת בודדת ליבה בעל סיב בעזרת להשיג שניתן למה מעבר הרבה בסיב

 זו לתכונה. סיבמדובר באותו ש מכיוון קיים אינו למעשה הלייזר ערוצי בין האורכים הפרש, שנית. רצויות לא



בעבודת המחקר הנוכחית נבנה סיב בעל  .לייזר ערוצי מספר של מהודי פנים פסיבי קוהרנטי בחיבור גדולה חשיבות

  שבע ליבות נפרדות על ידי חימום ומתיחה של סיבים בודדים.

שיטה השלישית המאפשרת להתגבר על המגבלות של לייזרי סיב מבוססת על הקטנת תופעות לא ליניאריות על ה

של אנרגית השאיבה ליחידת אורך של סיב, הקטנה ידי הקטנת האורך של הסיב האקטיבי. אך בגלל  בליעה צנועה 

משמעותית של אורך הסיב תגרום לפעולה מאוד לא יעילה של הלייזר או מגבר. במהלך עבודת הדוקטורט, אנו 

הצענו, חקרנו והדגמנו קונפיגורציה חדשה, אשר גורמת לאור השאיבה להתנדנד הלוך וחזור ובזאת הצלחנו להגדיל 

ליחידת אורך של סיב האקטיבי. אנחנו הצלחנו לשפר את שיפוע היעילות של לייזר פי ארבעה משמעותית את הבליעה 

  בעזרת שיטה זו בהשוואה לשיטת השאיבה הסטנדרטית.



  אלגוריתמים מתקדמים להעתקת אש ארטילרית: נושא העבודה

  בנדרסקי מיכאל :שם המגיש

  פרופסור ישראל דויד: שם המנחה

  תקציר

פירושה של . לביצוע העתקת אש ארטילריתים ניהמחקר הנוכחי עוסק בבניית אלגוריתמים חדש

ללא צורך בטיווח מיקדמי של  ,הוא הנחתת אש ארטילרית לתכלית על מטרה" העתקת האש"

רה אחרת האלגוריתמים מסתמכים על טיווח של מט. ליכולת זו יתרונות חשובים ברורים. המטרה

  .או טיווח של כמה כאלה, "מטרת עזר" –

 ,המתמטי של שגיאת האש הארטילרית חידוש בסיסי של עבודת המחקר נמצא בעצם המידול

ממודלות שגיאות יישום העתקת  ,בכל אלגוריתם שנחקר. והשגיאה השיורית של העתקת אש

והן  ,כי גורמי שגיאהדטרמיניסטית עבור צירוף נתון של ערהן  – האש למטרת יישום אפשרית

מתבצע במחקר שלב  ,באלגוריתמים הכרוכים במקדמי שיקלול אופציונליים. סטטיסטית

  .אופטימיזציה ובו מוצגות נוסחאות לקביעת מקדמי השיקלול האופטימליים

בין הגישות יש הבדלים . המחקר מציג שלוש גישות שיערוך סטטיסטיות עיקריות לבעייה

גישה ה. לגישות יש יתרונות וחסרונות זו לעומת זו. הירות בהשוואתןמתודולוגיים שמצריכים ז

הנקראת , והיא ממשיכה את הכיוון של שיטת העתקת אש קיימת ,'ז-'ראשונה מיוצגת בפרקים בה

גילום שגיאת עיקר השיטה מתבסס על  ."ביצוע תיקון נותר"ל "ובצה "Met+VE"ב "בצבא ארה

הגישה . של גורמים פיסיקליים או שגיאות סביבה י צמד בודד"אש הפתיחה למטרת העזר ע

והמשותף להן הוא הנחת ירי על יותר , שלה' השנייה והשלישית של העבודה נמצאות בחלק ב

דבר המאפשר לקבוע באופן , לפי הגישה השנייה יורים על שתי מטרות עזר. ממטרת עזר אחת

אלא מניחים שקביעת , ימיזציהלפי גישה זו אין שלב אופט. דטרמיניסטי ארבעה גורמי שגיאה

הגישה השלישית היא הפעלת . ארבעת הגורמים מספקת להנחתת אש מדויקת על מטרות היישום

  .שתיים או יותר, מסנן קלמן לבעייה הנוכחית תוך ירי סדרתי על מטרות עזר

של הראשון הוא הפרק המתודולוגי הכללי והאחרים הם פרקי הסיום (' י- ו' ח', ז', בסוף פרקים א

 ,)לפי התפתחות הטקסט(השוואת השיטות , מופיעה פיסקה של סיכום מתודולוגי) שלוש הגישות

בציטוט (מרוכזים ' ובנספח ב', סיכום מתודולוגי כולל מופיע כנספח א. הפנייה לספרות רלבנטיתו

  .לנוחות היישום הצבאי העתידי, המשפטים העיקריים שבגוף הטקסט) בלבד

, הכללללא יוצאת מן , לפרקיה הנידונות בעבודה זו) בשני הצירים במישור(כל התפלגויות הפגיעה 

 נקראת (Firing Theory)חקר דיוקי הירי של במינוח . בירי" שגיאה השיטתית"מתייחסות ל

גיאומטריית "עבור הקורא שאינו מורגל במונחים של . (mpi error)" מ"שגיאת הנפ" שגיאה זו

עם איורים של גיאומטריה זו תיאור קצר ' כללנו כאן כנספח ג ,לעניין פיזורים ודיוקים" הירי

  .והפנייה למקורות מתאימים
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Abstract 

The present study deals with deriving new algorithms for artillery fire transfer. Fire 

Transfer refers to an immediate artillery engagement of a target ("fire for effect") 

without a prior fire adjustment (by a forward observer). Improved capability of fire 

transfer has obvious and important operational advantages. The Transfer methods, or 

algorithms, rely on fire adjustment for another target, an "auxiliary target", or fire 

adjustment of several such auxiliary targets. 

One basic innovation of this work is the basic mathematical modeling of artillery fire, 

which takes into account the various determinants of fire accuracy, the adjustment 

process, and the fire transfer. In each of the proposed algorithms, we analyze the 

residual errors (post-correction and fire transfer) at any given target that can be shot 

at, both in the deterministic sense, where the error factors are known in advance, and 

in the stochastic case, where the error factors are random variables. If the algorithm is 

weight-dependent, an appropriate optimization problem for the optimal weights is 

formulated and solved explicitly.  

We invoke three different statistical estimation approaches to the firing problem. As a 

result, the presented fire transfer algorithms differ methodologically, and thus should 

be compared with caution. Each method has its own advantages and disadvantages. 

The first approach is represented in Chapters 2 to 7. Its point of departure is an 

existing transfer method, known as "Met+VE" in the US Armed Forces, or the 

"Notar" (remaining) Correction in the IDF. The main idea behind this method is the 

embodiment of the observed errors at the auxiliary target in two scalar, physical fire 

accuracy factors: one for the range error, and one for the "deflection" (cross-range) 

error. The second and third approaches are presented in the second part of this work 

(Chapters 8 to 10). They involve multiple auxiliary targets. The second approach 

assumes two auxiliary targets, and it entails no optimization part, as it is assumed that 

knowledge of four error factors is enough to hit a target.  The third approach resorts to 



Kalman filtering, assuming a sequential fire adjustment at two or more auxiliary 

targets.  

At the end of Chapters 1, 7, 8 and 10 (Chapter 1 contains modeling preliminaries and 

notation, and the other three are the respective concluding chapters of the three 

approaches)  appears a methodological summary, bibliographical remarks and a 

comparison of the methods, as the text evolves. 

 

  



Topic of the work: Synthesis of onedimensional tungsten oxide nanostructures and 
applications in electrochromic devices. 
 
Author of the work: Brian Moshofsky 
 
Supervisor: Taleb Mokari 
 
Abstract of the work: 
Ultrathin nanowires are an interesting topic of study as they display the physical properties of                             
crystals combined with the topological properties of polymers. However, the understanding of                       
growth mechanisms for such structures is not complete. In my work, I developed a new                             
synthesis method for the growth of tungsten oxide ultrathin nanowires that has many synthetic                           
advantages compared to previous methods. Using this new method, I could better study the                           
growth mechanism of these ultrathin nanowires and was also able to tune the resulting nanowire                             
morphology through simple synthetic changes. I can achieve nanowires from one to four                         
nanometers in diameter and lengths from tens to hundreds of nanometers, with independent                         
control over the length and diameter. Furthermore, through careful structural characterization, I                       
found that the stoichiometry of the nanowires is closer to the W20O58 phase than the previously                               
reported W18O49 phase, which may give new insights into the nature of the initial nuclei formed in                                 
solution. Lastly, to help understand the growth mechanism, kinetic analysis was applied to                         
aliquots taken at various times during the synthesis and it was determined that the growth rate                               
increased over time, which can be attributed to a mechanism that includes monomer addition                           
and interwire coupling. This has implications for ultrathin nanowire growth in general and may                           
help lead to better topological control of such systems in the future. 
 
In addition to developing this synthesis method, I also tested these ultrathin nanowires for their                             
potential use in electrochromic device applications. Tungsten trioxide and its substoichiometric                     
counterparts have been utilized for decades as the active layers in electrochromic (EC) devices                           
(e.g. smart windows and displays). However, the extension of these applications is limited by                           
slow ion diffusion through crystalline structures. In my work, I was able to partially circumvent                             
this limitation through the utilization of tungsten oxide ultrathin nanowire films as the                         
electrochromic active layer. This improvement was due to the fact that crystalline materials with                           
smaller dimensions have faster ion insertion during electrochromic coloration, thus improving the                       
coloration time as compared to bulk tungsten oxide devices. In fact, these films showed some of                               
the best overall properties in terms of coloration and bleaching time, coloration efficiency,                         
stability, and aesthetic quality of any tungsten oxide films to date. Additionally, the use of solution                               
phase synthesis to make the nanowires, combined with the electrophoretic deposition method I                         
employed, gives my device process the potential to be applied on a large scale. Thus, these                               
advancements can be used to improve the performance of smart windows and enable the use                             
of tungsten oxide in a wider range of display applications. 
 
 
 
 
 



 נושא העבודה: סינתזה של ננוחוטים אולטראדקים מתחמוצת הטונגסטן וחקר תכונותיהם
 האלקטרוכרומיות

 
 שם המגיש: בריאן מושופסקי

 
 שם המנחה/ים: טאלב מוקארי

 
 תקציר העבודה:

פיזיקליות תכונות בין ייחודי שילוב בהם שקיים כיוון למחקר מעניין נושא מהווים אולטרהדקים               ננוחוטים
של הגידול מנגנוני הבנת כן, פי על אף לפולימרים. האופייניות טופולוגיות תכונות לבין גבישים                המאפיינות
של לגידול חדשה סינטטית שיטה פיתחתי שלי, המחקר בעבודת חלקית. עודנה אלו ננומטריים               מבנים
בהשוואה רבים סינטטיים יתרונות בעלת הינה אשר טונגסטן תחמוצת של אולטרהדקים             ננוחוטים
הגידול מנגנון את יותר טוב באופן לחקור לי אפשר זו חדשה בשיטה שימוש לה. שקדמו אחרות                  לשיטות
זו שיטה הסינטטיים. בפרמטרים פשוטים שינויים ע"י שלהם במורפולוגיה לשלוט וכן אלו ננוחוטים               של
מאות עד עשרות של ואורך ננומטרים ארבעה עד אחד של קוטר בעלי ננוחוטים להפיק                מאפשרת
מבני אפיון באמצעות מזאת, יתרה באורכם. בשליטה תלויה בלתי הינה בקוטרם השליטה כאשר               ננומטרים,
כה עד שדווחה לפאזה מאשר W20O58 לפאזה יותר קרובה הננוחוטים של שהסטויכיומטריה מצאתי               קפדני,
גרעיני של טבעם על חדשות תובנות לספק שעשוי ממצא (W18O49), טונגסטן תחמוצת של ננוחוטים                עבור
קינטית אנליזה נעשתה הגידול, מנגנון בהבנת לעזור מנת על לסיום, בתמיסה. הנוצרים הראשוניים               הגידול
הננוחוטים של הגידול קצב כי הראתה זו אנליזה הסינתזה. במהלך שונים בזמנים שנלקחו דגימות                לאוסף
ביןחוטי. וצימוד מונומרים התווספות הכולל למנגנון לייחס ניתן אותו ממצא הסינתזה, התקדמות עם               עולה
באופן אולטרהדקים ננוחוטים של הגידול מנגנוני הבנת על אפשריות השלכות ישנן זו מנגנונית               להבנה

  כללי והיא עשויה להוליך בעתיד לשליטה טופולוגית טובה
 

לשימוש אלו אולטרהדקים ננוחוטים של הפוטנציאל את בחנתי זו, סינטטית שיטה של פיתוחה על                נוסף
במשך שימשו התתסטויכיומטריות ומקבילותיה טונגסטן של תלתתחמוצת אלקטרוכרומיים.          בהתקנים
כן, פי על אף תצוגה). ומסכי חכמים חלונות (לדוגמא, אלקטרוכרומיים בהתקנים הפעילות כשכבות               עשורים
המחקר בעבודת גבישיים. מבנים דרך היונית הדיפוזיה של איטיותה ע"י מוגבלת אלו יישומים של                הרחבתם
תחמוצת של אולטרהדקים בננוחוטים שימוש ע"י הזו המגבלה את חלקית בצורה לעקוף הצלחתי               שלי,
חומר של שממדיו שככל לעובדה הודות הושג זה שיפור הפעילה. האלקטרוכרומית השכבה בתור               טונגסטן
דבר יותר, מהירה הינה האלקטרוכרומי הצבע שינוי במהלך לתוכו היונים החדרת כך יותר קטנים                גבישי
ממדים בעלות טונגסטן תחמוצות על המבוססים להתקנים בהשוואה יותר קצרים צביעה בזמני              המתבטא
כה עד שדווחו ביותר הטובות מהתוצאות כמה הראו שיצרתי הפעילות השכבות למעשה,              מאקרוסקופיים.
יציבות, הצביעה, יעילות השקיפות, והשגת הצביעה זמני במונחי טונגסטן תחמוצת של שכבות              עבור
במשולב הננוחוטים, של לגידולם התמיסה בפאזת המתבצעת בסינתזה השימוש בנוסף, אסתטית.             ואיכות
הפוטנציאל את שיצרתי להתקן מעניק הפעילות, השכבות ליצירת שיושמה האלקטרופורטית השיטה             עם
ולאפשר חכמים חלונות של הביצועים את לשפר יכולה שפיתחתי השיטה לפיכך, גדול. מידה בקנה                לשימוש

 את השימוש בתחמוצת טונגסטן בתחום נרחב יותר של יישומי תצוגה.
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Abstract 

High Temperature Gas cooled Reactor (HTGR) of the Pebble-Bed (PBR) type with 

thermo-mechanically stable fuel design and with on-line fueling feature flexibility in fuel 

cycle operations. TRISO (TRistructural-ISOtropic) coated fuel particles embedded in the 

graphite fuel pebbles have demonstrated safe performance at high burnups (up to 140 

MWD/kgHM in operation and up to 700 MWD/kgHM in some experiments (1)), and at 

high temperatures of up to 1800 C (2). Fuel pebbles with different fissile and/or fertile 

fuel materials may be loaded into the core virtually without any design changes. PBR fuel 

management based on the decisions on reshuffling of different fuel pebble types through 

the reactor core, fuel enrichment and moderation ratio. Fuel pebbles may either pass only 

once through the core (OTTO- Once-Through-Then-Out fueling Scheme) or be 

reshuffled several times (MEDUL fueling Scheme) until reaching the target burnup. 

Loading various fuel pebble types along the core radius expands the fuel management 

options even further. PBRs also feature efficient neutron economy since they operate 

with a low excess reactivity which minimizes the use of neutron poisons and control rods.  

Traditionally, decisions on fuel management operations have been based on expert 

opinions and parametric studies. However, the wide range and the large number of fuel 

cycle parameters make it difficult to find optimal fuel cycle design. Hence the 

implementation of advanced optimization techniques has the potential to discover PBR 

fuel cycle designs with superior performance characteristics. In this thesis, the Particle 

Swarm Optimization (PSO) meta-heuristic algorithm has been implemented for 

optimizing PBR performance. The PSO evolutionary algorithm mimics a swarm behavior 

such as a flock of birds that communicate with each other as they fly, reaching their 

destination or food. PSO method may be implemented for complex problems with non-



linear objective function, continuous or discrete parameters and complex constrains. 

Moreover, when implementing PSO, there is no need for previous knowledge about the 

problem space since swarms adapt to any environment conditions only by 

communication and evolution. The method drawbacks are possible long computation 

time and potential convergence to local optima. 

Optimization of PBR Natural Uranium Utilization (NUU - resource conservation) has 

been carried out for 3000MWth High Temperature Reactor design (HTR) operating on 

the OTTO fuel management scheme, and for 400MWth Pebble Bed Modular Reactor 

(PBMR) operating on the MEDUL scheme. The PBR natural uranium utilization has 

been calculated by the VSOP (3) code system for equilibrium cycle conditions. At 

equilibrium, core parameters such as neutron flux, power and material composition of the 

fuel do not change considerably over time and hence can be considered representative of 

the lifetime average reactor performance. A dedicated script for calculating equilibrium 

cycle conditions has been developed. Conformance with operational safety constraints 

has also been checked by the script. The developed optimization procedure may also be 

used for other optimization goals such as minimizing fuel cycle costs, minimizing 

proliferation potential, maximizing safety margins or any combination of those. 

Fuel cycle optimization was carried out for uranium fuel (UO2), for mixed oxide 

Thorium-Uranium fuel (Th-U)O2 MOX and for separate seed (UO2) and breed (ThO2) 

fuel pebbles (SEP case). Uranium enrichments were constrained to 20% which is the 

IAEA statutory non-proliferation limit. Additional hypothetical case (due to non-

proliferation issues) has been assessed for the mixed oxide fuel investigating enrichments 

of up to 90%. 

The results revealed that neutronics characteristics of the PBR technology are only 

marginally affected by the fuel management choices. Only a modest improvement in the 

NUU (<5%) has been observed. Investigation of Thorium fuel cases showed that the use 

of HEU in combination with thorium results in the most favorable reactor performance in 

terms of uranium utilization. The introduction of thorium with HEU improved NUU by 

~4.5% for the PBR-OTTO and for the PBMR400-MEDUL. The introduction of thorium 

along with LEU had only minor effect on the NUU for both the PBR-OTTO and 



PBMR400 designs. In fact, a reduction of ~1% in NUU was observed. Loading fuel at 

several radial locations of the OTTO core also has only minor effect on NUU.  

Thorium introduction results in significant reduction in Pu production rate of up to 45% 

for Th-MOX with uranium enrichment constrained to 20%, as compared with LEU fuel 

(both for PBR-OTTO and PBMR400-MEDUL design).  

MEDUL fuel management scheme was found to be more efficient than the OTTO fuel 

management scheme, since the axial power distribution is more uniform and the power 

peaking is reduced. But because the investigated PBMR400-MEDUL design has higher 

leakage than HTR-OTTO, the advantage of the MEDUL scheme is diminished 

The suggested optimization algorithm developed in the current work may help achieving 

more easily the PBR optimal fuel cycle performance. For future work, it is suggested to 

implement the optimization procedure for multi objective functions which may better suit 

more realistic reactor designers’ and plant operators’ goals. 

  



 



 אופטימיזציה של מחזורי דלק בכורי מצע כדורים נושא העבודה:

 ברק טברון שם המגיש:

 פרופ' יבגני שווגראוס שם המנחה:

 תקציר

 HTGR- High Temperature Gasטעינת הדלק הרציפה  של כורי כח מקוררי גז בטמפרטורות גבוההות )

Cooled Reactors( מסוג מצע כדורים )PBR-Pebble Bed Reactorמכנית הגבוהה -(, והיציבות התרמו

של כדורי הדלק, מאפשרים גמישות רבה בתכנון מחזור הדלק של כורים אלו. כדורי הדלק העשויים גרפיט 

ותיים ותפעוליים מצויינים הכוללים , מציגים ביצועים ביטחTRISOומכילים אלפי גלעיני דלק מצופים מסוג 

בניסויים בכורי   MWD/KgHM 700בכורים מסחריים ועד MWD/KgHM 140רמות בעירה גבוההות )

ללא שיחרור מוצרי ביקוע(. ניתן לטעון לליבה כדורי דלק  C 0011מחקר( ובטמפרטורות גבוההות )עד 

( ללא שינוים בתכנון ומבנה הכור. Fertile) ( ופוריםFissileהמכילים הרכבים שונים של חומרים בקיעים )

ניתן לנייד את  ניהול הדלק בכורי מצע כדורים כולל את ההחלטות על ניוד כדורי דלק שונים דרך הליבה.

( או MEDULכדורי הדלק מספר פעמים דרך הליבה עד להגיעם לרמת הביערה המותרת )ניהול דלק מסוג 

המותרת תתקבל לאחר מעבר יחיד בליבה )ניהול דלק מסוג  לטעון בקצב איטי יותר כך שרמת הביערה

OTTO טעינת כדורי דלק המכילים הרכבים שונים של חומרים בקיעים וחומרים פורים למיקומים שונים .)

לאורך רדיוס הליבה , מרחיבה את אפשרויות ניהול הדלק. כורי מצע כדורים הינם באופן מובנה, בעלי יעילות 

ום טעינת הדלק הרציפה אשר מתאפיינת בעודף ראקטביות נמוך ולכן גם בצורך מינימלי ניוטרונית גבוהה מש

בשימוש במוטות בקרה ורעל מתכלה. אולם, ייתכן כי יעילות הכורים ניתנת לשיפור נוסף לאור המגוון הרחב 

וח של אפשריות ניהול הדלק והגמישות הרבה של התכנון. בדר"כ נבחר התכנון האופטימאלי בעזרת נית

פרמטרי ועל פי דעות מומחים. הטווח הרחב של ערכי הפרמטרים המשפיעים על ביצועי הכור ומספרם, אינו 

 מאפשר ניתוח פרמטרי כולל, ועל כן נבחרה שיטת אופטימיזציה מתקדמת למציאת התכנון האופטימאלי.    

לניהול מטיבי  Particle Swarm Optimizationבעבודה זו ייושמה שיטת האופטימיזציה "נחיל חלקיקים" 

 התנהגות מחקההתפתחותי ה אלגוריתםשל מחזור הדלק של כורי מצע כדורים. שיטת נחיל החלקיקים הינה 

לעבר  או ןיעדאשר מתקשרות בינהן בזמן מעופן וכך מתקדמות לעבר  ציפורים תולהק כגון יםנחילשל 

המכילות , ותליניארי ות לאפונקצי עם מורכבות בעיותבהצלחה ב מיושמת PSO שיטת. מקורות המזון שלהן

 איןהוא כי , PSO -שיטת ה יישוםיתרון בולט נוסף ב. מורכבים ואילוצים דיסקרטיים או רציפים פרמטרים

 תקשורת ידי לע סביבהה ילמצב עצמם את יםממתא נחיליםמיכוון ש הבעיה מרחב על קודם בידע צורך

 התכנסותאפשרות לו יחסית )ע"פ הבעיה( ארוך חישוב זמןכוללים  השיטה חסרונות .בלבד ואבולוציה

 .מקומי לאופטימום



עבור כור בהספק תרמי  בוצעה בליבות מצע כדורים( יםמשאב שימור) טבעי אורניוםה ניצול של אופטימיזציה

בעל הספק  PBMR400 מודולריה כורה ועבור, OTTO מסוג דלק ניהול תכניתהפועל ב MWth0111של 

 בליבות מצע כדורים הטבעי האורניום ניצול .MEDUL מסוג דלק ניהול תכניתב הפועל MWth011 של

של  פרמטרים משקל שיווי מחזור בתנאי ."משקל שיווי"מחזור  עבור מצב VSOP קוד מערכת ידי על מחושב

, ולכן זמן לאורך משמעותי באופן משתנים אינם יםחומרה והרכב ההספק, ניטרונים שטף כגון ליבהה

 איעבור עבודה זו הוכנה שגרה המחשבת באופן איטרטיבי את תנ .הערכה טובה למחזור דלק מלאמשמשים 

 םבאילוצי התכנון המוצע של ניהול הדלק עומדאם בנוסף, השיגרה שהוכנה בודקת . המשקל שיווי מחזור

בלת לק לשמש עשויהמוצע בעבודה זו  אופטימיזציה הליך .המקובלים בליבות מצע כדורים ייםבטיחותה

הפצת דלק  םאיו צמצום, הדלק מחזור עלויות הקטנת כגון, אחרות מטרותתכנוני מחזור דלק אופטימלים עבור 

 .בטיחותה שולי את ולמקסם לשימושים עויינם

 דלקעבור ליבות עם (, UO2) בלבד אורניוםעבור ליבות המכילות כדורי דלק של  בוצעה אופטימיזציה

ועבור ליבות המכילות , ((O2 (Th-U-כלומר  MOX -בתצורת תחמוצת מעורבת ) אורניום - תוריום

)מניעת א "סבאשל  סטטוטוריתבהתאם למגבלות ה. תערובת של כדורי דלק אורניום וכדורי דלק תוריום

נחקרו מספר מקרים נוספים בהן העשרת . 01%ל הוגבלה אורניום העשרתהפצה לשימושים עוינים(, 

, עלמנת לבחון דגירה אינטנסיבית של התוריום. בליבת הכור 30%אורניום הינה עד -התוריוםהאורניום בדלק 

 נבדקה גם טעינת דלק לאיזורים רדיאליים שונים.  OTTO( הפועל במחזור HTR 3000NWthהגדול )

 הינה בעל תכנון ניוטרוני "קשיח" PBR -ה כורי האופטימיזציה מחזקות את העובדה שטכנולוגיית תוצאות

בתצאות ניצלות  5%>) ) בלבד צנוע שיפורולכן הוביל ל דלק ניהול לפרמטרי נמוכה רגישותהמתבטא ב

 אורניום כור נדרשה ביצועיב לשיפורמצביעות כי , התוריוםשילוב  חקירת תוצאותהאורניום הטבעי. 

 0.4%~  הוביל לשיפור של HEU לצד תוריוםשילוב . תוריוםה עפרות ( לצדHEUבהעשרה גבוהה )

 שללשילוב . MEDULגם עבור מחזור דלק מסוגו OTTOבניצולת האורניום הטבעי גם עבור מחזור דלק 

 של הפחתה)ניצול האורניום הטבעי  על מינורית השפעה ישנה (LEUלצד אורניום בהעשרה נמוכה ) תוריום

יים שונים )עבור טעינת דלק באזורים רדיאל .MEDUL -ו OTTO תכנוני מחזור הדלק שני עבור( 0%~ 

~  של שיפור)( הניבה אף היא שיפור מינורי בניצולת האורניום הטבעי לעומת טעינה אחידה OTTOמחזור 

0%). 

 HEUהתקבל כי שילוב תוריום עם . פלוטוניום ייצור של משמעותיתה הפחתההניב כצפוי ה תוריום שילוב

 PBMR400-MEDUL -הו PBR-OTTO -הפלוטוניום עבור כורי ה ייצוראת  39%~ ו 34%~  -מפחית ב

 04% -הפלוטונים ב ייצור את הקטין, 01%ל מוגבלת אורניום העשרת עם Th-MOX-ה דלק. בהתאמה

הפחתות אלו הן לעומת ליבות המכילות  .בהתאמהבלבד  PBMR400-MEDULול PBR-OTTOל 04%ו

 אורניום בלבד.



, זאת משום פילוג ההספק האחיד יותר OTTOהינו יעיל יותר מניהול במחזור  MEDULניהול דלק במחזור 

תכנון ליבה  MEDUL. אולם בעבודה זו נבחר למחזור MEDULורמת ההספק הנמוכה יותר של מחזור 

 , כך שיתרון זה מתבטל.PBMR400כור  –מודלרי בעל דליפת ניוטרונים גבוהה 

יכולה לסייע למתכנן מחזור עבודה זו מציגה תוכנית אופטימזציה עבור כורי כוח מסוג מצע כדורים אשר 

הדלק בכורים אלו במציאת הפרמטרים האופטימליים של מחזור הדלק. תוכנית אופטימזציה זו ניתנת ליישום 

 עבור פונקציית מטרה שונות ע"פ דרישות מתכנן מחזור הדלק.
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Thesis Subject: Exploring the Meanings of Young Persons’ Boredom Experiences 

Through the Intricacies of Identity Development in Interpersonal Contexts 

Student’s name: Gadi On 

Supervisor: Prof. Hanoch Flum 

Abstract: The current study is dedicated to clarifying the meaning of being bored by 

taking a close look at the lived experiences of adolescents and young adults. It adds to 

the existing literature by offering an examination of the lived experiences of boredom 

as they unfold in the context of young persons’ life stories and personal narratives. 

Furthermore, it offers a fresh perspective on boredom experiences by examining them 

with regard to identity development processes taking place in the context of 

interpersonal relations. Such a perspective has hitherto received little attention in 

boredom research. 

The current study suggests looking at the meaning of boredom experiences by 

examining their relevance to personal development in the context of interpersonal 

interaction – an aspect of boredom research which has heretofore received little 

attention in psychological research. For this purpose the present study relies on Erik 

Erikson’s (1950, 1959, 1968) seminal work on psychosocial development and on 

Ruthellen Josselson’s (1996) investigation of the qualities of inter-subjectivity. 

The study asks the following questions: What conceptualization of boredom may be 

offered when it is examined in the light of identity developmental processes in the 

context of interpersonal relations; what role do interpersonal relations play in boredom 

experiences and what do they reveal about the qualities of sharing experiences; what 

notions of time characterize the experience of being bored and what is their meaning in 

identity development in the context of interpersonal relations; what possible relations 

may exist between being bored and being occupied in the context of a personal life 
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story; what can boredom experiences reveal about students’ involvement in classroom 

learning and their interactions with educators when examined with regard to identity 

development in the context of interpersonal relations? And last, what possible benefits 

may arise from promoting identity exploration in classroom settings? 

Life story narratives were collected from 27 Israeli participants – Jewish, secular, 

male and female, aged 16-18 and 24-29, from a variety of backgrounds. All participants 

were recruited by a “snowballing strategy” purposive. 

The findings suggest that boredom experiences form a continuum, where the two 

opposite poles may be more easily defined. On the less developed pole lies a boredom 

experience which may be characterized as childlike alone, whereas on the opposing, 

more developed, pole lies the sort of experience which may be characterized as being 

with myself. The findings show that changes in boredom experiences are accompanied 

by an interaction of processes operating on three planes of development: the process of 

becoming a significant other to oneself, the personalization of time, and the changes in 

the meaning of being occupied. These three processes, which bring about changes in the 

experience of boredom by being closely connected with identity development, take 

place in the context of interpersonal relations and greatly benefit from engaging in 

interaction. In addition, they are both affected and promoted by a process of identity 

exploration. 
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משמעות חוויות השעמום של צעירים מבעד לתהליך התפתחות הזהות בהקשרים : נושא העבודה

 אישיים-בין

 גדי און: שם המגיש

 חנוך פלום' פרופ: שם המנחה

השעמום באמצעות בחינה מקרוב של המחקר הנוכחי מוקדש לבירור המשמעות של חווית  : תקציר

התנסויות החיים של מתבגרים ומבוגרים צעירים כפי שהן מופיעות בסיפורי חיים ונרטיביים 

המחקר הנוכחי מציע נקודת מבט חדשה להבנת חוויות השעמום בכך שהוא בוחן , בנוסף. אישיים

 .בין אישייםחוויות אלה לאור תהליכי התפתחות הזהות המתרחשים בהקשרים של יחסים 

במהלך . ובספרות, באמנות, השעמום כתופעה מופיע במגוון רחב של הקשרים בתרבות הפופולרית

המחקר , עם זאת. מאה השנים האחרונות הוא זוכה לתשומת לב הולכת וגדלה של פסיכולוגים

, הקיים אודות חוויות השעמום של מתבגרים ומבוגרים צעירים הוא בעל היקף מצומצם יחסית

שר השעמום מופיע בספרות המחקרית קיימת נטייה כללית להתיחס אליו כאל תופעה ידועה וכא

 . ומובנת מאליה

המחקר הנוכחי מתבונן במשמעות של חוויות השעמום באמצעות בחינת הרלוונטיות שלהן 

הוא מתבסס על עבודתו היחודית , לשם כך. להתפתחות הזהות בהקשרים של יחסים בין אישיים

אשר מציעה מסגרת אידיאלית להתיחסות , (0591, 0595, 0591)עה של אריק אריקסון ורבת ההשפ

שכן היא בוחנת את השינויים פסיכולוגיים המתרחשים בהתפתחות הזהות , התפתחותית לשעמום

המחקר הנוכחי מתבסס על החקירה של רותאלן , בנוסף. אישית-בהקשר של אינטראקציה בין

אשר מציעה אף היא , אישי-ויות הסוביקטיביות של הקשר הביןלגבי האיכ( 0559)וסלסון 'ג

במקום שבו הממצאים , עם זאת. פלטפורמה אידיאלית לדיון בשעמום בהקשרים הבין אישיים

 .המחקר הנוכחי קורא תיגר על המשגות אלה ומציע חלופות, מחייבים זאת

ל מתבגרים ומבוגרים מטרת המחקר הנוכחי להתחקות אחר מגוון משמעויות השעמום בחייהם ש

המחקר שואל את . בהקשר של יחסים בין אישיים, צעירים תוך התבוננות בתהליך התפתחות הזהות

איזו המשגה של שעמום ניתן להציע כאשר חוויה זו נבחנת לאורם של : שאלות המחקר הבאות

אישים -איזה תפקיד ממלאים יחסים בין; אישיים-תהליכי התפתחות הזהות בהקשר של חסים בין

אילו תפיסות של זמן ; ומה ניתן ללמוד מהם לגבי האיכויות של שיתוף חוויות, בחוויות שעמום

; מאפיינות חוויות של שעמום ומה משמעותן בהתפתחות הזהות בהקשר של יחסים בין אישיים

בהקשר של סיפור , עסוק-או היות, (action)אילו יחסים עשויים להתקיים בין שעמום לבין פעולה 

מה יכולות חוויות שעמום לחשוף לגבי מעורבותם של תלמידים בלמידה בכיתה ; חיים האישיה
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כאשר בוחנים זאת ביחס להתפתחות הזהות בהקשר של יחסים , וביחסי הגומלין שלהם עם מחנכים

בהקשר ( identity exploration)ואילו יתרונות עשויים לנבוע מקידום חקירה זהותית . בין אישיים

 . כיתתי

, גברים ונשים, חילונים, יהודים, משתתפים ישראליים 72 -נרטיבים של סיפורי חיים נאספו מ

הבחירה של קבוצות . ממגוון רחב של מאפיינים דמוגרפיים וסגנונות חיים, 72-75 -ו 09-01בגילאי 

 ,פנאי, עבודה, בית ספר: גיל אלה נועדה לאפשר מבט רחב על חווית השעמום בהקשרי חיים שונים

כדי לייצר מדגם " דגימת כדור שלג"כל המשתתפים גויסו באמצעות . ועוד, יחסים בין אישיים

 . שתוכל לדווח על חוויות שעמום עשירות ומגוונות, המהווה קבוצה הטרוגנית

או בקטגוריזציה של , הנרטיבים שנאספו במחקר הנוכחי אינם תומכים בטיפולוגיה חדה וברורה

כפי שהוא מופיע אצל המשתתפים מבטא מגוון רחב של " שעמום"המונח , ןיתר על כ. חוויות שעמום

שאת שני הקטבים המנוגדים שלו ניתן , הממצאים מצביעים על קיומו של רצף חוויתי. חוויות

-בקוטב הפחות המפותח נמצאת חווית השעמום שאותה ניתן לאפיין כחווית היות. לאפיין בבהירות

ואילו בקוטב המפותח יותר נמצאת חווית השעמום שאותה ניתן , (childlike alone)לבד כילד 

 (.being with myself)עם עצמי -לאפיין כהיות

הממצאים של המחקר הנוכחי מעידים שהשינויים בחוויות שעמום מתלווים לאינטראקציה של 

התהליך שבאמצעותו היחיד הופך לאחר : תהליכים הפועלים בשלושה מישורים של התפתחות

והשינויים , התהליך שבאמצעותו הזמן הופך לאישי, עבור עצמו( significant other)י משמעות

שמביאים לשינויים בחווית השעמום בשל הקשר , שלושת תהליכים אלה. עסוק-במשמעות של היות

תמיד של יחסים בין -מתקיימים בתוך ההקשר הנוכח, ההדוק שלהם עם תהליכי התפתחות הזהות

שמהווה מושג מפתח , מושפעים ומונעים על ידי תהליך של חקירה זהותיתהם , בנוסף. אישיים

 (.Erikson, 1968)חברתית -בהתפתחות פסיכו



The role of transforming growth factor β in brain injury and repair 

 

By Guy Bar-Klein 

Supervisor: Prof. Alon Friedman 

 

Brain insults, including traumatic brain injuries, stroke and infections are associated 

with a significantly increased risk of early seizures and delayed post-injury epilepsy 

(PIE). Importantly, these conditions are also frequently associated with dysfunction of 

the blood-brain barrier (BBB) and the extravasation of serum proteins into the brain. 

Recent works have shown that induction of BBB breakdown leads to neuronal 

hyperexcitability and epileptiform activity recorded ex vivo in the BBB-deprived 

cerebral cortex. Albumin, the most abundant serum protein, was identified as sufficient 

to induce epileptiform activity in itself.  Further studies revealed that within the brain 

albumin binds to type II receptor of the transforming growth factor β (TGF-β) and 

activates its signaling system leading to altered gene expression. 

In this work I addressed the role of blood-brain barrier (BBB) dysfunction and TGF-β 

signaling in epileptogenesis using three rat models (paraoxon-induced status epilepticus 

(SE), focal BBB dysfunction by bile salt, and direct cortical exposure to albumin). I 

combined in vitro and in vivo biochemical assays, gene expression, magnetic resonance 

(MR), direct optical imaging for BBB permeability and vascular reactivity and long-

term electrocorticographic (ECoG) recordings in freely behaving rats. 

I show, for the first time, that BBB dysfunction leads to epileptogenesis in vivo, 

demonstrating that focal BBB breakdown, using bile salts, or direct cortical exposure 

to albumin, resulted in spontaneous seizures. I also demonstrate that serum-derived 

albumin preferentially induces activation of the activin receptor-like kinase 5 (ALK5) 

pathway of TGF-β receptor I in astrocytes. Next, I identified the angiotensin II type 1 

receptor antagonist (AT1), losartan, previously recognized as a blocker of peripheral 

TGF-β signaling, to effectively block albumin-induced brain TGF-β signaling. Most 

importantly, losartan prevents the development of delayed recurrent spontaneous 

seizures, an effect that persists weeks after drug withdrawal, suggesting a mechanism-

based preventing approach. 



To translate these finding to the clinic, a reliable biomarker for epileptogenesis is 

required. Here I established a model of SE-induced epileptogenesis that leads to 

epilepsy in 50% of the rats. I used this model to investigate how acute changes within 

the brain tissue (including BBB permeability) measured using magnetic resonance 

imaging (MRI) correlate with the delayed development of epilepsy. I show that rats 

with epilepsy had significantly increased BBB damage and brain tissue abnormalities 

compared to naïve animals, suggesting the potential of BBB permeability measure to 

predict the delayed appearance of epilepsy. 

These results open an opportunity for identifying patients at risk to develop PIE, 

provide them with a mechanism-based treatment and therefore prevent the devastating 

outcome of the disease. As both BBB dysfunction and excessive TGF-β signaling are 

associated with many common neuropathologies, our findings may be extended to other 

neurological disorders, including stroke, chronic traumatic encephalopathy (CTE), 

Alzheimer's disease and early onset of dementia.     



 

 בתהליכי נזק וריפוי ברקמת המוח בטא הממיר הגידול גורם תפקיד

 

 קליין-מאת גיא בר

 מנחה: פרופ' אלון פרידמן

 

ת מוחיות, דוגמת פציעות טראומטיות, שבץ מוחי ומצבים דלקתיים מהוות גורם סיכון משמעותי פגיעו

להתקפים כיפיוניים מוקדמים ובהמשך התפתחות מחלת הכיפיון. מצבים אלו גם מאופיינים בתפקוד לקוי 

 מוח )מד"מ( וזליגת חלבונים מתרחיף הדם אל רקמת המוח.-של מחסום הדם

ן הדגימו כי פגיעה בתפקוד המד"מ מובילה לעירור יתר של תאי העצב ופעילות עבודות מהעשור האחרו

התקפים ברישומים חשמליים של האזור המטופל, בחתכי מוח. יתרה מכך, חשיפת קליפת המוח -תידמוי

לאלבומין, שהנו החלבון הנפוץ ביותר בתרחיף הדם, זוהתה כמספקת להשריית פעילות כיפיונית. לאחר 

של גורם הגידול הממיר בטא ומשפעל תכנית  2אלבומין, החלבון נקשר לקולטן מסוג חשיפת המוח ל

 לשעתוק גנים.

בעבודה זו בחנתי את תפקידם של המד"מ ושל אותות גורם הגידול הממיר בטא בהתפתחות מחלת הכיפיון 

המד"מ  ידי פראוקסון, פגיעה מוקדית בתפקוד-בשלושה מודלים בחיות )מצב כיפיוני חריף המושרה על

גופיות, באמצעות מבחנים ביוכימיים, -וחוץ -וחשיפה ישירה של קליפת המוח לאלבומין(, ברקמות תוך

מבחנים לזיהוי רמות ביטויי גנים, דימות בעזרת תהודה מגנטית והדמיה אופטית לבחינת חדירות המד"מ 

 ית הוקלטו מחיות מתנהגות. טווח של הפעילות החשמלית המוח-ותגובתיות כלי הדם. כמו כן, רישומים ארוכי

תוצאות עבודתי מציגות לראשונה, כי תפקוד לקוי של המד"מ מוביל להתפתחות מחלת הכיפיון בחיות 

מתנהגות. חשיפת קליפת המוח למלחי מרה, על מנת ליצור חדירות יתר של המד"מ, או לאלבומין בלבד, 

, אני מדגים כי אלבומין, שמקורו בנוזל הדם, השרו התפתחות התקפים כיפיוניים עצמוניים מאוחרים. כמו כן

רצפטור מזרחן -, וליתר דיוק דמוי1משפעל את מסלול האותות של קולטן גורם הגידול הממיר בטא מסוג 

, 2לאנגיוטנסין  1, בתאי גליה מסוג אסטרוציטים. בהמשך, זיהיתי את לוסרטן, חסם לקולטן מסוג 5מסוג 

ל הממיר בטא ברקמות היקפיות, כמעכב יעיל למניעת הפעלת אותות אשר הוצג כנוגד אותות גורם הגידו

אלו על ידי אלבומין במוח. חשוב מכך, לוסרטן מנע ביעילות את הופעת ההתקפים הכיפיוניים, הן המוקדמים 

והן המאוחרים, גם לאחר הפסקת הטיפול בתרופה, ולאורך תקופת הרישום כולה. תוצאות אלו מציעות את 

 ן כגישה טיפולית מבוססת מנגנון.הטיפול בלוסרט

על מנת לתרגם את ממצאים אלו לשימוש רפואי, יש צורך באיתור סמן ביולוגי אמין לזיהוי מוקדם של 

 50%התפתחות מחלת הכיפיון. לכן, במסגרת עבודה זו, ביססתי מודל להתפתחות מחלת הכיפיון בו רק 

ת השינויים המוקדמים המתרחשים לאחר הפגיעה מהחיות מפתחות את המחלה. באמצעות מודל זה, חקרתי א

המוחית, בדגש על חדירות המד"מ, באמצעות הדמייה בתהודה מגנטית, ובחנתי את ההתאמה לסיווג החיה 



 

כחולה במחלת הכיפיון או לא. התוצאות המובאות כאן, מציגות כי חיות הסובלות ממחלת הכיפיון אופיינו 

וני שלאחר הפגיעה המוחית, בעוד שלא נמצא הבדל בין החיות בחדירות מוגברת של המד"מ בשלב הראש

שלא אובחנו כחולות לבין קבוצת הביקורת. לכן, תוצאות אלו מצביעות על פגיעה בתפקוד המד"מ כסמן 

 ביולוגי לניבוי הסיכון למחלה.

התוצאות המתוארות בעבודה זו מציגות את האפשרות לזיהוי מוקדם של חולים, הנמצאים בסיכון לפתח את 

מחלת הכיפיון לאחר פגיעה מוחית, לספק עבורם טיפול מניעתי מבוסס מנגנון, ובכך למנוע את ההשלכות 

אותות גורם הגידול ההרסניות הטמונות בהתפתחות המחלה. היות ותפקוד לקוי של המד"מ וכן הגברת 

הממיר בטא מעורבים במחלות רבות של מערכת העצבים, סביר כי לממצאים המובאים בעבודה זו חשיבות 

רבה בהקשר לתבחינים נוספים, כגון שבץ מוחי, התנוונות מוחית הנרכשת כתוצאה מפציעה מוחית, 

 אלצהיימר וכן הופעה מוקדמת של שיטיון.
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Abstract 

Alluvial fans constitute important recorders of tectonic and climatic signals. Thus, 

determining the age of alluvial deposits is a common and pivotal component in many 

quantitative studies of recent tectonic activity, past climatic variations and landscape 

evolution processes. Numerical dating techniques such as 14C, Optically Stimulated 

Luminescence (OSL), and Cosmogenic Radionuclides (CRN) now allow allow us to 

determine the age of alluvial deposits. However, in desert environments, the scarcity of 

suitable materials for dating commonly implies that numerical dating of such surfaces 

remains a challenging and fairly expensive task, carried out on an opportunistic basis 

and typically requiring substantial commitment of resources. As a result, studies that 

build on age determinations of alluvial surfaces in desert environments are commonly 

limited by the restricted number of surfaces that can be effectively dated rather than the 

number of surfaces of scientific interest that were actually identified. 

This study is focused on the development of a new tool for dating alluvial surfaces 

with radar data in cases where: a) implementation of the conventional numerical dating 

methods is problematic, and/or when regional-scale dating of alluvial fan-surfaces is 

required. 

The dating approach proposed in this study is based on two basic assumptions which 

have been studied and validated in previous studies: 1) Alluvial surfaces become 

smoother with age (i.e., desert pavement development); 2) Variations in radar 

backscatter from desert alluvial surfaces correlate well with variations in surface 

roughness.  

The study area is located in the Dead Sea Transform (DST) along the Israel – Jordan 

border. This area was selected because of: 1) its aridity and scarce vegetation cover, 2) 

well-preserved the Holocene – Pleistocene alluvial terraces; 3) a wealth of previously 

dated alluvial terraces; 4) wide lithological variability; 5) the area is fairly accessible, 

enabling field work essential for the development and validation of quantitative 

interpretive methodologies of remotely sensed data. All together six different study 

sites were examined along the Arava valley in both Israel and Jordan. 



The primary site where the method was developed and refined is Shehoret alluvial 

chronosequence in southern Israel. There, four abandoned carbonate-dominated 

terrace-groups were previously dated to ages of 5-87 ka. Extensive field work was 

conducted at this site, during which the terraces were mapped and surface roughness 

was measured with a ground- based LiDAR. An inverse logarithmic relation between 

surface age and LiDAR-measured surface roughness was measured.  

Three possible approaches for the surface dating from spaceborne radar data were 

examined. Two of them are based on the radar backscatter from individual pixels 

("pixel based"), and the third is based on the statistical variance of radar backscatter 

from pixel populations from terraces – "polygons method".  

 

The pixel-based approaches yielded unsatisfactory results.. The reasons for this were 

found to be: 1) the dB value of an individual pixel in the radar image is influenced by 

the scatter and the interference of the radiation from the neighbor pixels; 2) alluvial 

terraces display a natural variability in surface roughness and thus, the dB value of 

single radar pixel cannot be associated with an age.  

 

In contrast, the "polygons method" yielded a robust quantitative correlation between 

mean dB values of the polygons and luminescence abandonment ages of the terraces 

on which the polygons were extracted.. The method requires expert-based extraction of 

radar pixel-populations (“polygons”) that share a common age, which is unknown, and 

builds on the statistical properties of these polygons to quantitatively estimate surface 

age. High resolution optical images facilitate the geomorphologic analysis required for 

extraction of such polygons.  

The method was examined for the different radar configurations of ALOS-PALSAR 

(L-band imagery, different polarizations (HH, HV), pixel resolutions (6.25 and 12.5 

m/pixel) and incidence angles (24°, 38°). The HH-38º-6.25m/pixel configuration 

preformed best and yielded a robust inverse power-law correlation between the mean 

dB values of the polygons and the age of the surface from which they were extracted 

(R2 = 0.94).  

 

Sensitivity analysis was carried out at 14 previously dated alluvial terraces at Shehoret 

and Raham alluvial fans, Paran Plain in Israel, and Jabel al Risha and Mazla in Jordan. 

The age range of the terraces examined is ~5-1940 ka. It was found that: 1) the mean dB 

value of the polygons showed the highest correlation to surface age; 2) the method 

allows to distinguish between surface ages in the range of 0-1.6 m.y.; 3) lithological 

variability exerts a 2nd order minor effect on the dB value of the polygons; 4) variability 

in mean dB values within a given terrace < than variability in mean dB values amongst 



terraces of different ages; 5) undisturbed surface exhibit a characteristic normal 

distribution of dB values with a slight negative skeweness.  

 

Accordingly, it is proposed that this mean dB – age correlation can be used as a 

calibration curve for quantitative estimation of surface age using spaceborne radar 

data. This approach was used to date an offset alluvial terrace Arava fault for which 

previous dating efforts were t unsuccessful. The age determined was 480 - 610 ka, 

which indicates a time-averaged slip rate of 6-9 mm/yr over the last ~550 kyr.  

This study was regional in character and the proposed calibration curve is limited to 

the Arava segment of the Dead Sea Transform. However, the new capability to date the 

alluvial surface using spaceborne radar data (with proper regional calibration to 

‘convntional’ numerical dates) present wider implications for our ability to conduct 

quantitative dating efforts for alluvial surfaces as part of regional-scale studies. 

 

  



The Dead Sea Transform calibration curve 

 

 
The calibration curve: mean radar backscattre (X axis) vs. the surface age (Y axis) of the alluvial fans 
along the Dead Sea rift. To the right, the table of 14 terraces that the calibration curve was produced. The 
solid red line represents the trend of change and is presented as power decaying (R2 = 0.94). For the 
calculation of this function dB values were offset by +30 to avoid negative values. The lower curve also 
represents power decaying trend but is calculated with no Paran Plain, at this case R2 = 0.81. 

 



  תיארוך מניפות סחף באזורים צחיחים באמצעות מדידות     נושא העבודה     

 חישה מרחוק של חספוס פני השטח                                   

 גיא חץ  שם המגיש      

 פרופ' דן בלומברג, ד"ר עמית מושקין  /יםשם המנחה     

 תקציר

 התפתחות של םתהליכי לכמת תמאפשר סחף מניפות של הנטישה או/ו ההשקעה יאגיל קביעת

 כדוגמת, נומריות תיארוך שיטות. וניאוטקטוניקה אקלים שינויי בהבנת לסייע שעשויים, נוףה

 מניפות משקעי של גילם את לקבוע כיום מאפשרותאמנם , OSL-ו, קוסמוגני תיארוך, 14 פחמן

 ,לתיארוך מתאים חומר של זמינות, דיגום לשם לשטח גישה כך לשם מחייבות הן אך ,סחף

 שמעמידות אנליטיותה למגבלות רגיונלי מידה בקנה מגבלה נוספת כך. מבוטלים לא ומשאבים

 כמותית תיארוך שיטת בפיתוח מתמקד הנוכחי המחקר .המקובלות הנומריות התיארוך שיטות

 המיקרוגל בתחום מרחוק חישה נתוני על מבוססת זו שיטה. סחף מניפות משקעי של הנטישה לגיל

 כלי של ביסוסובו בפיתוחו היא כאן המתוארת החדשה התיארוך ושיטת המחקר חשיבות(. מ"מכ)

 גיל בתיארוך צורך או/ו הנומריות התיארוך שיטות את ליישם קושי יש בהםש למקרים תיארוך

 . ירגיונל מידה בקנה יםמדברי באזורים סחף מניפות משקעי של השטח פני

: קודמים במחקרים ואומתו שנחקרו ,יסוד הנחות שתי על מבוססת זה במחקר המוצעת הגישה

 התפתחות)"" הזדקנותם" עם חלקים נעשים יםילאאלובי משטחים של השטח פניהאחת היא ש

 בעיקר תלוי מדבריים באזורים מ"המכ קרינת החזרההנחה השנייה היא ש; "(מדברי מרצף

 זה אזור .המלח ים בקע של הערבה מקטע הוא המחקר לעריכת שנבחר האזור. השטח פני פוסבחס

 מפלסים בו נשתמרוש ,הצמחי של דל כיסוי עם צחיח אזור זהו ,ראשית :האלה הסיבותמ נבחר

 זה באיזור רבים אלוביאליים מפלסים ,שנית .פלייסטוקניים-הולוקניים גילאיםמ אלוביאליים

 ליתולוגיותב עשיר הואו צחיח רביעוני זה באזור אקליםה, שלישית .נומריות תבשיטו כבר תוארכו

 כמותית פענוח שיטת פיתוחל החיונית שדהה עבודת את ומאפשר נגיש זורהא, ורביעית .חשופות

 . ולאימותה לביסוסה, מרחוק חישה נתוני של

 בדרוםש שחורת מניפת הוא ליישומה מתודותה בוססו שבוו השיטה פותחה בוש העיקרי האתר

 שבין גילאיםה בטווח נטושים מפלסים ארבעה קודמות בעבודות תוארכו שחורת במניפת .ישראל

 התפרוסת מופתה במהלכהש ,מקיפה שדה עבודת נערכה זה באתר, כן כמו. שנים 87,000–5,000

. קרקעי LiDAR באמצעות שלהן המאפיין החיספוס ונמדד השונות הגיל יחידות של המרחבית

 החספוס רמת לבין הללו המפלסים של השטח פני גיל בין דועך לוגריתמי מתאם נמצא כן כמו

 . R2= 0.98)) קרקעי בליידר שנמדד כפי ,שלהם

 שתיים ;חלליים מ"מכ מנתוני השטח פני לתיארוך אפשריות שיטות שלוש נבחנו העבודה במהלך

 אילוו ,בנפרד פיקסל מכל מ"המכ החזרי בחינת על מבוססות כלומר", פיקסלים מבוססות" מהן

 החזר של הסטטיסטיים במאפיינים שונות על כלומר, הפוליגונים גישת על מבוססת שלישיתה

 נמדד לא הפיקסלים מבוססות בגישות(. ידוע שאינו) זהה מגיל פיקסלים אוכלוסיות עבור מ"המכ



 מבחינה השטח פני גיל לבין"( dB)" בודד מפיקסל מ"המכ החזר בין לקשר המאפשר מתאם

 מושפע מ"מכ בהדמאת בודד מפיקסל dB ערך, ראשית: סיבות כמה ךכל ונמצא. כמותית

 אלוביאליים במפלסים, ושנית ;שכנים מפיקסלים הקרינה של והתאבכויות פיזור כמו מתופעות

 חיישני של הפיקסלים שברזולוציית כך, השטח פני בחספוס טבעית מרחבית שונות יש גיל שווי

 .בודד לפיקסל" אמיתי גיל" אין( פיקסל/מטר 30–5) זמינים מ"מכ

 לבין הפוליגונים של dB-ה ערכי ממוצע בין כמותי מתאם נמצא הפוליגונים שתגיב ,זאת לעומת

 סמך על השטח פני גיל את לאמוד מאפשר זה מתאם. סומנו עליהם המפלסים של הנטישה גילאי

 בלתי באמצעים המניפה פני על גיל שווי ניםפוליגו של ותיחום זיהוי מצריכה השיטה. מ"מכ נתוני

 גיאומורפי ניתוח רותשמאפ גבוהה ברזולוציה אופטיות הדמאות כי נמצא. מ"המכ בנתוני תלויים

 שונות מ"מכ בקונפיגורציות נבחנה זו גישה. ולתיחומם גוניםיהפול לזיהוי הנדרש ,המניפה פני של

 ברזולוציות(, HH,HV) קיטובים בשניL (λ ~24cm ,) בערוץ המצלם ALOS-PALSAR של

 קונפיגורציית כי נמצא.  38°~ ושל 24°~ של פגיעה זוויותבו לפיקסל מטר 12.5-ו 6.25 של משתנות

 המפלס גיל לבין הפוליגון של dB-ה ערכי ממוצע בין מתאם מתקיים שבה האופטימלית הצילום

 .  טרמ 6.25 של חביתמר ורזולוציה HH קיטוב, °38 של פגיעה זוויתב היא, מייצג שהוא

 שחורת במניפותבסך הכול,  שונים אלוביאליים מפלסים 14 עבור בוצעו לשיטה רגישות מבחני

 המפלסים של גילאיםה טווח .שבירדן ומזלא רישא בל'ג ובמניפות בישראלש פארן מישוריבו ורחם

 הסטטיסטי יזורהפ נבחנו(. קודמות מעבודות נלקחו תיארוכים) יםשנ אלף 4-1,940 בין הוא הללו

 מאותו פוליגונים של הממוצעים dB בערכי שונות(, היסטוגרמות) הפוליגונים בתוך dB-ה ערכי של

 גילאיו הפוליגונים של dB-ה ערכי ממוצעי כי נמצא. שונות לליתולוגיות השיטה ורגישות, גיל

 הליתולוגי להרכב כי המעיד 2R=0.94  בעל דועך power מתאם צייניםמ מייצגים הםש המפלסים

 יכול זה מתאםש, מכאן. הפוליגונים של dB-ה ערכי על( בכלל אם) משנית השפעה המניפה של

 מ"מכ נתוני בעזרת אלוביאליים מפלסיםב השטח פני גיל של כמותי לאומדן כיול כעקומת לשמש

 . שנה מיליון 1.6–0 של גילאים בטווח, חלליים

 בשיטות לתארכו קודמים נסיונותש, המלח-ים טרנספורם יל ידע אופקית מוסטה מפלס של וגיל

 ההסטה מידת. יםנש 610,000–480,000-ל הכיול עקומת בעזרת כאן נקבע, צלחו לא קוסמוגניות

 השנים ~550,000 במהלך שנהל מ"מ 9–6 של תאופקי הסטה קצבי על מעידה זה מגיל מפלסים של

 ים טרנספורם לאורך פקייםהאו ההסטה קצבי כי זהתבהיפו תומכים אלה קצבים. האחרונות

 . בזמן קבועים~ המלח

 ים טרנספורם של הערבה למקטע מוגבלת כאן המוצעת הכיול ועקומת ,אזורי אופי זה למחקר

 מ"מכ נתוני מתוך םיאלוביאלי שטח פני ךוארילת כאן המוצגת החדשה ליכולת, זאת עם. המלח

 מחקרים לערוך ינותויכול על ריות רחבות השלכות( אזוריות כיול עקומות ובעזרת) חלליים

 . אזורי מידה בקנה נוף התפתחות על כמותיים

  



 המלח ים בקע כיול עקומת

 

 ים בקע לאורך הסחף במניפות( Y ציר) השטח פני גיל מול אל( X ציר) מ"המכ קרינת החזר ממוצע של כיול עקומת
 את מייצג רציףה אדוםה קוה ;הכיול תעקומ הופקה שמהם המפלסים 14 טבלת :מימין. (4.18 איור ראה) המלח
 30 הוספו ,יםישליל יהיו לא שערכיהם וכדי ,פונקציה חישוב לצורך. R2= 0.94 דועך power -כ המוצגת השינוי מגמת

dB מגמת הוא גם מציג התחתון העקום ;פוליגון לכל power זה במקרה) פארן מפלסי ללא מחושב אך ,דועך 
R2= 0.81).  
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Abstract 

The visitor experience to a heritage site of death and atrocities is at the core of this study. The 

increasing number of visitors to such sites is a major growth engine in the tourism industry 

(Timothy & Boyd, 2006), yet little has been written about it. Especially lacking is a 

conceptualization of the visitor experience as related to the emotional experience. Thus: 

1. The visitor experience has not been studied as a total hierarchical process. 

2. Research on the emotional experience of tourism, especially heritage tourism, is sparse, 

with emphasis on positive emotions and fun seeking, ignoring negative emotions that 

could pertain to sites of death and atrocities.  

3. No empirical studies have been conducted about death and mortality salience.  

These gaps led to a study of variables and behaviors linked with three timeframes: Pre-visit – 

motives for visiting, visitors’ perception of displayed heritage as part of their personal heritage 

and of the degree of the significance of this heritage to their lives; Visit – emotional experience, 

mortality salience, and quality of experience; End of visit – perception of benefits.  

The research hypotheses were investigated using a questionnaire based on scales used in 

psychology and tourism, with special attention to mortality salience: Self-perception of Heritage 

displayed – PSOH (Poria, Reichel, & Biran, 2006), meaning of life and the search for meaning 

(Steger et al., 2006), Positive Affect Negative Affect scale – PANAS (Watson, Clark, & 

Tellegen, 1988). Additional variables (e.g., motives for visit, quality of experience, and 

perception of benefits), were examined using questions based on the literature review and the 

preliminary qualitative stage – in-depth interviews with people planning to visit the site. 

Participants were a quasi-randomly selected sample of 553 visitors age 18 and older, to 

the Auschwitz-Birkenau death camp in the summer of 2012. Participants received a 

questionnaire (in Hebrew, English, German, or Polish). The findings revealed an emotional 

duality, exposing the central role of negative emotions and their significant contribution to the 

perceived quality of the visit. This challenges a common notion in tourism research which 
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emphasizes positive emotions, and relates negative emotions to dissatisfaction with the visitor 

experience.  

The onsite experience is composed of an emotional experience, an intellectual one, an 

experience related to the visitor’s identity, and an experience that affects one’s worldview. The 

weight and importance of each of these experiences was related to each visitor’s perception of 

the heritage displayed onsite as their own. 

Other findings relate to mortality salience. Death and fear of death are basic for 

understanding human behavior (Becker, 1997; Stone, 2009), but mortality salience in tourism is 

little understood (Stone, 2011). The findings reveal that the visit evokes mortality salience and 

thoughts regarding their own death, which are important to understanding the visitor experience.  

The preliminary variables examined, especially the perception that the heritage exhibited 

is part of the visitor’s personal heritage, were found to be related to the overall onsite experience, 

particularly the emotional one. These findings underscore the need to examine the relationship 

between the visitor and the visited object (Collins-Kreiner, 2010), and support the distinction 

between heritage tourists and visitors to heritage sites (Poria, Butler, & Airey, 2003).  

The study also revealed the perception of three benefits derived from the visit: cognitive 

benefits – expanding the visitor’s knowledge and better understanding the events that took place 

at the site; heritage-related benefits – constructing the visitors’ identity as related to the site and 

exhibits; and moral benefits – visitors attribute the visit with an effect on their attitudes and 

moral perception. The moral benefits, which the present study was the first to reveal, are major 

contribution to the management of the visitor experience as well as to the understanding of the 

personal and social role of heritage sites in modern society.  

The findings and conclusions have far-reaching managerial and marketing implications. 

The complex visitors’ experience requires adopting the experiential marketing approach, 

recognizing visitors’ broad interests. Moreover, visitor segmentation can be based on preliminary 

variables (e.g., perception heritage displayed as their own). This study challenges the current 

approach to the conceptualization of the visitor experience. Tourism scholars must recognize that 

in conceptualizing this experience to heritage sites, people’s desire to experience “negative” 

emotions cannot be ignored. Researchers and practitioners alike should note that basing a 

theoretical approach to dark tourism on a corpus of knowledge related to leisure and recreation 

may lead to mismanagement and misunderstanding of this compounding social phenomenon. 
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Uנושא העבודה:Uמחנה: בוחן מורשת,  מקרה בעת הביקור באתר הרגשית     החוויה   
 אושוויץ-בירקנאו.    ההשמדה

U:שם המגישUגילה וינר אורן                 

Uים:שם המנחה/U   (ז"ל)  פרופ' יניב פוריה, פרופ' אריה רייכל , פרופ' אילה מלאך-פיינס 

Uתקציר 

במרכזו של מחקר זה חווית הביקור באתר מורשת המציג מוות וזוועות. מספר המבקרים לאתרי 

מורשת המציגים מוות וזוועות מצוי בגידול מתמיד ונחשב למנוע צמיחה מרכזי בתעשיית 

. עם זאת המחקר בנושא אינו רב ואינו מקיף היבטים )Timothy & Boyd, 2003(התיירות 

  הביקור, ובכלל זה כאלו הקשורים לחוויה הרגשית של המבקר. ייתמשמעותיים להמשגת חוו

סקר הספרות בנושא אתרי מורשת ובפרט באלו המציגים מוות וזוועות מלמד כי הפערים 

 הקיימים בספרות נוגעים לשלושה היבטים להם חשיבות להבנת חווית הביקור: 

 . שלם הירארכי כתהליך הביקור לחוויית התייחסות חסרה.  1

גוף הידע . מורשת בתיירות ובפרטבכלל  בתיירות יתבחוויה הרגש עוסק בלבד מועט מחקר.  2

 שייתכן שליליים מרגשות התעלמות תוך ורצון בהנאה חיוביים רגשות בעיקר הקיים מדגיש

 והם בליבת חווית הביקור לאתרים המציגים מוות וזוועות. 

 במהלך הכיליון ובתודעת במוות לעיסוק הקשורים היבטים אמפירית נבחנו לא.  בנוסף, עד כה 3

 . ביקורה

לאור הפערים, במסגרת המחקר נבחנו שורה של משתנים והתנהגויות: טרם הביקור- 

המניעים לביקור, תפיסת המורשת המוצגת כחלק ממורשתו האישית של המבקר ותפיסת המבקר 

 ; מהלך הביקור - החוויה הרגשית, תודעת הכיליון ואיכות החוויה;באשר למידת המשמעות בחייו

ותום הביקור- תפיסת התועלות. במסגרת המחקר גם נלמדה החוויה הרגשית אגב שימוש במדדים 

  תוך תשומת לב לתודעת הכיליון. הפסיכולוגיתמקובלים בספרות 

השערות המחקר נבחנו באמצעות שאלונים שהתבססו על סולמות  מקובלים 

, המשמעות )PSOH ()Poria, Reichel, & Biran, 2006 ובתיירות: תפיסת המורשת (בפסיכולוגיה

 PANAS), וממדי רגשות חיובים ושליליים ()Steger et al., 2006(בחיים והחיפוש אחר משמעות 

)Watson, Clark, & Tellegen, 1988( משתנים נוספים כמו המניעים לביקור, איכות החוויה .

ותפיסת התועלות נבחנו באמצעות שאלות שהתבססו על סקר הספרות כמו גם על השלב 

 האיכותני, בו נערכו ראיונות עומק עם מי שמתעתדים לבקר באתר. 

 מבקרים בתום ביקורם במחנה ההשמדה אושוויץ-בירקנאו. 553 נדגמו 2012במהלך קיץ 

 שנדגמו 18השאלונים, בשפות עברית, אנגלית, גרמנית ופולנית חולקו למבקרים באתר, מעל גיל 

. ממצאי המחקר מלמדים על קיומה של דואליות רגשית המאפיינת את Quasi Randomlyבאופן 

חווית הביקור תוך חשיפת מקומם המרכזי של הרגשות השליליים ותרומתם לתפיסת איכות 



החוויה כמו גם לתועלות העולות מהביקור. ממצא זה מאתגר את התפיסה הרווחת  המדגישה את 

 הרגשות החיוביים בעוד הרגשות השליליים מקושרים לפגיעה באיכות החוויה. 

ממצאי המחקר מלמדים כי חווית הביקור מורכבת ממספר חוויות ביניהן: חוויה רגשית, 

חוויה אינטלקטואלית, חוויה הקשורה לזהותו של המבקר לצד חוויה לה השלכות על תפיסת 

עולמו. נמצא כי משקלה וחשיבותה של כל חוויה  קשורה  בתפיסת המבקר את המורשת המוצגת 

 כחלק ממורשתו האישית.  

ממצאים נוספים להם תרומה חשובה לגוף הידע הקיים קשורים בתודעת הכיליון (תודעת 

 רבים םהמבקר באשר למותו העתידי) ובחשיבותה להנהרת חווית הביקור באתר. תיאורטיקני

)Becker, 1997; Stone, 2009( .רואים במוות ובפחד ממנו גורם מרכזי להבנת ההתנהגות האנושית 

 ,Stone(אולם, עד כה כמעט ולא ניתנה תשומת לב מחקרית לתודעת הכיליון בחקר התיירות 

. ממצאי מחקר מוכיחים כי הביקור באתר המציג מוות וזוועות מעורר במבקרים תודעת )2011

 כיליון ומחשבות אשר למותם שלהם וזו, חשובה להבנת חווית הביקור. 

המשתנים המקדימים שנבחנו ובעיקר תפיסת המורשת המוצגת כחלק ממורשתו האישית 

של המבקר נמצאו קשורים לחוויית הביקור בכלל ולחוויה הרגשית בפרט. הממצאים, מדגישים 

 )Collins-Kreiner, 2010( המתויר טאת הצורך ללמוד את הקשר בין הסובייקט המבקר לאובייק

 ועמיתיו המבחינה בין תיירי מורשת לבין מבקרים באתרי Poriaותומכים בטיפולוגיה שמציעים 

. לפילוח על בסיס תפיסת המורשת כפי שמלמדות )Poria, Butler, & Airey, 2003(מורשת 

 תוצאות מחקר זה חשיבות לחקר וניהול חווית הביקור. 

המחקר בחן גם את תפיסת התועלות העולות מן הביקור. תוצאות המחקר מלמדות על 

  הקשורה להרחבת הידע וההבנה של המבקר, תועלת תשלוש תועלות מרכזיות: תועלת קוגניטיבי

מורשתית הקשורה להבניית זהותו של המבקר ביחס למתרחש באתר, ותועלת מוסרית המלמדת 

על כך שהמבקר מייחס לביקור השפעה על עמדותיו ותפיסותיו המוסריות. לממצא אודות התועלת 

 חשיבות לניהול חווית הביקור כמו גם להבנת תפקידם החברתי ,המוסרית מלבד חדשנותו

 והשפעתם של אתרי מורשת על החברה האנושית.

 לממצאי המחקר ומסקנותיו פוטנציאל יישומי, ניהולי ושיווקי םמעבר לחידושים התיאורטיי

נרחב. המחקר מצביע על מורכבות חווית הביקור ועל הצורך לאמץ את גישת השיווק החוויתי 

לאורה המבקר חפץ במגוון רחב של חוויות.  תפיסת המורשת המוצגת כחלק ממורשתו של 

המבקר התגלתה כבסיס לפילוח המבקרים. בנוסף, הממצאים מלמדים על מורכבותה של החוויה 

הרגשית הכוללת רגשות חיוביים ושליליים. המחקר חושף גם את תודעת הכיליון ואת קשריה 

החיוביים עם משתנים משמעותיים בחווית הביקור. למידעים אלה חשיבות לניהול תמהיל 

השיווק של האתר כמו גם עבור ניהול חווית הביקור. מחקר זה בזכות אופיו החשיפתי ותוצאותיו 

יכול להוות בסיס לשורה של מחקריי המשך בהם ניתן דגש לקשר שבין  תפיסת המיצג "הזוועתי" 

 והשלכותיו על המבקר כפרט ועל החברה ככלל.
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Title: The Construction of Gender Relations in Canon Israeli Children's Literature 

from 1977 Onwards 

By: Gila Danino-Yona 

Supervisors: Prof. Yossi Yonah; Dr. Batya Shimony 

This study examines the role that canonical Israeli children’s literature for 

preschoolers plays in structuring gender roles and relations, from a critical-interpretative 

perspective. This perspective enables to expose the deep structure of collective social-

cultural consciousness and assist in understanding patterns of gendered thought, identity 

and behavior which are interwoven into the writing and illustrating of children’s literature. 

In this study I examines the children’s books as a multi-dimensional locus, which contains 

multiple textual and visual readings in a joint semiotic space. Therefore, this study 

analyzes the verbal and visual components of the text, through a research methodology 

that combines modern literary critique and feminist literary critique. The study, which 

covers over 400 canonical Israeli children’s books, published over the course of more than 

three decades between 1977 and 2013, demonstrates the prevalent trends with regard to 

gender relations in Israeli children’s literature as a whole. 

The study is composed of two sections, a theoretical discussion and an interpretative-

critical analysis. The theoretical discussion includes a review of the relevant research in 

this field. Its three chapters present the tools of analysis, which are put to use in the second 

section.  The theoretical discussion presents the research corpus, its viewpoint and 

methodological approach. The first chapter reviews the development of children’s 

literature in the Western world, the research in this area and Israeli children’s literature. 

The second chapter is devoted to the theories as well as trends in feminist thinking, with a 

specific focus on 20
th

 century feminist thought. The third chapter examines linguistic, 

textual and visual interpretative-critical analysis theories, including structuralism and post-

structuralism, deconstruction and feminist literary critique, as well as the formalistic 

approach, the iconographic and iconological approaches, and finally the narrative and 

rhetorical approaches.  

The second section of the study analyzes children’s books from the perspective of the 

construction of gender relations according to three themes, which innovatively explore 

feminine identity, the possibility of feminine movement, the gaze on the female body, and 

the place of the female voice vis à vis the male voice.  

The first theme concerns the foundation of the gendered space and the exclusion of 

femininity from the public sphere. This theme analyzes space as operating to reproduces 

social power structures and dictates the ways of understanding and identifying reality, as 

well as the place of individuals in relation to it. The theme also examines the ideological-

political separation between the private and the public sphere, and the gender norms 

stemming from it.  

The second theme concerns body image and construction of feminine beauty ideals. 

It examines the extent to which the “beauty myth” functions as a cultural and social ideal, 

and as an instrument of policing and control. It further examines the norms of 

recognisability of the feminine body, its shape, size, movement and attributed sexuality. 

The third theme deals with the resistance myth. It explores violence as a symbolic site 

of power relation between the sexes, where the division of power between the sexes 

occurs. It does so through questioning whether the right to violently resist violence is as 

open to women to the same degree that it is open to men. The theme further examines the 

negation of women’s rights to resist through the limited repertoire of female responses to 

violence directed at them.  



 ואילך 1977 –הבניית יחסים מגדריים בספרות הילדים הקנונית הישראלית מ נושא העבודה: 

 יונה –דנינו  גילה מגישה:

 פרופ' יוסי יונה; ד"ר בתיה שמעוני  מנחים:

מחקר זה בוחן את התפקיד שממלאת ספרות הילדים הקנונית הישראלית לגיל הרך בהבניית 

המאפשרת לאתר את מבנה העומק של התודעה  פרשנית-ביקורתיתיחסי מגדר, מנקודת מבט 

תרבותית ולסייע בהבנה של דפוסי חשיבה, זהות והתנהגות מגדריים -הקולקטיבית החברתית

-בעבודה זו התייחסתי לספר הילדים כאל חלל רבהשזורים בכתיבתם ובאיורם של ספרי ילדים. 

ת במרחב סמיוטי משותף, לכן, בוחנת ממדי, המכיל קריאות טקסטואליות וחזותיות מרובו

משלבת את המחקר  מתודולוגיתהעבודה את  מרכיביו של הטקסט הלשוני והחזותי, באמצעות 

 ילדים ספרי 400מעל  מקיףה המחקר . ביקורת הספרות המודרנית וביקורת הספרות הפמיניסטית

 להציג מאפשר 2013-1977 בשנים עשורים משלושה יותר במשך לאור שיצאו, קנוניים ישראלים

  .בכללותה הישראלית הילדים בספרות המגדר ליחסי הנוגע בכל הרווחת המגמה את

ביקורתי. הדיון התאורטי כולל סקירה של -במחקר שני חלקים, דיון תאורטי וניתוח פרשני

פרקים השוזרים את כיווני המחקר, שמתאחדים בניתוח של   שלושההמחקר הרלוונטי בתחום ובו 

ספרי הילדים, בחלק השני. הדיון התאורטי מציג את הקורפוס המחקרי, את נקודת המבט 

המחקרית ואת הגישה המתודולוגית. הפרק הראשון סוקר את התפתחות ספרות הילדים בעולם 

 התאוריותהפרק השני סוקר את המערבי, את המחקר בתחום ואת ספרות הילדים הישראלית. 

הפרק השלישי סוקר תאוריות  .20-מאה השהתפתחו בחשיבה הפמיניסטית, בעיקר ב והזרמים

סטרוקטורליזם, -הסטרוקטורליזם והפוסטובהן  , לעיצוב ולאיורון ולטקסטוגישות הנוגעות ללש

 וח חזותי ובהןהפוסטמודרני וגישות לנית שיחהביקורת הספרות הפמיניסטית ו ,הדקונסטרוקציה

 והרטורית.הגישה הנרטיבית,  ,האיקונוגרפית והאיקונולוגיתהגישה הפורמליסטית, 

החלק השני של המחקר עוסק בניתוח ספרי ילדים מן הפרספקטיבה של הבניית יחסי מגדר, על פי 

שלוש תמות הבוחנות בראייה חדשנית את הזהות הנשית, את אפשרות התנועה הנשית, את שאלת 

 ל הגוף הנשי ואת מקומו של הקול הנשי אל מול הקול הגברי. המבט ע

, ובה נבחן מהספירה הציבורית הנשיות והדרת המגדרי המרחב כינוןהתמה הראשונה היא 

מכתיב את דרכי ההבנה והזיהוי של המציאות ואת ו המשעתק יחסי כוח חברתייםכאתר המרחב 

המרחב  בין פוליטית-האידאולוגית הפרדהה ונבחנת הם של הפרטים בחברה ביחס אלימקומ

 והנורמות המגדריות הנובעות ממנה.למרחב הציבורי  הפרטי

מוצג "מיתוס  ובה נבחן האופן בו דימויי גוף וביסוס אידיאל היופי הנשיהתמה השנייה היא 

וכן את הנורמות לזיהוי הגוף הנשי על שליטה משטור והיופי" כאידאל תרבותי וחברתי וכמכשיר 

 ידותיו, תנועותיו ומיניותו.צורתו, מ

ובה נבחנת האלימות כאתר סימבולי ליחסי הכוח בין  מיתוס ההתנגדותהשלישית היא  התמה

אם הזכות הבשאלה  , באמצעות הדיוןואת האופן שבאתר זה נוצר חוסר שוויון מגדריהמינים 

נבחן האיון של בנוסף, להתנגדות אלימה עומדת לנשים במידה שווה לזו שהיא עומדת לגברים. 

 האפשרות להתנגדות נשית דרך הרפרטואר המוגבל של תגובות נשיות לאלימות המופנית כלפיהן.
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Abstract: 

Background: Human resources (HR) management includes monitoring and 

evaluation, planning and policy research. It takes into account the supply, quality, 

geographical distribution, deployment, organization, and utilization of HR. Human 

resources in physical therapy, one of the central health professions in Israel, have not 

yet been comprehensively evaluated at the national level. Physical therapy HR 

planning, including its continuous professional development and specialization, will 

facilitate optimal service delivery, appropriate both to the needs of the population and 

the changing needs of the health care system.  

Objective: To create a framework for the planning and management of physical 

therapy HR in Israel to facilitate optimal service delivery. 

Methods: The study was carried out using mixed methods and comprised several 

stages: 

1.   A national survey to map the current professional profile, conducted among 

physical therapists. Participants answered a structured questionnaire that was 

distributed and filled out either by mail or online. 

2.   Evaluation of future population needs in Israel for physical therapy services until 

2020, based on analysis of demographic data, health and disease profiles, and 

future national trends in the healthcare system.  

3.   Prediction of future needs for physical therapy HR in Israel and analysis of 

professional development trends using content analysis of in-depth interviews with 

26 interviewees, key persons relevant to the profession.  

 

Results: The survey: 677 physical therapists responded to the survey. Three-quarters 

of the respondents were women; their average age was 39 )8.7(± . Eighty percent of the 

responders were born in Israel; 94% of them are Jews; 93% of the participants received 



their professional training in Israel; 98% have Bachelor's degrees. Of the responders, 

28% hold graduate degrees. Professional profile: 93% of the respondents work as 

physical therapists, of whom 79% started to work within one year of graduation. Half 

of them engaged only in clinical care. Over 65% of employment was in the center of 

Israel; 61% of the employed worked simultaneously in the public and private sector. 

Half of the participants worked more than 30 hours a week. Core clinical areas 

included Orthopedics, Neurology and Pediatrics. The vast majority (75%) of 

participants stated that they currently practice in one setting only. The most stable 

setting was out-patient/community-based clinics, where the average time of 

employment was 7.4 )6±(  years. The turnover of physical therapists in hospitals is 

greater. 

Prediction of future needs for PT services and policy recommendations: 

Human resources in physical therapy should be based on the main professional 

characteristics, which are gender, age, culture, education and continuing professional 

training (CPD).   

Physical therapy and specific target populations: The profession has extended 

beyond clinical treatment to include health promotion and tailoring physical activity 

for people with chronic diseases. In addition, it is recommended to create a track for 

postgraduate education in geriatrics and provide incentives for working in this field.  

The mental health reform will require competent professionals. The trend for health 

care to be provided in the community, including home care will require capable 

professionals, as well as clearly defined standards of care. Furthermore, the 

responsibilities of physical therapists in acute care have also evolved to include an 

expanded role in the internal medical wards. 

Regulation and policy: The database created as part of this study is the first of its kind 

in Israel. Following the enactment of the Law regulating health professions in 2008, 

there is a national registry of physical therapists, which could benefit from additional 

information according to the recommendations in this study.  

The results of the study indicate that there is a consensus on the need to establish 

staffing standards in physical therapy. 



In conclusion, the professional roles and responsibilities of physical therapists are 

developing and expanding. Demographic changes in demands will create opportunities 

for increased numbers of physical therapists Social responsibility is integral in the 

physical therapy profession; promoting population health, function and functional 

independence is the national vision and mission of the profession.   

This study is unique; for the first time in Israel there is a database on the employment 

characteristics of physical therapists in Israel and a set of validated recommendations 

for planning physical therapy HR for the next decade. . 

 

Key words: Professional profile; Human Resources; Physical Therapy 
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  בישראלפיתוח מסגרת לתכון מושכל של משאבי אוש בפיזיותרפיה      :ושא

   גילה שחר  ה:מגיש

   ר רוית פלד"ד, פרופ' דן גריברג  ים: מח

  

  תקציר

 יםיהול משאבי אוש כוללמשאבי האוש מהווים מרכיב עיקרי במערכת הבריאות. תכון ו :רקע

 פריסתו הגיאוגרפיתספקה של כוח אדם, איכותו, בהתחשב בא יטור, הערכה וקביעת מדייות,

 למצבים בהם היצע אשי המקצוע גדלתכון מושכל אמור לתת מעה גם  .ארגון השירותיםו

 מרכזיבפיזיותרפיה בישראל, שהוא  משאבי האושמערך  שיויים בייעוד המקצוע.חלים ו

תכון משאבי אוש המבוסס לאומית. הברמה עד כה  באופן מקיף מקצועות הבריאות, לא בדק ב

על התפתחות מקצוע הפיזיותרפיה ותמהיל כון ומותאם של העוסקים בתחום יאפשר אספקת 

  שירותים מיטביים בהתאם לצרכי האוכלוסייה ולצרכים המשתים של מערכת הבריאות.

 שירותי פיזיותרפיה תאפשר לתכון וליהול של משאבי אוש ש מסגרת פיתוח :מטרת המחקר

  בישראל. ביים מיט

  שיטות מחקר כמותיות ואיכותיות, וכלל מספר שלבים: שילבהמחקר  :שיטות וכלים

בפיזיותרפיה בישראל כיום התבצע באמצעות סקר פיזיותרפיסטים  משאבי האושיתוח מערך  .1

הפצת  .על שאלון מובה הפיזיותרפיסטים התבקשו לעותומיפוי פרופיל תעסוקתי. ארצי 

  .באיטרט מקווןובאמצעות שאלון התבצעו בדיוור ישיר ומילוי השאלון 

תוחים יו פי תחזיות- ערך על 2020יתוח צרכי האוכלוסייה בישראל לשירותי פיזיותרפיה עד . 2

רלווטיים למקצוע הפיזיותרפיה תחלואה  תוי, יתוחים של ברמה הלאומית דמוגרפים

   .ויתוח שיויים במערכת שירותי הבריאות בישראל

הערכת צרכי האוכלוסייה לשירותי פיזיותרפיה כיום מיפוי שירותי הפיזיותרפיה בישראל ו. 3

 קובעי מדייות ועובדיםמרואייים,  26באמצעות יתוח איכותי של ראיוות עומק עם  עשה

   .בתפקידי מפתח

  : עיקריים ממצאים

שלושה רבעים מהם שים. של האוכלוסייה:  מאפייי רקעפיזיותרפיסטים.  677על הסקר עו 

 -ו בעלי תואר ראשון 98%מהם יהודים.  94%מהם ילידי ישראל.  80%. ±39)8.7(הגיל הממוצע 

עבדו כפיזיותרפיסטים בזמן מילוי  93%: מאפייי תעסוקה. המשיכו לימודים לתואר שי 28%

סוקות מהתע )65%כשי שלישים (התחילו לעבוד תוך שה מסיום לימודיהם.  79%השאלון. 

משלבים עבודה במערכת הציבורית והפרטית. מחצית מהמשתתפים  61%התקיימו במרכז הארץ, 

עיקר התעסוקה מתבצעת בתחומי הליבה של מקצוע  שעות עבודה שבועיות. 30עבדו מעל 

אחד בלבד. עבודה עבדו בתעסוקתם האחרוה במקום  )75%מרבית המשיבים ( הפיזיותרפיה.

שים.  ±7.4)6המכוים לפיזיותרפיה מהווים את מסגרת התעסוקה היציבה ביותר, במשך ממוצע (
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בשים הראשוות פיזיותרפיסטים עובדים יותר במחלקות האשפוז ועם התפתחות הקריירה 

  . לתחומים אחריםעוברים מהן 

   ממצאים והמלצות –ם לשירותי פיזיותרפיה זיהוי צרכי

 , דהייושמצאו משפיעים ביותרצריך להתבסס על מאפייי הרקע הפיזיותרפיסטים תמהיל 

  .הכשרה מקצועית המשכיתו השכלהגיוון מגזרי ותרבותי, , גיל, מגדר

  

מזוהות מגמות להרחבה מקצועית מעבר לטיפול הקליי, כשהדגש : פיזיותרפיה לאוכלוסיות יעד

ות, העיקרי הוא על פעילויות לקידום בריאות והתאמת פעילות גופית לקבוצות אוכלוסייה מגוו

  כולל לאשים בריאים בגילים שוים ומקבוצות חברתיות מגווות. 

בשל הדגש המקצועי הדרש למעה להזדקות האוכלוסייה, על המקצוע להכשיר פיזיותרפיסטים 

  כשירים בתחום הגריאטריה בעלי ידע ומיומויות. 

  יערכות של כוח אדם מקצועי. הסדרת הרפורמה בשירותי בריאות הפש תדרוש ה

להם  ,, ובמיוחד בטיפולי הביתבשיקום בקהילה רצוי לקבוע סטדרטים להיקף הטיפול הדרש

  מומלץ לייעד תקים ייעודיים.

כן, תפקידי הפיזיותרפיה בבתי החולים הכלליים מתרחב ולכן יש ליצור סטדרטים של משך -כמו

  האקוטיות ובמיוחד במחלקות הפימיות. ואיטסיביות הטיפול הפיזיותרפי במחלקות

   תהליכי הסדרה וקביעת מדייות

מסד התוים שבה בעבודה זו מהווה בסיס מידע ראשון מסוגו בישראל. לאור העובדה שמאז 

הסדרת חוק מקצועות הבריאות ערך רישום מסודר של הפיזיותרפיסטים בישראל, יתן לתח 

קיימת הסכמה על הצורך בקביעת תקיה  עבודה זו.ממצאי  בהתבסס עלקיימים תוים מהליים 

  בפיזיותרפיה. 

למרות עלייה מתמדת בהיצע אשי  ., שירותי הפיזיותרפיה בישראל מתרחבים ומעמיקיםלסיכום

טיפול מתן קיימת תחושת מחסור בשל עומס התפקידים המתרבה הדרש למקצוע בישראל, 

  כל מטופל. לאיכותי 

הוא מקצוע בעל אחריות חברתית, וקידום בריאות האוכלוסייה היא משימה  מקצוע הפיזיותרפיה

  לאומית שעל הפיזיותרפיסטים להיות מעורבים בה ברמה המקצועית הגבוהה ביותר.  

מחקר זה הוא ייחודי, שכן לראשוה בישראל קיים מאגר מידע על מאפייי התעסוקה של 

  הפיזיותרפיסטים בישראל.

  וש; פרופיל תעסוקתי; פיזיותרפיה: משאבי אמילות מפתח
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Abstract 

"They Carry Their People on Their Shoulders": Ada Sereni and Ruth Kluger-

Aliav, Activities in the Mossad Le'aliya  

 Bet (the organization of illegal immigration of Jews to Palestine) 1938-1948  

Gali Levy 

Professor Tuvia Friling  

The illegal Jewish immigration to British mandatory Palestine, before during and 

mainly following the Second World War, was one of the most impressive and 

important enterprises of the Zionist movement and the "Yeshuv" (the Jewish 

settlement in Palestine before the establishment of the state of Israel). The 

contributions of the organizations on the right-the revisionists, as well as the 

contributions of the Jewish community in British mandatory Palestine were 

accomplished primarily through the Mossad Le'aliya  Bet ‘Institution for Immigration 

Bet’ (‘Aliyah Bet’), an organization entrusted with running, organizing, executing and 

in fact setting the ideology and policies of the organized illegal immigration. The 

significances of this enterprise are broad, encompassing both the symbolic 

implications as well as the actual contribution of the Jewish people’s struggle in 

creating a country of their own in Israel. This study has focused on the subject from a 

different angle than that which has been generally common place, shedding more light 

and understanding on the illegal immigration enterprise, on the ‘Aliyah Bet’ 

institution, the covert activities of the Israeli settlement, and the female identity and 

leadership in this period, especially regarding the Jewish settlement and the Zionist 

movement in the period prior to the formation of the State of Israel. 

This study deals with women who were active in the enterprise of illegal immigration 

and covert activities, focusing on two main women: Ada Sereni and Ruth Klüger-

Aliav, both of whom were active in the Aliyah Bet institution and other covert 

activities of the Jewish settlement. Aliav entered the operational framework in 1938, 

seven years before Sereni. Aliav was the first women to enter the institution, also 

becoming the first to be a senior member of “the department for special roles” in the 

Jewish Agency. In 1945, Sereni also managed to scale into a very senior role there, 

and in fact had become the only woman to serve as a branch chief, in the institution’s 

branch in Italy. This study has thus analyzed and reconstructed their activities, status, 
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and integration into the Aliyah Bet institution, and other operational frameworks in 

which they took part. In effect, a certain ‘operational biography’ of both women was 

mapped, showing to which extent Sereni and Aliav, acting in a predominantly 

“masculine arena”, helped “carry” along with their male counterparts their “people on 

their Shoulders”. 

The  Zionist revolution aimed at creating a “new man” while glorifying masculinity. It 

created, at the beginning of the 20
th

 century a number of identity patterns of “the 

Hebrew women”, used by most in relation to the Zionist man. Most scholars maintain 

two main models of feminine identity formed in the first decades of the 20
th

 century. 

The first was of women who strived to become complementary companions 

(“qualitative” equality), and the second comprising women who desired to adopt the 

masculine model of identity (“quantitative” equality). Intermediate models were also 

created, for example women who wished to maintain their feminine identity, but to 

add to it characteristics associated with masculinity. Aliav and Sereni represent 

another female identity model. A complex model of women acting in the same 

framework of men, striving to maintain their feminine identity; but not that of the 

‘mother’, but of women aspiring for meaningful self-realization within the defense 

organization. A feminine identity acting in a predominantly male organization, one 

she had both influenced and was influenced by. An identity of a woman, a leader who 

dealt with crisis and difficulties over time, who used her feminine abilities and added 

to them masculine attributes. 

 Furthermore, we see a complex image of the “Aliyah Bet” institution, as an 

organization with masculine militaristic attributes and a predominant masculine 

image, including within it areas of “feminine” features, thus, also allowing  for the 

integration of women with the right skills. This platform had no doubt called for and 

consisted of a new feminine identity. This infrastructure allowed, summoned and 

enabled an equal opportunity for that different feminine identity, represented by Aliav 

and Sereni.  

Nevertheless, there was indeed a gap between their status in the “Aliyah Bet” 

institution and their status in the general society. Aliav and Sereni challenged the 

patriarchal mindset. They were unique in the human and female landscape of the 

Israeli Jewish society at the time, this uniqueness was not in their favor. The state of 
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Israel found it hard to accept such a model and portray it as a role model.  Given their 

national role and leadership, they had challenged the social-Israeli preferred model, 

which was masculine, strong, emphasizing militarism. The fact that they were women 

in a man’s role but acting as women, without any obvious sacrifices, did not 

correspond to the life stories glorified in the Zionist narrative and common social 

memory. Thus, and even though they had definitely “carried their people on their 

Shoulders” alongside their male counterparts, the identity they had represented; that 

of a female leader within a defense framework, did not suit the common discourse, 

causing their story to become mostly excluded from central narratives of the history 

of the Yeshuv.    
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  תקציר

-1948"הושאות את עמן עלי שכם", רות קליגר עליאב ועדה סרי במערכות "המוסד לעלייה ב" 

1938  

  גלי לוי

  פרופ' טוביה פריליג

אחד המפעלים החשובים  העפלה, לפי במהלך ובעיקר לאחר מלחמת העולם השייה, היתה

והמרשימים ביותר של התועה הציוית והיישוב בארץ ישראל. כך בכל האמור במפעל חוגי הימין 

הרביזיויסטים ותרומתם לתחום הזה, וכך גם בחלקו של היישוב המאורגן, במסגרות הפעולה  –

, ביצע וקבע הארגון שארגן, יהלהעיקריות באמצעות ה"מוסד לעלייה ב''' (מעתה: המוסד), 

המשמעויות של מפעל ההעפלה הן רחבות למעשה את האידיאולוגיה והמדייות של ההעפלה. 

זה בתהליך הקמת מדיה וגם את  הרואיומקיפות גם את המשמעויות הסמליות של מפעל 

המשמעויות והתרומה הממשית למאבק העם היהודי להקים מדיה משל עצמו בארץ ישראל. 

וסף והבה והיא זורה אור בושא מזווית ראיה שוה מזו שהובאה עד היום  התמקדהעבודה זו, 

, ועל זהות ומהיגות הפעילות החשאית של היישוב, על המוסד לעלייה ב' ווספת על מפעל העפלה

  והתועה הציוית בתקופה שלפי הקמת המדיה. שית בתקופה, ומכל אלה על היישוב 

פעילות בהעפלה ובעשייה החשאית ומתמקדת בשתי שים העבודה עוסקת בשים שהיו     

, שפעלו במסגרת המוסד לעלייה ב' ובמסגרות חשאיות ועדה סרי עליאב-רות קליגר מרכזיות:

, שבע שים לפי עדה סרי. עליאב 1938עליאב כסה למעגל הפעילות בשת וספות של היישוב. 

וב"מדור לתפקידים  לחברה בכירה בו היתה האישה הראשוה במוסד, וגם הראשוה להפוך

, הצליחה לכבוש תפקיד בכיר מאוד 1945 -. גם סרי, אחריה, בבמיוחדים" של הסוכות היהודית

העבודה בו, ולשמש, למעשה, כאשה היחידה שהיתה למפקדת שלוחה, שלוחת המוסד באיטליה. 

י למוסד לעלייה ב', את פועלן, מעמדן, השתלבותן ותרומתן של עליאב וסר התחיו החזריש

והראו ביוגרפיה מבצעית" של השתיים כתבה מעין "ולמסגרות הוספות שבהן פעלו. למעשה 

 באיזו מידה סרי ועליאב, שפעלו ב"זירה גברית" מובהקת, "שאו" גם הן, ויחד עם חבריהן

  הגברים, את "עמן עלי שכם". 

ימה, הציעה את מרחב הפעולה הפעילות בהעפלה, למרות התאים הקשים שבהם התקי     

המתאים ביותר ליכולתן של הבחורות: פעילות עצמאית, לא פעם בתפקידים שווי ערך וסיכון 

לאלו של הבחורים, ובתאי מחתרת, בהם האדם תבע לעצב את פעולתו ותגובתו מרגע לרגע, תוך 

הרקע זה  ם שבהם.שימוש בכישורים מגווים ביותר, כשכושר פיזי ולחימה אים דווקא המובהקי

שעדה סרי שפעלה במסגרת המוסד לעלייה ב' טיפסה כאמור, להיות המפקדת של שלוחת כך ל

המוסד באיטליה. זה גם היה מצע הפעילות וההתפתחות של רות קליגר עליאב שהיתה כאמור, 

  האישה הראשוה והיחידה במוסד בראשית דרכו, והיתה לדמות מרכזית ודומיטית בו.

) שבאוקראיה בשם רגיה פולישוק. תאריך לידתה המדויק לא Kievעליאב ולדה בעיר קייב (     

ידוע שכן עליאב הגה למסור תאריכים שוים על שאלה זאת. יערה שלח, אחיייתה של עליאב, 

ישאה לעמואל קליגר ועלתה אתו לארץ ישראל. הם  1933- ב. 1906 העידה כי עליאב ולדה בשת 

-קיבוץ משמר העמק, אך עליאב התקשתה להסתגל לחיי הקיבוץ והמשפחה עברה לתלהתמקמו ב

אביב. הצרות המשיכו לפקוד את עליאב: בה היחיד, איתמר, מת בגיל שה וחצי מדלקת קרום 

עבדה עליאב כפקידה  1938. בשת 1940המוח, ישואיה לקליגר לא צלחו והם התגרשו בשת 
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 ברל. מוסדאביב. בשה זו גויסה ל- פועל של ההסתדרות בתלבמחלקה לקשרי חוץ של הוועד ה

, פעלה 1948עד  1938במשך עשור, משת . אליה שפו אלה היו בעצמם גולומב ואליהו כצלסון

עליאב בשליחות היישוב כשליחת הסוכות, המוסד וכחברה בכירה ב"מדור לתפקידים מיוחדים" 

. 1940עד ספטמבר  1939בה פעלה מיוי , רומיהב התחילהשל הסוכות היהודית. דרכה של עליאב 

.  לאחר שהות קצרה בארץ 1941עד יוי  1940מרומיה עברה עליאב לתורכיה שם היא פעלה מסוף 

. לאחר 1945עד אפריל  1942הגיעה עליאב לתחתה השלישית במצרים שם היא שהתה בין אפריל 

. התחה האחרוה במסע השליחות 1947עד  1945המלחמה הגיעה עליאב לצרפת ושם פעלה משת 

  .1948 אפרילועד  1947ה דרום אמריקה, שם פעלה משת תהי

למשפחה מיוחסת, אמידה ורחוקה  1905עדה סרי לבית אסקרלי ולדה באיטליה בשת     

התיכון, וצר קשר ביה לבין קרוב משפחתה אצו בית הספר בחצר  1919מיהדות ומציוות. בשת 

 1927עדה ואצו סרי התחתו וביחד עשו דרכם אל הציוות. בפברואר . הכירה מילדות סרי אותו

יצא אצו סרי לשליחות  1944כשהם שואים והורים לבת, הפליגו השיים לארץ ישראל. בשת 

יצאה לאיטליה להתחקות  סריעם צחי היישוב באירופה הכבושה בידי האצים, וממה לא שב. 

 -במקביל לחיפושיה פעלה בשליחות המוסד לעלייה ב'. היא הגיעה לאיטליה בו אחר עקבות בעלה

ופעלה בה עד הקמת המדיה. תחילה פעלה יחד עם יהודה ארזי שיהל את השלוחה.  1945ביולי  7

, עם עזיבת ארזי, עמדה סרי בראש שלוחת המוסד באיטליה, ובכך היתה לאישה 1947מאפריל 

  תר במוסד לעלייה ב'. שהגיעה לעמדה הבכירה ביו

 בראשית הגבריות. היא הצמיחה את והאדירה" חדש אדם" ליצור ביקשה הציוית המהפכה   

. הציוי  לגבר ביחס עצמם כוו שכולם", החדשה העברייה" של זהות דפוסי כמה העשרים המאה

 הראשוים בעשורים שהתגבשו שית זהות של עיקרים דגמים שי על מצביעים החוקרים מרבית

") איכותי" שוויון" (שכגד עזר" להיות שביקשו שים של הוא הראשון הדגם. העשרים המאה של

 גם וצרו"). כמותי" שוויון( הגברי הזהות מודל את לאמץ שביקשו שים של הוא השי הדגם ואילו

 חדשים מאפייים לה ולהוסיף השית זהותן את לשמר שביקשו שים למשל כמו בייים דגמי

 במערכת הבטחון וספת של שים שהשתלבו שית זהות מייצגות ועליאב כגבריים. סרי שתפשו

 זהותן את לשמר שביקשו, הגברים כמו באותו מרחב שפעלו, שים של מורכב דגם. היישוביות

כגורם  העצמי למימושה כשל אישה ששאפה אלא, האם של המודל את שתאמה לא כזו אך, השית

ארגון שהיא , מובהק גברי בארגון שפעלה שית זהות. בטחוי משמעות העושה בארגוןבעל 

 וקשיים משברים עם שהתמודדה אישה, מהיגה של זהות ממו  הדדית. והושפעה עליו השפיעה

מתוך  .כגבריים שתפסים מאפייים להם והוסיפה השיות ביכולותיה שהשתמשה, זמן לאורך

 גבריים צבאיים מאפייים עם כגוף' ב לעלייה המוסד של מורכבת גם תמוה העבודה מצטיירת

 מאפשר ולכן", שיים" מאפייים עם גם מרחבי עשייה בחובו שמכיל, מובהקת גברית תדמית ועם

מתאימים אל תוכם. מצע שאפשר, זימן והכיל  כישורים בעלות, שים של השתלבות וגם כיסה גם

  . הוספת אותה ייצגו עליאב וסרי שית ותן שוויון לזהות

 את אתגרו וסרי היה פער בין מעמדן בתוך המוסד לבין מעמדן בחברה הכללית. עליאבאך 

 היה וייחודן, היישובית החברה של והשי האושי בוף חריגות היו הן. הפטריארכלית התפיסה

 תפקידיהן אף על. לחיקוי כמופת ולהעמידו זה דגם לקבל התקשתה ישראל מדית. לרועץ להן

 והדגיש חזק, גברי שהיה, הרצוי הישראלי – האושי הדגם על תיגר קראו הן ומהיגותן, הלאומי

 פי על לעין, יכרת הקרבה והעדר, שי בתפקוד אך גברי בתפקיד שים היותן. הצבאיות את

 ובזיכרון הציוי ברטיב שהועצמו האושיים הסיפורים את תאמו לא, דאז החברה פרשות
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את עמן עלי שכם"  [גם שאו] למרות שעליאב וסרי בהחלט "שאוומכאן,  .החברה של הקיבוצי

לא תאמה את  במסגרת ביטחויתמהיגה שית החדשה שייצגו, של זהות היהן הגברים, לצד עמית

  השיח המקובל, וגרמה לכך שסיפורן הודר מהרטיבים המרכזיים של תולדות היישוב.
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Abstract 

The ornamental fish industry is growing worldwide and occupies a significant 

share of international trade. The growth in fish production is accompanied by 

increased outbreaks of infectious diseases that damage fish production and trade. A 

significant cause of disease outbreak in ornamental fish is infection by some species 

of free-living protozoa, especially following stress. Guppies (Poecilia reticulata), one 

of the most important ornamental fish species, are severely affected by the pathogenic 

protozoan parasite Tetrahymena, which induces systemic infection and is, therefore, 

not susceptible to topically applied treatment. The aim of the current research was to 

induce resistance to Tetrahymena infection through immunization and 

immunostimulation. 

Studies of Tetrahymena infection require standardized infection protocols. The 

LD50 for Tetrahymena infection of guppies by intraperitoneal (IP) injection was thus 

calibrated, and the level determined was 946 parasites per fish. Infection with 

Tetrahymena by immersion, which imitates the natural route of infection via the 

integument, through the muscles and into internal organs, was studied under normal 

conditions and following stress. Exposure to cold and netting or to cold only, 

followed by immersion-exposure to 10,000 Tetrahymena per ml, resulted in mortality 

rates of 22.5% and 19.2%, respectively, as compared with 14.2% and 10.0% in groups 

that were only netted or that were not stressed prior to immersion. A pre-exposure to 

Tetrahymena did not increase protection against the parasite, as fish re-infected with 

the parasite had higher mortality rates than non-pre-exposed controls.  

To understand better the immune response to Tetrahymena, a comparative study 

was conducted to examine the infection and immune response to Tetrahymena in 

different fish species. The species examined are normally cultured together with 

guppies and are, therefore, often exposed to the parasite as well. They belong to two 



superorders that are phylogenetically distant from each other: platy (Xiphophorus 

spp.), molly (Poecilia sphenops) and angelfish (Pterophyllum scalare) are of the 

Acanthopterygii superorder, which also includes guppies; and goldfish (Carassius 

auratus auratus) and koi carp (Cyprinus carpio) are of the Ostariophysi superorder. 

Infection with Tetrahymena resulted in the invasion of the parasite to internal organs, 

skin and muscle in all fish species. A relatively strong inflammatory response was 

observed in the Ostariophysi fish and a negligible response was observed in the 

Acanthopterygii fish. Immunization studies revealed that Tetrahymena is 

immunogenic, as infection of koi carp increased their Tetrahymena immobilization-

response approximately 3-fold at 3 weeks post-infection, while immunization with 

Tetrahymena plus adjuvant increased their immobilization response by approximately 

30-fold. 

To analyse antibody (Ab) development against Tetrahymena in guppies following 

different routes of immunization, and to analyse its role in protection against 

infection, an ELISA was developed. Guppy Abs were demonstrated by gel 

electrophoresis of immunoglobulin (Ig) absorbed on protein A/G beads. Guppy IgM 

was demonstrated in guppy sera and in full-body homogenates. Anti-guppy Ig was 

produced in mice by immunization with guppy Ig absorbed on protein A/G beads 

emulsified in complete Freund’s adjuvant (CFA). Anti-guppy Ig reacted with guppy 

Ig from sera and body homogenates, as was evident in Western blot analyses, and was 

used to develop an ELISA for detecting anti-Tetrahymena antibodies. Immunization 

against Tetrahymena was attempted by IP injection and by anal intubation, as a first 

step in the development of an oral vaccine. Fish were intubated anally with sonicated 

Tetrahymena in a carrier mixture that enhances the uptake from the gut. In an IP 

challenge, mortality of both control groups (intubated and IP-injected) and of the 

anally immunized fish exceeded 50%, as compared with 31% in fish vaccinated by an 

IP injection along with adjuvant. No clear evidence was found for protection 

following challenge by immersion in any of the treated groups. Anti-Tetrahymena 

antibody levels were significantly higher in IP-immunized fish than in fish from any 

other treatment group.  

The innate immune system plays a key role in protecting against pathogens and is 

the first line of defense in the first encounter with a pathogen (before antibody 

production occurs). Attempts to immunostimulate the fish were conducted by using 

commercial feeds that contain potentially immumnostimulatory additives. Nutritional 



factors are known to affect fish health and immune status. The different commercial 

feeds examined here contained supplements such as algae, vitamins, minerals and 

pigments, as well as various protein/fat ratios. The growth and health status of the 

guppies were tested for 57 days. The greatest growth was observed in fish that were 

fed diets of "MeM Regular" and "MeM Premium"; the diet "MeM Ornamental", 

which was supplemented with pigments, algae, and vegetable and fishmeal protein 

sources, supported the lowest mortality rate following a Tetrahymena infection. Fish 

fed "MeM Ornamental" were also free of muscle dystrophy, which was evident in all 

other treatment groups.   

The results of this study suggest that resistance to Tetrahymena in fish can be 

improved if the immunization program is complemented by dietary manipulation; the 

first approach is aimed at stimulating the acquired immunity, and the second targets 

the innate immune system of the fish. 

 

 



מפני הדבקה במחלת הטטרהימנה וחקר   (Poecilia reticulata)הגנה על דגי גופי
 התגובה החיסונית של הדגים לטפיל
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 תקציר

 

צמיחת . תעשיית דגי הנוי בעולם מתרחבת ומהווה חלק נכבד מהסחר הבין לאומי בדגים לצרכי נוי

תעשיית ייצור הדגים ומערכות גידול אינטנסיביות מביאה איתה מגפות ומחלות מדבקות בגלל 

כך גם גורמי מחלה טפיליים המצויים . הצפיפות הגבוהה בגידול והעקה אליה נחשפים הדגים

פן טבעי ברמות נמוכות יכולים להביא לתחלואה משמעותית ולנזקים בייצור ושיווק במערכת באו

, במופעה המערכתי.  .Tetrhymena sp, י טפיל חד תאי"מחלת הטטרהימניוזיס נגרמת ע. הדגים

ואין  (Poecilia reticulata)פוגעת בעיקר בדגי גופי , המחלה מהווה בעיה קשה בחוות לגידול דגי נוי

השריית עמידות  כנגד מחלת : מטרת המחקר הייתה.  חיסון יעיל כנגד טפיל זהטיפול או 

 הטטרהימנה בדגי גופי על ידי חיסון ועל ידי חיזוק מערכת החיסון בדגים באמצעים תזונתיים

עבור הדבקה בהזרקה תוך  LD50בשלב ראשון הדבקה במחלת הטטרהימנה כוילה  ונקבע ערך 

שמדמה את דרך הטבעית בה הטפיל חודר , י טבילה"הדבקה ע. לדגטטרהיימנה  649 (IP),ביטנית 

 17)י חשיפת דגי הגופי לתנאי עקה כולל קור "לדג נעשתה ע
o
C )או לכידה ברשת והחזקה מחוץ /ו

חשיפה לקור . מיד לאחר מכן נחשפו הדגים לריכוז גבוהה של טטרהיימנה. דקות 01למים למשך 

בקבוצות שנחשפו  06%עם תמותה של , הדבקה במחלה נמצאה כגורם המשמעותי ביותר מבחינת

התמותה בקבוצות שלא נחשפו . בקבוצות שנחשפו לקור ולהחזקה מחוץ למים 32%לקור בלבד ו 

והצורך , בגלל רמת ההדבקה והתמותה הנמוכות יחסית בהדבקה בטבילה. 04%ו  01%לקור הייתה 

נמצא .  הדבקה נעשתה בהזרקהבהמשך המחקר ה, בעקת קור המחלישה את חיסוניות הדגים

 .שדגים ששרדו את ההדבקה הראשונית לא היו עמידים להדבקה חוזרת

נבחנה רגישותם של מיני דגים , בכדי להבין טוב יותר את התגובה החיסונית למחלת הטטרהיימנה

נמצא כי . בחוות דגי הנוי הדגים שנבחרו מגודלים במקרים רבים בסמיכות לדגי גופי. שונים למחלה

ורגישות דומה נמצאה בדגי פלטי , תמותה 78%, הרגישות הגבוהה ביותר למחלה הייתה בדגי גופי

(Xphophorus maculatus) , בדגי קוי  . 88%בהם נרשמה תמותה של( Cyprinus carpio carpio) 

דגי זהב ו, (Poecilia sphenops)מולי (Pterophyllum scalar)  ובדגי סקלר   78%התמותה הגיע ל 

(Carassius auratus)   שהפתולוגיה , בדיקה היסטולוגית הראתה. 27%התמותה הייתה נמוכה מ

הטפיל נמצא במרבית האיברים הפנימיים כולל . בדגי מולי וסקלר הייתה דומה לפתולוגיה בגופי

רת של כמו בדגי הגופי לא זוהתה תגובה חיסונית או אח. עור זימים וכלי דם, עוברים ואברי רבייה

בדגי קוי ודגי זהב הפתולוגיה הייתה זהה לזאת של גופים עם הבדל שבדגים אלו . המאכסן להדבקה

דגי . הייתה תגובה חיסונית לנוכחות הפרזיט ונראתה התקבצות של תאי דם לבנים סביב הטפיל



יי ששונה מזאת של דגי הזהב והקו super order  Acanthopterygiiמולי וסקלאר שייכים ל, פלטי

 ששייכים 

ברמה של פי , בדגי קוי נמצאו נוגדנים כנגד הטטרהיימנה בעקבות הדבקה למחלה.  Ostariophysiל 

 .לעומת דגי ביקורת 21כאשר חיסון העלה עוד את רמת הנוגדנים עד לפי , לעומת קבוצת הביקורת 2

בדגי גופי    (Ig)וליןהאימונוגלוב. כנגד טטרהימנה, לבחינת ייצור נוגדנים בדגי גופי ELISAפותחה 

בסרום ומיצוי  IgMכך שזוהה  , ל'והרצה על ג, protein A&Gי ספיחה בעזרת בידים של "זוהה ע

לזיהוי נוגדנים  ELISAלפיתוח . סרום נוגדן הגופי הוזרק בעכברים-לייצור אנטי. מיימי מהדג כולו

 .  שימש מיצוי מטטרהימנה שגודלה בתרבית, ספציפיים לטטרהימנה

. נבחן פיתוח חיסון שיינתן דרך המעי, גודלם הקטן של הדגים והמגבלות בחיסון בהזרקה בגלל

בכדי להביא את , כשלב ראשון לקראת מטרה זו  בחנו החדרת תרכיב חיסוני באינטובציה אנאלית

מפחיתי , התרכיב כלל חומרים מגבירי ספיגה. המעי האחורי, האנטיגן למקום ספיגתו בגוף הדג

י "י הזרקה וע"הדגים הודבקו בטטרהיימנה ע. של טטרהיימנה( סוניקאט)והומוגנאט פריסטלטיקה 

לא .  ובאנט'בטטרהימנה עם אדג IPי הזרקה "דגים חוסנו ע, לביקורת. השריה לאחר עקת קור

אך קבוצת הביקורת הייתה מוגנת המידה , נמצאה הגנה בפני הדבקה בקבוצות שחוסנו באינטובציה

בבדיקת (. תמותה בביקורת 20%תמותה בקבוצת הטיפול לעומת  71%כ )מסוימת בפני הדבקה 

עם עליה , נמצאו נוגדנים כנגד טטרהימנה רק בקבוצה שחוסנה בהזרקה ELISAי "ייצור נוגדנים ע

 קטנה מאוד

 . בקבוצה שהוזרקה באינטובציה 

, הטטרהימנה כולל טפילים כמו, מערכת החיסון המולדת הינה מערך הגנה חשוב כנגד גורמי מחלה

נבחנה השפעתם של מזונות מסחריים שונים על פרמטרים . שחודרים לגוף הדג דרך העור והזימים

כמו כן נבדקו קצבי גדילה . נבחרים במערכת החיסון המולדת ועל עמידות למחלת הטטרהימנה

 המזונות הנבחרים משמשים להזנת. ואיכות הדגים מבחינת עיוותים ובדיקה היסטולוגית כללית

שונים בתכולת  חלבון ושומן ומכילים תוספי מזון מחזקי מערכת חיסון כמו , דגי גופי בגידול מסחרי

  Mem.ו  MeM premiumקצב הגדילה הגבוהה ביותר נמצא בדגים שהוזנו ב . פיגמנטים ואצות

מזון שהועשר בתוספי מזון מעודדי מערכת חיסון ,  MeM Ornamentalקבוצה נוספת שהוזנה ב 

בבדיקה היסטופתולוגית .  הראתה קצב גדילה בינוני, (צמחי ובשרי)והכיל חלבון משני מקורות 

 MeMמכלל הדגים שנדגמו למעט בקבוצה שהוזנה ב  71%זוהתה דיסטרופיה של שריר בקרב 

Ornamental .לאחר הדבקה ( 77%)כים ביותר בקבוצה זו נמצאו גם עם אחוזי התמותה הנמו

 . בטטרהיימנה

תוצאות העבודה מראות כי ניתן לחזק את התנגודת החיסונית  בדגי גופי מפני מחלת הטטרהיימנה 

חיסון מעורר את מערכת החיסון הנרכשת ואילו תזונה משפרת . י חיסון ומניפולציות תזונתיות"ע

לה צפוי להוביל להגנה טובה יותר של דגים שילוב שני גורמים א. פעילות מערכת החיסון המולדת

 .מפני המחלה
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Abstract 

 

Self-assembly (SA) of peptides into fibers and nanotubes has been widely 

investigated in recent years. The nonmetric size of these structures is compatible with 

miniaturization demands of advanced electronic applications. Furthermore, the 

possibility of modifying the side chain by choice and the tendency of cyclic peptides 

to self-assemble by backbone hydrogen bonding, with their side chains pointing 

outwards, makes them excellent candidates as building blocks for peptide based 

electronic devices. However, despite extensive studies of charge transfer processes 

through proteins and peptides in solution, there are still many open questions. 

Moreover, only little is known about the solid state conductivity of such self-

assembled peptides nanostructures. The understanding of conduction properties in 

such peptide based nanostructures, can pave the way toward development of 

electronic devices based on these findings. Hence, the main goal of my research was 

to study how conductivity of self-assembled peptide nanotubes is influenced by 

the nature of peptide side chains. D,L α-cyclic peptides (Scheme 1) were used to 

achieve this goal since their SA, which produces extended nanotubular structures, is 

mediated by backbone hydrogen bonding, making it possible to use their side chains 

to modulate the nanotube characteristics. This was achieved in this research either by 

replacing one amino acid with another, or alternatively by modifying the side chain of 

one (or more) amino acids in the sequence. In this thesis I designed and synthesized a 

family of small cyclic peptide molecules in which certain side chains were used to 

ensure SA into the desired supramolecular structure nanotubes and others provided 

improved electronic properties.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The initial goal of this research was to study the effect of aromatic side chains 

on the structure and function (conductance) of the assembled peptide nanostructures. 

The main hypothesis was that tyrosine and tryptophan, which participate in oxidation/ 

reduction processes in nature, would promote electron transport. To test this 

hypothesis we designed and synthesized by solid phase peptide synthesis, D,L α-

cyclic peptides with these aromatic amino acids at the D positions. Lysine or glutamic 

acid were used in the alternating L amino acids of the peptide to control the SA 

process. The peptides were found to self-assemble into β-sheets, forming long range 

ordered fibrils. Assemblies of peptides with aromatic side chains demonstrated 

fibrous morphology with similar crystal structure. These structures were orthorhombic 

with unit cell parameters of a=16.6, b=12.4 and c=5.2Å. D-spacing of 3.88Å in the 

(h,k,l) of (1,2,1) was referred to π stacking in the [121] direction. D-spacing of 2.66Å 

was due to hydrogen bonding interactions between the C=O and the N-H of the 

peptides. Finally, d-spacing around 4.95Å in the (1,0,1) was attributed to the distance 

between two peptide molecules within the β-sheet structure in the [101] direction. 

Introduction of tyrosine or tryptophan into the sequence improved the conductivity 

under vacuum conditions by two orders of magnitude, with respect to a reference 

sample in which alanine was introduced at the D amino acids positions. Tryptophan 

induced the largest conductivity enhancement, ten times higher than the reference 

peptide assembly with alanine. This enhancement was attributed to an improved 

 

Scheme 1: General structure of an octa D,L -cyclic peptide monomer unit. R designates amino acid 

side-chains.  



electron transport due to the nature of the side chain, and also to the longer 

assemblies. The possibility of further improving the conductivity by the introduction 

of non-natural, highly conjugated, side chains into the sequence was examined. To 

this end 1,4,5,8 – naphthalene carboxylic acid diimide (NDI) acceptor or 1,5-

dialkoxynapthalene (DAN) were coupled to the D Lys side chains of c(K(Z)K)4 DAN 

was also coupled to c(E(Obzl)K)4 peptides. The highest conductance of around 70pS 

in vacuum was obtained for c(KK(DAN))4. In general, the results suggest that peptide 

nanostructures' conductance is strongly dependent on the side chains and on the 

formation of fibbers with crystallographic order. 

An important feature of conduction in peptide systems is the existence of both 

electron and ion charge carriers. In order to estimate the contribution of each to the 

observed conductivity transient current measurements were obtained under vacuum. 

Exponential fitting of the data allowed us to extract the ionic and electronic 

contribution to the overall conductance. Our results, which were also verified by I-V 

measurements before and after the transient current experiment, implied that higher 

electronic conductance values, were obtained for the assembled peptide with more 

conjugated side chains, in fact, the highest electronic conductance was obtained for 

c(KK(DAN))4 assembled peptide and was correlated with ionic conductance.  

The conductance of c(EW)4 fibrils, which was relatively low in vacuum was 

highest in high humidity. This indicates that the conductance mechanisms under the 

different relative humidity conditions are not solely affected by the peptides' side 

chains, but also by other factors such as, morphology and structure.  

To extend SA methodologies I explored an electrostatic driven SA of a 

dimeric system. This configuration allowed us to form alternating stacks of electron-

rich and electron-deficient aromatic moieties. In the first system I studied, two 

peptides with tyrosine as the D amino acid in one and tryptophan in the other were 

used. Their assembly was triggered by electrostatic interactions between the amine 

from the L-lysine and carboxylic acid from L-glutamic acid, which are oppositely 

charged at neutral pH. In contrast to the mono amino acid structures, where the SA 

occurred by slow diffusion, in this system the SA occurs immediately after mixing. 

The SA of the peptides resulted in the formation of long fibers with orthorhombic 

ordered crystal structure with larger unit cell parameters (a=20.9,b=13.8,c=6.8Å) than 

the mono amino acid structures, previously described. The fibres’ length was a few 

micrometers with hundreds nanometres in width. Their size was larger than the fibres 



formed by the mono amino acid assembled structures, which were hundreds of 

nanometres in length and tens of nanometres in width. The conductance of the 

assembled structures was ten times higher than the clean chip in vacuum. However, 

the conductance was found to be lower than that of each of these peptides alone, 

which is expected in such system of an alternating donor-acceptor pair. In a similar 

design, the DAN / NDI donor acceptor pair was used. The peptides were found to 

self-assemble into β-sheets fibrils. However, X-ray diffraction could not be resolved 

and no current was measured for this system (within the 0.05pA resolution limit of 

our measurement system). Indications of charge transfer in this system were obtained 

by monitoring their fluorescence in solution. It seems that by optimization of 

assembly conditions, the conductance of this system may be improved.  

In the last part of my thesis I conducted preliminary studies towards improving 

the conductance of D,L α-cyclic peptide nanotubes by coating them with a gold layer. 

The production of peptide coated gold nanoparticles, was performed by putting the 

c(KW)4 assembled peptide (at a concentration of 1mM) in one pot reaction with the 

gold salt, HAuCl4. D,L α-cyclic peptide nanotubes coated with gold nanoparticles 1-2 

nm in size, were obtained by reduction of the gold salt by the D amino acid of the 

peptide, tryptophan. No additional reducing agent was added, since it was assumed 

that the tryptophan itself can act as a reducing agent, as known from the literature. 

Incubation time, concentration and ratio of peptide and of the precursor of the gold 

nanoparticles, gold salt, were found to be important factors for attaining gold coated 

peptide nanotube structures. These D,L α-cyclic peptide nanotubes coated with gold 

nanoparticles may provide insights for generation of a new class of peptide coated 

metal nanoparticles for various bioelectronic applications. 

In conclusion, I have shown that the conductance of peptide filament networks 

is both electronic and ionic. Furthermore, it was shown that peptide nanostructures' 

conductance is strongly dependent on the fibers' length and crystal structure of the 

self-assembled peptides. This research has both scientific and technological 

implications. The design rationale described here will allow access to a variety of 

cyclic D,L-α-peptide sequences bearing different derivatives as side chains that self-

assemble into nanotubes with predictable and controlled electronic properties. In 

addition to the incorporation of such nanotubes in electronic, optoelectronic and in 

artificial photo systems applications, the concepts developed in this work may lead to 

the use of such D,L α-cyclic peptide nanotubes as biosensors, biomaterials, 



antimicrobials, and photo responsive materials. I believe that improving the control of 

the orientation and functionality of the D,L α-cyclic peptide nanotubes will aid in 

establishing these nanotubes as an important class of nanomaterials for future 

electronic devices. 

 

Keywords:  

β-Sheet, charge transfer, conductance, cyclic peptides, fibrils, gold 

nanoparticles, peptide nanotubes, self-assembly.  
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תכנון, סינתזה ואפיון חשמלי של ננוצינוריות פפטידיות לצורך יישומים "

 "אלקטרוניים

 מאת ג'ני לרנר ירדני

 בהנחיית פרופ' גונן אשכנזי ופרופ' נורית אשכנזי

 

 תקציר

( של פפטידים לסיבים וננוצינוריות נחקרה רבות Self-assemblyהעצמית )ה רכבההיכולת 

בשנים האחרונות. הדרישה הגוברת בשנים האחרונות להתקנים ננומטרים הובילה לפיתוחם של 

סוגים שונים של צינוריות וסיבים ננומטרים. חשוב לציין שהאפשרות לשינוי שרשראות הצד לפי 

דרוש והנטייה של פפטידים טבעתיים לעבור השמה עצמית על ידי קשרי מימן של השלד, היישום ה

כך ששרשראות הצד פונות החוצה, הופך אותם לבחירה מצוינת כאבני בניין לרכיבים אלקטרונים על 

בסיס פפטידי. אולם, למרות שנעשו מחקרים על מעבר מטען דרך חלבונים ופפטידים בתמיסה, ישנן 

שאלות פתוחות. יותר מכך, רק מעט ידוע על הולכה חשמלית שלהם על גבי מצע מוצק.  עדיין הרבה

ההבנה של תכונות ההולכה החשמלית של מבנים ננומטריים על בסיס פפטידים, יכולה להוביל 

מטרת המחקר העיקרית שלי היא  לפיתוח רכיבים חשמליים המבוססים על ממצאים אלו. מכאן,

 . וצינוריות פפטידיות טבעתיות תלויה בשרשראות הצד שלהםלחקור איך ההולכה של ננ

העיצוב יהיה מבוסס על פפטידים טבעתיים העשויים משמונה אננטיומרים של חומצות 

( שיסונתזו בשיטת סינתזת פפטידים על מצע 1)סכמה   αלסירוגין( מסוג בעלות L -ו Dאמיניות )

העצמית ובנוסף את ה רכבההדם את מוצק. שרשרות הצד של הפפטידים יתוכננו בדרך שתק

התכונות הרצויות של הננוצינוריות. הדבר הושג בעזרת החלפת חומצה אמינית אחת באחרת או 

לחלופין על ידי התמרה של חומצה אמינית אחת )או יותר( ברצף. בתזה הזו תכננתי וסנתזתי משפחה 

לאפשר את  ההשמה העצמית של מולקולות פפטידים ציקליים, בהן חלק מחומצות האמינו נועדו 

 למבנה הרצוי ואחרות נועדו לאפשר מעבר אלקטרונים במבנה.
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המטרה הראשונית של המחקר הייתה ללמוד את ההשפעה של שרשראות צד ארומטיות על 

המבנה והפעילות )הולכה( של הננוצינוריות הפפטידיות. ההשערה העיקרית שלנו הייתה שטירוזין 

, המשתתפות בתהליכי חמצון חיזור בטבע, יקדמו מעבר אלקטרונים. על מנת לבחון את וטריפטופאן

ההשערה הזו, תכננו וסנתזנו פפטידים טבעתיים העשויים משמונה אננטיומרים של חומצות אמיניות 

(D ו- L עם שרשאות הצד הארומטיות כאננטיומרי )לסירוגיןD ליזין וחומצה גלוטמית כאננטימרי .

L לשליטה על ההשמה העצמית. הפפטידים עברו השמה עצמית לסיבים ארוכים בעלי מבנה , שימשו

. נמצא שלכל המבנים הסיביים המתקבלים יש מבנה גבישי. המבנים β ((β-sheetיריעות  שניוני של

. המרווח a=16.6, b=12.4 and c=5.2Åהמתקבלים היו אורטורומביים עם פרמטרי תאי היחידה של 

d  3.88שלÅ  ב(h,k,l( של )יוחס ל1,2,1 ) π stacking  המרווח[121]בכיוון .d   2.66שלÅ  עקב

מיוחס (1,0,1) ב 4.95Åשל  dבפפטידים. לבסוף מרווח  N-H -ו C=Oאינטראקציות קשרי מימן בין 

. הימצאות טירוזין או טריפטופאן ברצף [1,0,1]בכיוון  βיריעות  למרחק בין שני פפטידים במבנה

וליכות תחת וואקום בשני סדרי גודל, יחסית לפפטיד הבקרה עם האלנין. בעיקר, שיפרה את המ

הימצאות טריפטופאן ברצף שיפרה את המוליכות. השיפור נובע ככל הנראה ממעבר אלקטרונים 

יעיל יותר ויצירת מבנה עם ננוצינוריות מסודרות וארוכות במיוחד. האפשרות של שיפור נוסף 

ידי מודיפקציה של הקבוצות צד עם שיירים מצומדים לא טבעיים.  בהולכה החשמלית נבדק על

 naphthalene carboxylic  –1,4,5,8את מקבל האלקטרונים  )4K)K(Z)cליזין בפפטיד  L-צימוד ל

acid diimide  (NDI ,או או את תורם האלקטרונים )1,5-dialkoxynapthalene (DAN) שצומד גם ,

תחת  )Kc(4K(DAN)נמצאה לפפטיד  70pSהגבוהה ביותר של . ההולכה )4K)E(Obzl)c לפפטיד

לסיכום, התוצאות מצביעות על כך שהולכה חשמלית של ננוצינוריות פפטידיות תלויה  וואקום.

  בשיירי הצד ובמבנה הסיבי והגבישי המתקבל.

תכונה חשובה של הולכה במערכות פפטידיות היא קיומם של נושאי מטען אלקטרוניים   

על מנת להעריך את התרומה של כל אחד מהם להולכה החשמלית, מדידת זרם זמנית  ויוניים.

 

מבנה כללי של פפטידים טבעתיים  :1סכמה 

העשויים משמונה אננטיומרים של חומצות 

מסמן  α . Rלסירוגין( מסוג  L -ו Dאמיניות )

 שרשראות צד שונות.
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נעשתה תחת וואקום. התאמה אקספוננציאלית של תוצאות הניסוי אפשרה לנו לחשב את ערך קבוע 

-התרומה היוני והאלקטרונית להולכה החשמלית. התוצאות שלנו שגם אומתו על ידי עקומות זרם

, הראו ערכים גבוהים של הולכה אלקטרונית עבור המבנים שהתקבלו  מתח לפני ואחרי הניסוי

מהשמה עצמית של פפטידים עם שרשראות צד ארומטיות מצומדות. למעשה, ההולכה האלקטרונית 

. דבר שהיה בהתאמה עם )4K(DAN))Kcהגבוהה ביותר התקבלה עבור המבנה הנוצר מפפטיד 

הייתה נמוכה יחסית בוואקום והכי  Wc(E(4טיד הולכה היונית. ההולכה של המבנה שהתקבל מפפ

גבוהה בלחות גבוהה.  דבר המעיד על כך שמנגנוני ההולכה תחת אחוזי לחות שונים לא מושפעים רק 

 משרשראות הצד אלא גם על ידי גורמים שונים כגון מורפולוגיה ומבנה. 

ערכת דימרית על מנת לבחון אפשרויות נוספות של ההרכבה העצמית בפפטידים, נחקרה מ

המבוססת על אינטראקציות אלקטרוסטטיות. הקונפגורציה הזו אפשרה לנו ליצור צמדים של 

שיירים ארומטיים עניים ועשירים באלקטרונים, שהראו יכולות הרכבה עצמית טובות בתמיסה. 

במערכת הראשונה נחקר צמד פפטידים עם חומצות אמינו טבעיות, טירוזין באחד וטריפטופאן 

. ההרכבה העצמית מתרחשת עקב אינטראקציות אלקטרוסטטיות בין האמין Dכאננטימרי  באחר,

  pHב, בעלי מטענים מנוגדים  Lשל הליזין לחומצה קרבוקסילית של חומצה גלוטמית, אננטיומרי 

ניטרלי. בניגוד להרכבה העצמית בדיפוזיה איטית של המבנים שהתקבלו מסוג אחד של פפטיד, 

ה העצמית מתרחשת מיד עם הערבוב של שני הפפטידים. בעקבות ההשמה במערכת הזו ההרכב

העצמית של הפפטידים התקבלו סיבים ארוכים בעלי מבנה אורטורומבי עם פרמטרים גבוהים יותר 

אורך הסיבים היה כמה מיקרונים  .(a=20.9,b=13.8,c=6.8Å)מאשר במערכות הקודמות שתוארו 

ל סיבים אלו היה גדול יותר מאשר גודל הסיבים שהתקבלו בודדים ורוחבם מאות ננומטרים. גוד

במערכת עם סוג פפטיד אחד, שם הסיבים היו באורך מאות ננומטרים וברוחב עשרות ננומטרים. 

מאשר הולכה של צ'יפ נקי  11ההולכה החשמלית של המבנה שהתקבל מהערבוב הייתה גבוהה פי 

תה נמוכה יותר מאשר ההולכה של כל אחד בוואקום. אולם, ההולכה החשמלית הזו עדיין היי

מהפפטידים לבד, דבר המצופה במערכת של צמד תורם ומקבל אלקטרונים. באופן דומה בנינו 

. הפפטידים לאחר הערבוב יצרו סיבים DAN / NDIמערכת של תורם ומקבל אלקטרונים המכילה 

י וגם המוליכות הייתה נמוכה . אולם למערכת זו לא היה מבנה גבישβיריעות בעלי מבנה שניוני של 

של מערכת המדידה(. ניסויי פלורסנציה בתמיסה הראו שהיה מעבר 0.05pA מאוד )בגבול הרעש 

מטען במערכת. נראה שבעזרת אופטימיזציה של תהליך ההרכבה העצמית ניתן יהיה לקבל מערכת 

 עם תכונות חשמליות משופרות.

יים לקראת שיפור הולכה החשמלית של בחלק האחרון של התזה בוצעו ניסויים ראשונ 

לסירוגין, על ידי שכבת   L-ו  Dננוצינוריות העשויות מאוקטא פפטידים ציקליים עם אננטיומרים 

עם  Wc(K(4של מבנה הנוצר מפפטיד  1:1זהב. יצירת חלקיקי הזהב בוצעה על ידי ערבוב ביחס של  

ננומטרים  1-2סות בחלקיקי זהב בגודל . התקבלו ננוצינוריות מכו1mMבריכוז  HAuCl4מלח זהב, 
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, טריפטופאן. לא הוסף ריאגנט חיזור עקב ההנחה Dעל ידי החיזור של הזהב בעזרת האננטיומר 

מהספרות שהטריפטופאן שבפפטיד יפעל בעצמו כמחזר. זמן האינקובציה, ריכוז ויחס התגלו 

ננוצינוריות המצופות בחלקיקי כמדדים חשובים ומשפיעים על כיסוי הננוצינוריות בחלקיקי זהב. ה

זהב מהוות קבוצה חדשה של פפטידים מצופים בחלקיקי מתכת עם פוטנציאל ליישומים 

 ביואלקטרוניים שונים.

לסיכום, הראתי שההולכה של פילמנטים פפטידים היא גם אלקטרונית וגם יונית. בנוסף 

ם ובהמצאות מבנה גבישי. הראנו שהולכה חשמלית של ננומבנים פפטידיים תלויה באורך הסיבי

למחקר זה יש תרומה בתחום הטכנולוגי ובתחום המדעי. העקרון שהוצג יכול להוביל למגוון רצפים 

של אוקטא פפטידים ציקליים עם שרשראות צד שונות שעוברים השמה עצמית לננוצינוריות עם 

ומים שונים, כגון מערכות תכונות חשמליות רצויות ומבוקרות.  בנוסף, שימוש בננוצינוריות אלו לייש

פוטוסינטטיות , אופטואלקטרוניקה וכרכיבים אלקטרוניים. אני מאמינה כי שיפור הידע בבקרת 

פפטיד טבעתי -צינוריות מסוג אוקטה-האוריינטציה והתפקוד של תהליך ההרכבה העצמית של ננו

קנים חשמליים חומרים עבור הת-יבסס את מעמדם של ננוצינוריות אלה כקבוצה חשובה של ננו

 עתידיים.

 

 מילות מפתח:

, חלקיקי זהב, פיברילות, מעבר מטען, התארגנות עצמית, β-פפטידים ציקליים, יריעות

.תננוצינוריות פפטידיו
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Microglia cells are resident central nervous system (CNS) leukocytes, distributed 

throughout the brain and spinal cord. They appear as crucial players in the maintenance 

of the CNS throughout life, as well as in its immune defense in case of pathology. Due to 

the final establishment of their myeloid origin, microglia were attributed to the 

mononuclear phagocyte system, which is comprised of blood monocytes and tissue 

resident myeloid cells (macrophages and dendritic cells) spread in most body tissues. 

However, many distinct properties were identified in microglia compared with tissue 

macrophages, emphasizing the role of the CNS microenvironment in defining the 

microglial phenotype. Potential danger to the CNS can induce profound changes in the 

microglial phenotype, a process defined as activation, making it hardly distinguishable 

from that of peripheral tissue macrophages. The molecular pathways by which the 

healthy and diseased CNS governs the phenotype of microglia cells are of a great interest. 

Environmental signals manifest inside cells with a unique pattern of intracellular 

mediators defining the cellular phenotype. microRNA (miR) molecules may serve as 

such mediators, as they are often involved in the regulation of cell differentiation and 

activation processes. The principal objective of my thesis research was to identify 

specific miR molecules that distinguish microglia from myeloid cells of the peripheral 

tissues, and to study their possible involvement in CNS pathology. To this end, we 

identified miR molecules that differentiate microglia from macrophages, and then 

examined their involvement in the process of microglial phenotype adoption in-vitro and 

in several in-vivo models of CNS pathology.  

To obtain a precise expression profile of miR in microglia we used fully 

developed adult microglia cells exposed to signals of the adult CNS. To this end, we 

established a protocol for isolating microglia cells from the adult mouse CNS, and their 

miR expression profile was then examined by a qPCR array. miR-21 was found to be 



significantly down-regulated in microglia compared with peripheral macrophages from 

mouse peritoneum.  

Next, to develop a simple model for exploring the unique molecular 

characteristics of the microglial phenotype, we established an in-vitro system. The 

process of microglial phenotype adoption in-vitro was studied by introducing myeloid 

cells to a CNS-like environment imitated by primary glial cultures and Organotypic 

Hippocampal Slices (HPCS). In this environment, we observed how bone marrow (BM)-

derived myeloid cells acquire microglial characteristics in a course of approximately 

seven days. The microglial phenotype  was manifested in up-regulation of CX3CR1 and, 

subsequently, of the Iba-1 surface molecules, concomitantly with the acquisition of a 

typical ramified morphology. Among several scanned signaling pathways known to be 

part of myeloid differentiation, inhibition of the TGF-β  pathway  prevented the 

differentiation of BM-derived cells into microglia-like cells. We also found that miR-21 

was significantly lower in BM-derived cells differentiated on glial cultures compared 

with cells in which the transition was prevented by inhibition of the TGF-β  signaling 

pathway. Thus, our in vitro system also hinted on the down regulation of miR-21 during 

the transition to microglia-like cells. 

Models of CNS pathology involve dramatic changes of the CNS environment and 

the development of chronic or acute inflammatory response. Aiming to test whether the 

expression levels of miR-21 are changed within the CNS during pathological conditions, 

several mouse models of human pathologies were studied: mice with Experimental 

Autoimmune Encephalomyelitis (EAE), which are a model of Multiple Sclerosis (MS); 

mice carrying mutated superoxide dismutase 1 (SOD1) gene, which are a model of 

Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS); and APP/PS1 tg mice, which are a model of 

Alzheimer's Disease (AD).  miR-21 was significantly up-regulated within the spinal 

cords of EAE and SOD1 mice at the peak of their disease, but did not change in the 

brains of APP/PS1 mice, compared with healthy controls. Tissues from EAE and SOD1 

mice were collected during a stage associated with a severe inflammation, which was 

manifested in microglial activation, infiltration of peripheral immune cell into the spinal 

cord and noticeable deterioration in physiological functioning of the CNS. 

Comparatively, APP/PS1 mice exhibited only mild signs of chronic, slowly progressing 

inflammation with no obvious immune infiltrates.  



The association of miR-21 with severe CNS inflammation, characterized by 

immune infiltrates, was strengthened by the specific localization of miR-21’s up-

regulation within the inflammatory lesions of our EAE model by in situ hybridization. 

Within the inflammatory lesions in EAE spinal cords, we identified the expression of 

miR-21 in vast clusters of ameboid cells positive for Iba-1 or CD68. These cells may be 

either activated microglia cells that migrated towards the inflammatory stimuli and lost 

their ramified morphology, or blood-circulating inflammatory monocytes that invaded the 

CNS. In addition, we detected the expression of miR-21 in CD4+ T cells in the 

inflammatory lesions in spinal cords of the EAE mice, but not in astrocytes.  

Aiming to better understand the involvement of miR-21 in the inflammatory 

process in EAE, we scanned some of its target genes. The levels of miR-21 within EAE 

spinal cords were reverse-correlated with its direct target chemokine, CXCL10 (IP-10). 

CXCL10 is an IFN-γ-inducible chemokine and its levels within the CNS increase at the 

peak of EAE. It originates in microglia, macrophages and astrocytes and directs the 

migration of activated T cells. Treatment of primary glial cultures with either 

recombinant IFN-γ or with IFN-γ-containing Th1 supernatants lead to induction of miR-

21, suggesting that  miR-21 is involved in the cross-talk of various immune participants 

within the inflamed CNS as part of the IFN-γ signaling pathway.  

In conclusion, we have shown that miR-21 is down-regulated in adult microglia 

cells compared to peripheral tissue macrophages. The in-vitro system we have developed 

demonstrated that this down-regulation is associated with the adoption of microglial 

characteristics by BM-derived cells. Concomitant with our results, a recent study that 

thoroughly scanned gene expression in adult microglia cells demonstrated that TGF-β  

signaling is a key regulator of microglial phenotype. Indeed, this principle was clearly 

observed also in our simple in-vitro system, indicating that, in spite its simplicity, this 

system can be used for exploring some fundamental aspects of microglial regulation 

within the CNS. In the pathological context we show that miR-21 is up-regulated in 

myeloid cells during severe CNS inflammation, possibly as part of the IFN-γ/CXCL10 

pathway.  Because findings regarding the influence this pathway in various CNS 

pathologies are contradicting, further understanding of its regulatory mechanisms, for 

instance through miRs, may open new therapeutic directions. 
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miR-21 בנישה הנוירואינפלמטורית במודלים של מחלות נוירודגנרטיביות  

  

  ני שפירוג'

   של פרופ' מונסונגו אלוןבהנחייתו 

 

 המיקרוגליה הנם תאי מערכת חיסון (לויקוציטים) מקומיים של מערכת העצבים המרכזית,

המפוזרים ברחבי המח ועמוד השדרה. הם מתפקדים כשחקני מפתח הן עבור תחזוקת מערכת 

העצבים המרכזית במהלך החיים והן בהגנה חיסונית במקרה של פתולוגיה. בעקבות הוכחת מוצאם 

, כו למערכת הפגוציטים המונונוקליאריםיבשושלת המיילואידית, המיקרוגליה שויההתפתחותי 

תאים המורכבת ממונוציטים של מערכת הדם ומתאים מיילואידים מקומיים ברקמות הגוף השונות (

המיקרוגליה לבין המאקרופגים של  אולם, הבדלים רבים נמצאו בין  מאקרופגים ודנדריטיים). 

את תפקיד מערכת העצבים בעצוב הפנוטיפ המיקרוגליאלי.  גורמי סכנה עבור  הרקמות, ואלה הדגישו

מערכת העצבים עשויים לעורר שינויים חדים בפנוטיפ של המיקרוגליה, המכונים תהליך אקטיבציה, 

בלתי ניתנים להדלה מהמאקרופגים. מנגנוני הבקרה המולקולריים באמצעותם והופכים את התאים ל

  ה על הפנוטיפ המיקרוגליאלי בעתות בריאות וחולי מעוררים עניין מחקרי רב.מערכת העצבים משפיע

תאיים ייחודית - מן הסביבה התאית מוביל ליצירת רשת מתווכים תוך שילוב אותות 

עשויות לשמש כמתווכים אלה, עקב microRNA   (miR)המעצבת את הפנוטיפ התאי.  מולקולות 

קטיבציה של תאים. המטרה המרכזית של עבודת המחקר מעורבותם הנפוצה בתהליכי התמיינות וא

ספציפיות המבדילות את תאי המיקרוגליה מתאים מיילואידים  miRשלי הייתה לזהות מולקולות 

אליות  וללמוד את מעורבותן האפשרית בפתולוגיה של מערכת העצבים המרכזית. מרקמות פריפרי

וגליה ממקרופאגים ובחנו את מעורבותן המבדילות תאי מיקר miRלשם כך, איפיינו מולקולות 

וכן במספר מודלים של פתולוגיות במערכת ) in vitro(בתהליך השראת פנוטיפ מיקרוגליאלי בתרבית 

  . )in-vivo( בחיותהמרכזית העצבים 

המאפיין מיקרוגליה, השתמשנו   miRבכידי לקבל תמונה מדוייקת של דפוס הביטוי של 

ם במח בוגר ונחשפו כך לאותות של מערכת עצבים מרכזית בתאי מיקרוגליה אשר השלימו התפתחות

בוגרת. לשם כך ייסדנו פרוטוקול לבידוד תאי מיקרוגליה ממח של עכבר בוגר ובהמשך איפיינו את 

נוכחות נמוכה משמעותית  miR-21 - , אשר הראה כי לqPCR arrayבאמצעות    miRדפוס הביטוי של 

   בתאי מיקרוגליה בהשוואה למאקרופגים פריפריאלים שהופקו מהפרטנאום העכברי.

) שתשמש כמודל פשוט לחקר המאפיינים in vitroייסדנו מערכת תרביות ( מקבילב

ייצרנו חיקוי של תהליך אימוץ הפנוטיפ המולקולריים הייחודיים של הפנוטיפ המיקרוגליאלי. 

לסביבה תאית המדמה את מערכת  ילואידיםהמיקרוגליאלי בתרבית על ידי חשיפתם של תאים מי

צפינו . וכן תרביות של חתכי היפוקמפוס gliaתרביות ראשוניות של תאי  על ידי העצבים המרכזית

לואידים מאמצים מאפיינים מיקרוגליאלים בהליך יעצם מי-כיצד בהשראת סביבה תאית זו תאי מח

, Iba-1 -ו CX3CR1הנמשך כשבוע. התאים החלו להגביר את הביטוי של מולקולות הדרגתי 
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המאפיינות את הממברנה המיקרוגליאלית, במקביל לאימוץ מורפולוגיה תאית מסועפת הטיפוסית 

שנבדקו עקב מעורבותם הידועה בהתמיינות  ,תאיים-מבין מספר מסלולי איתות תוך .למיקרוגליה

עצם ה-ם של תאי מחהתמיינותמונע את    TGF-β -כי העיכוב של מסלול ה תאים מיילואידים, נמצא

אשר בקרב תאי מח עצם   miR-21לתאים דמויי מיקרוגליה. בנוסף, התגלה ביטוי נמוך יותר של 

 -מויינו בתרבית גליה ראשונית, בהשוואה לכאלה שהתמיינותם נמנעה באמצעות עכוב מסלול ה

TGF-β.  אם כן, מערכת התרביות שלנו גם כן רמזה על ירידה ברמת הביטוי שלmiR-21    בזמן אימוץ

  מאפיינים מיקרוגליאלים. 

מודלים של פתולוגיה מערבים שינויים דרמטיים במערכת העצבים המרכזית וגוררים 

תחת תנאים  miR-21של  . בכידי לבחון את מעורבותותפתחות של דלקת אקוטית או כרוניתה

פתולוגיים של מערכת העצבים המרכזית, נבחנו מספר מודלים עכבריים של מחלות אנושיות: 

Experimental Autoimmune Encephalomyelitis (EAE) המשמש מודל של מחלת הטרשת ,

 -מוטנטי, המשמש כמודל של מחלת ה superoxide dismutase 1 )(SOD1הנפוצה; עכברים עם גן 

Amyotrophic Lateral Sclerosis)ALS עכברי ); וכןAPP/PS1 אשר משמשים כמודל עבור מחלת ,

בשיא מחלתם, SOD1 -ו EAEהיה גבוה משמעותית בעמודי שידרה של עכברי  miR-21 .האלצהיימר

, בהשוואה לעכברי ביקורת בריאים. רקמות APP/PS1שום הבדל במוחות עכברי   נמצא בואולם לא 

נאספו בשלב שלווה בדלקת חמורה, המתבטאת באקטיבציה של תאי  SOD1 -ו EAEעכברי 

מיקרוגליה, חדירה של תאים ממערכת החיסון הפריפריאלית אל תוך עמוד השידרה והתדרדרות 

מאופיינים בסממנים של  APP/PS1לעומתם, עכברי  בתפקוד מערכת העצבים המרכזית. מובהקת 

אינה מערבת חדירה המונית של תאים ממערכת ו  דלקת כרונית המתפתחת במתינות לאורך זמן

  החיסון הפריפריאלית.   

, EAEבעמודי השידרה של עכברי  בנגעים הדלקתיים miR-21האיתור הספציפי של מצבורי 

בהקשר של מתרחשת  miR-21בביטוי , חיזק כי העלייה in situ hybridizationאשר בוצע באמצעות 

בתוך הנגעים הדלקתיים בעמודי  .אימונים מהפריפריהינת בחדירת תאים יפודלקת חמורה המא

במצבורים רחבים של תאים אמבואידים  miR-21זיהינו את הביטוי של   EAEהשידרה של עכברי 

. תאים אלה עשויים להיות תאי מיקרוגליה מאוקטבים, אשר CD68 -ו Iba-1המבטאים את הסמנים 

המסועפת האופיינית להם, או לחלופין   נדדו לעבר הגירוי הדלקתי ואיבדו את המורפולוגיה

-miRביטוי בנוסף, מונוציטים דלקתיים, אשר חדרו למערכת העצבים המרכזית מתוך מחזור הדם. 

אך לא בתאים  במחקרנו,EAE -בנגעים הדלקתיים במודל ה +CD4מסוג  Tהתגלה בתאי  21

  האסטרוציטים. 

במטרה לאפיין טוב יותר את  miR-21,בהמשך,  סרקנו את הביטוי של מספר גני מטרה של  

בעמודי השידרה של עכברי    miR-21. רמת הביטוי של EAEמעורבותו בתהליך הדלקתי בעכברי 

EAE  משמעותית עם רמות הביטוי של גן המטרה שלו, הפוכה נמצאה בקורלציהCXCL10 . 



III 
 

CXCL10  הנו פקטור משיכה (כמוכין), שביטויו מושרה על ידי הציטוקין,IFN-γ  ורמתו במערכת

. הוא מופרש על ידי תאי מיקרוגליה, מאקרופגים EAE-העצבים המרכזית עולה במהלך שיא מחלת ה

 ראשוניות של תאי גליהטיפול בתרביות מאוקטבים.  Tואסטרוציטים ומכוון את נדידתם של תאי 

לי גידול של תאי ממקור רקומביננטי או כחלק מנוז IFN-γבציטוקין   (וביניהם מיקרוגליה ראשוניים)

Th1עליה בל , הוביל- miR-21 ממצאים אלה מצביעים על מעורבותו האפשרית של  .miR-21  בשיח

כחלק ממסלול  הליך הדלקתי במערכת העצבים המרכזיתתתאים אימוניים שונים השותפים ל בין

  .IFN-γמעבר האותות בהשתתפות הציטוקין 

בתאי מיקרוגליה בוגרים  miR-21רמת ביטוי ירודה של הראתה עבודת מחקר זו לסיכום, 

יפריאלית. מערכת התרביות שיצרנו רמזה כי ביטוי ירוד זה בהשוואה לתאים מאקרופגים מרקמה פר

עצם. בנוסף, מחקר חדשני אשר - ינים מיקרוגליאלים על ידי תאי מחהקשר של אימוץ מאפינראה ב

הוא שחקן מפתח    TGF-βגליה בוגרים הראה כי סרק לעומק ביטוי של מגוון גנים בתאי מיקרו

הודגמה בצורה ברורה במערכת התרבית    TGF-βהמיקרוגליאלי. מרכזיותו של  פבבקרת הפנוטי

עשויה לשמש לחקר מאפיינים  הפשוטה שיצרנו, ועל כן ניתן להסיק כי למרות פשטותה, המערכת 

בתהליכים פתולוגיים הדגמנו כי עלייתו מרכזיים של תאי המיקרוגליה במערכת העצבים המרכזית.  

לקת חריפה במערכת העצבים המרכזית, ייתכן במהלך דאפיינת תאים מיילואידים מ miR-21של 

רים הודות מכיוון שישנם ממצאים סות .IFN-γ/CXCL10 כחלק ממסלול האותות במעורבותם של 

הבנת מנגנוני בים המרכזית, של מערכת העצבמגוון פתולוגיות זה  תאותוהשפעתו של מסלול העברת 

  , עשויה לסלול כיוונים טיפוליים חדשים. miRהבקרה של מסלול זה, בין היתר על ידי מולקולות 
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Sphingomonas species (spp.) have been found to be significant players in the initial 

colonization as well as a substantial component of the mature biofilm bodies, in the 

context of water supply systems and wastewater treatment. Sphingomonas spp. were 

found to initiate and dominate biofilms of these environments, which are 

characterized by oligotrophic conditions, presence of recalcitrant compounds and in 

some cases, relatively high pressure (up to 20 bar) and shear conditions. Although 

Sphingomonas spp. have received scientific attention from a biotechnological point 

of view, due to their abilities to biodegrade aromatic hazardous pollutants, little is 

known about physical, chemical and biological properties of Sphingomonas spp.in 

general, and particularly, in the context of reverse osmosis (RO) membrane water 

treatment.  

For a certain bacteria to thrive in a specific environment, they first need to adhere and 

colonize a particular surface. The initial colonizing cells matures into a strongly-

bounded bacterial layer on the surface, eventually developing into a multi-species 

containing biofilm body. In this work, the physical, chemical and biological 

properties of Sphingomonas spp. were examined at the light of these various stages, 

and compared to the properties of other Gram-negative model strains. At first, the 

combined effect of bacterial physicochemical characteristics and motility on cell 

adhesion and deposition was investigated using a flow-through quartz crystal 

microbalance with dissipation (QCM-D). Three model flagellated strains with 

different degrees of motility were selected, including a highly motile Escherichia coli 

K12 MG1655, an environmental strain Sphingomonas wittichii RW1, and a non-

motile (with paralyzed flagella) Escherichia coli K12 MG1655 ΔmotA that is 

incapable of encoding the motor torque generator for flagellar movement. Of the 

three strains, S. wittichii RW1 was found to be highly hydrophobic, while the two E. 



coli strains were equally hydrophilic. 

 QCM-D results show that motility is a critical factor in determining bacterial 

adhesion, as long as the aquatic chemical conditions are conducive for motility and 

the substratum and bacterial surface are similarly hydrophobic or hydrophilic. Once 

their properties are not similar, the contribution of other interactions becomes more 

pronounced. QCM-D results of adhesion to a silica sensor suggest that in the case of 

S. wittichii RW1, the initial step of adhesion and the maturation of the bacterium-

substrate interaction on a hydrophilic surface, includes a dynamic change of the 

viscoelastic properties of the bacterium-surface bond, which becomes more viscous 

oriented.   

Once the bacterial cell is situated in a close proximity to the surface, the bacterial 

outer membrane components were hypothesized to play a critical role. This includes 

bacterial-surface interactions (adhesion and repulsion), as well as host-parasite range 

and virulence determination. Sphingomonas spp. differ from other Gram-negative 

bacteria in that they lack lipopolysaccharides (LPS) in their outer membrane. Instead, 

their outer membrane consists of glycosphingolipids (GSL). GSL resemble cell-

membrane components in mammalian cells, where they are known to form lipid 

domains in cell membranes. Their properties have been extensively studied in the 

context of virulence and genetic diseases. Yet, not much is known about the 

properties of Sphingomonas spp.’s outer membrane, which outer leaflet consists 

purely of GSL. In order to delineate the properties of the outer membrane of 

Sphingomonas spp. and to explain the adhesion of these cells to surfaces, a single 

component-based approach of comparing GSL vesicles to LPS vesicles was 

employed. This is the first report of formation of vesicles containing 100% GSL. 

Furthermore, significant physico-chemical differences between GSL and LPS 

vesicles are reported. Composition-dependent vesicle adherence to different surfaces 

using QCM-D technology was observed, where higher GSL content resulted in 

higher mass accumulation on the sensor, regardless of its hydrophobicity or 

hydrophilicity. Additionally, presence of 10% GSL and above was found to promote 

the relative rigidity of the vesicle (viscoelastic ratio 30%- 70% higher than of pure 

LPS vesicles). The higher was the GSL content, the more rigid is the layer formed on 



the QCM-D polyamide (hydrophobic) sensor surface.  

In addition to unique, eukaryotic -resembling molecules as their outer-membrane 

component, Sphingomonas spp. extracellular polymeric substances (EPS) secreted to 

the exocellular space are remarkably strong, viscous and adhesive. Noticeable 

differences were observed by QCM-D in the adhesion of S. wittichii versus 

Pseudomonas aeruginosa EPS, with the former exhibiting a 50% higher mass 

transfer to an RO mimicking surface.  

After an initial study a whole cell approach was utilized to investigate a possible 

additive effect of S. wittichii cells to the decrease in permeate flux due to bacterial 

accumulation on the membrane surface. The contribution of S. wittichii to RO 

permeate flux decline was found to be two-fold higher than that of the Escherichia 

coli cells. The distinct effects of Sphingomonas spp. on RO membrane biofouling are 

likely a combination of rigid and viscous Sphingomonas spp. properties: The GSL 

membrane component contributes to the bonding strength between the relatively 

hydrophobic RO membrane surface and the hydrophobic bacteria. In addition, the 

GSL component has a positive effect on adhesion of non-GSL containing bacteria 

and EPS, contributing to the overall strength of the biofilm matrix. Altogether, the 

combination of the properties from both Sphingomonas spp. derived EPS and GSL is 

likely the reason for the detrimental effects of Sphingomonas- containing biofilms on 

RO membrane performance.  

 



כימיות העומדות מאחורי נוכחותם הפיזיקליות וההביולוגיות,  תופעותה

  Sphingomonas-ה של זני חיידקים ממשפחת

 במערכות התפלה של מי קולחים

 מאת ג'ניה גוטמן

 מנחים: ד"ר הרצברג משה, פרופ' סלבה פרגר

 

על פני מפתח בתהליך התיישבות ראשוני  הנם שחקני הספינגומונס חיידקים השייכים למשפחת 

גופי אילוח ביולוגי בוגרים , בהקשר של מערכות אספקת במרכיב משמעותי שטח, ובנוסף, מהווים 

 ,כמו כןו ,מים וטיפול במי קולחים. נמצא כי חיידקי ספינגומונס מתחילים את תהליך האילוח

בסביבות המוזכרות לעיל, אשר מאופיינות בתנאים  ביופילמיםבערי החלק את המהווים 

אוליגוטרופיים, נוכחות של תרכובות קשות פרוק ובמקרים מסוימים, נוכחות של לחץ יחסית 

בר( וכמו כן כוחות גזירה. אומנם חיידקי ספינגומונס קיבלו תשומת לב מדעית מהפן  02גבוה )עד 

רק תרכובות ארומטיות המזהמות את הביוטכנולוגי עקב היכולות של החיידקים הללו לפ

באופן כללי, ובפרט, שלהם הסביבה, מעט ידוע על התכונות הפיזיולוגיות, הכימיות והביולוגיות 

 בהקשר של טיפול במים באמצעות אוסמוזה הפוכה.

צמד למשטח מסוים. צעד ראשוני זה יבכדי לשגשג בסביבה נתונה, על החיידקים ראשית לה

מבשיל לכדי שכבת חיידקים הספוחה בצורה חזקה לפני השטח, מה בתהליך הקולוניזציה 

שבהמשך הופך לגוף ביופילם בוגר המורכב מהרבה זנים ומשפחות של חיידקים. בעבודה הנוכחית 

נבחנו התכונות הפיזיקאליות, הכימיות והביולוגיות של זני ספינגומונס, לאור השלבים של 

ות אלו עברו השוואה לתכונות חיידקי גראם שלילי התפתחות הביופילים שצויינו לעיל. תכונ

 אחרים.

תחילה, נחקרה ההשפעה המשולבת של תכונות הפיזיקוכימיות יחד עם תכונת התנועתיות על  

, בעל תא זרימה למינארי עם QCM-D-ספיחה ודפוזיציה של תאים באמצעות שימוש במכשיר ה

. נבחרו שלושה זנים של חיידקים בעלי שוטון עם ימשטח דפוזיציה בעל גביש קוורץ פייזואלקטר

בעל תנועתיות גבוהה, זן  Escherichia coli K12 MG1655זן  םדרגת תנועתיות שונה, ביניה

Sphingomonas wittichii RW1  בעל תנועתיות בינונית וזןEscherichia coli K12 MG1655 

ΔmotA  לושת הזנים, הזן בעל שוטון משותק, על כן נטול תנועתיות. מכלל שSphingomonas 

wittichii RW1  נמצא כהידרופובי, ושני זניE. coli  .הנותרים נמצאו כהידרופילים באותה מידה 

מראות כי לתכונת התנועתיות תפקיד מכריע בתהליך הספיחה של החיידק   QCMD-תוצאות ה

והמשטח והחיידק למשטח, כל עוד התנאים הכימיים של הסביבה המימית מאפשרים תנועתיות 

זהים בתכונת ההידרופוביות/הידרופיליות שלהם. ברגע שתכונותיהם אינן זהות, התרומה של 

של ספיחה לחישן המצופה   QCMD. תוצאות משמעותיתאינטראקציות הידרופוביות נהית יותר 

, הצעד הראשוני של ספיחה והבשלה של הקשר S. wittichii RW1סיליקה מראות כי במקרה של 



פני שטח הידרופיליים טומן בחובו שינוי דינאמי בתכונות הוויסקואלסטיות של הקשר -ידקחי

  סובסטראט, אשר נהיה יותר צמיג.-חיידק

במצב בו החיידק נמצא בסמיכות רבה לפני השטח של משטח כלהו, המרכיבים של הממברנה 

ות, וכמו כן, החוץ תאית שלו ככל הנראה ישחקו תפקיד משמעותי בהקשר של ספיחה והצמד

פונדקי וקביעת ווירולנטיות. חיידקי ספינגומונס אינם מכילים -אינטראקציות מחולל מחלה

בממברנה החוץ תאית שלהם ובכך הם נבדלים משאר חיידקי גראם  (LPS) ליפופוליזכרידים 

דומים למרכיבי ממברנה בתאים  GSL.  (GSL)  שלילי. במקום, הם מכילים גליקוספינגוליפידים

  GSL-יוצרים מבנים המכונים "רפסודות", או מעין צברים. תכונות ה  GSLימאליים, בהם אנ

נחקרו רבות בהקשר של תאים אנימאליים, ובפרט בהקשר של ווירולנטיות ומחלות גנטיות. עם 

 זאת, מעט ידוע על התכונות של

מולקולות  022%-הממברנה החוץ תאית של חיידקי ספינגומונס, שבה החלק החיצוני מורכב מ

GSL על מנת להתחקות אחר התכונות של הממברנה החוץ תאית של ספינגומונס ולתת הסבר .

למשטחים, ננקטה גישת המרכיב הבודד תוך השוואה בין  לצורת הספיחה של החיידקים הללו

-ווסיקולות המורכבות מ ת. זהו דיווח ראשון על היווצרוLPSלמולקולות   GSLהמולקולות 

022% GSLכימי משמעותי בין ווסיקולות המכילות -. יתרה מכך, כאן מדווח על הבדל פיזיקאלי

GSL   לעומת ווסיקולות המכילותLPSר ה. באמצעות מכשי-QCM-D  נצפתה ספיחה תלוית

בווסיקולה, כך יותר מאסה נספחה לפני שטח  GSLהרכב ווסיקולה, כאשר ככל שהיה יותר 

ויותר בווסיקולה  GSL 02%החיישן, ללא תלות בהידרופוביות או ההידרופיליות שלו. בנוסף, 

-02%טי הגבוה בהשפיע לחיוב על הקשיחות ,הריג'ידיות היחסית של הווסיקולה )יחס וויסקואלס

גבוהה יותר, כך השכבה  GSL-בלבד(. ככל שתכולת ה LPSבהשוואה לווסיקולות המכילות  02%

קשיחה  השל הווסיקולות אשר נוצרה על פני שטח הידרופוביים )פוליאמיד( של החיישן היית

 יותר. 

ל התא בנוסף לכך שמולקולות הממברנה החוץ תאית של חיידקי הספינגומונס מדמות מרכיבים ש

היוצאת דופן  (EPS)תאי מטריצה חוץ תאית -האנימאלי, חיידקים אלו מפרישים לחלל הבין

שמקורו   EPSבחוזקתה, צמיגותה ודביקותה. הבדלים משמעותיים ניצפתו בניסויי ספיחה של 

, כאשר  Pseudomonas aeruginosaשמקורו בחיידקי   EPSומונס לעומת בחיידקי ספינג

  ותר ספיחה לפני שטח מדמי ממברנה בתהליך של אוסמוזה הפוכה.י 02%הראשון הראה 

ולאחר מחקר השוואתי בין לאחר המחקר אודות ההצמדות הראשונית של החיידקים למשטח, 

מטריצה חוץ תאית והמולקולות המרכיבות את הממברנה החוץ תאית של חיידקי ספינגומונס 

של ספינגומונס קשיחות  EPS-ול GSL-התקבל כי ל לחיידקי גראם שלילי אחרים, בהם

ואדהזיוויות מובהקות יותר מלחיידקי גראם שלילי אחרים, ננקטה גישת התא השלם, באמצעות 

השימוש במערכת אסומוזה הפוכה בסקאלה מעבדתית על מנת להתחקות אחר תרומה ייחודית 

התרומה של של חיידקי הספינגומונס לירידה בשטף דרך הממברנה עקב ספיחת החיידקים אליה. 



הנמצאים באותה הכמות על  E. coliספינגומונס לירידה בשטף נמצאה ככפולה מזו של חיידקי 

הממברנה. ההשפעה הייחודית של ספינגומונס על אילוח הביולוגי של ממברנות אוסמוזה הפוכה 

כמרכיב   GSLהיא ככל הנראה תצריף של תכונות הקשיחות והצמיגיות של החיידקים הללו:

ה תורם לחוזק הקשר בין שטח הממברנה היחסית הידרופובי לפני השטח של החיידק, הממברנ

בעל השפעה חיובית על ספיחה של חיידקים שאינם  GSL-שהם הידרופוביים. בנוסף, מרכיב ה

מכילים מולקולה זו, מה שתורם לחוזק הכללי של מבנה הביופילם. לסיכום, צירוף התכונות של 

GSL  ו-EPS  ידקי ספינגומונס הוא ככל הנראה הסיבה שמאחורי ההשפעות שמקורו בחי

השליליות היתרות של ביופילמים המכילים חיידקי ספינגומונס על ביצוע מערכת האוסמוזה 

 ההפוכה.

 



Title Of thesis: Optimizing Information Security Expenditure 

By: Dov Shirtz 

Supervision: Prof. Yuval Elovici 

 

Abstract 

Over the past decade, managing information security (IS) has become more rigorous as 

a result of new requirements and threats. Such aspects as strict compliance with local 

regulations and international standards, the necessity of justifying the IS budget, and 

support for organizational goals have become essential features in maintaining a proper 

IS level for an organization. Fulfilling these and similar requirements involves a 

complicated decision-making process regarding scheduling maintenance, determining 

the scope of the maintenance to be implemented and the remedy that is to be selected 

for dealing with IS failure events. In addition, the required organizational efforts that 

may result from these failure events must also be considered.   

This study investigates, by means of three interconnected subjects, the ways in which 

and the extent to which an organization should invest in IS. The first subject is IS failure 

elimination or at least reduction of failure occurrences. This part suggests a 

methodology that is based on a process for identifying and prioritizing all end-effects 

relevant to the organization with respect to the extent they represent a hazard to the 

organization. Moreover, the methodology identifies and foregrounds all remedies 

relevant to the prioritized list of end-effects and all the organizational functions that 

may contribute to failure handling and recovery. The budget dedicated to IS remedies 

it is allocated with respect to the end-effect prioritization. Therefore, because of budget 

constraint it is possible that some of the end-effects will not be "covered" by remedies.  

The second subject overcomes the above limitation by suggesting an optimization 

process for allocating the relevant remedies to the end-effects with respect to IS budget 

constraints and a predefined IS level. Based on the above prioritization process the 

optimization presents two sets of remedies to the decision-makers. The first set is 

optimal relative to a given budget and complies with the required IS level. That is to 

say, this first set of remedies suggests a better level of protection for the identified end-

effects. The second set of remedies offers maximal net gain costs and complies with 



the required IS level. Moreover, the process supports the decision-makers by supplying 

information regarding budget surplus or budget shortage cases.  

The two first subjects assumes that the organizational information systems and IS 

systems are static in the sense that no changes are implemented or the frequency of 

changes is rare. 

The third subject deals with the case where changes are implemented to the 

organizational information systems and IS systems. This part of the research deals with 

two issues. The first is maintenance scheduling and maintenance scope, in cases where 

the organizational management has asked for a minimal level of IS/ reliability to the 

information systems and their components as a prerequisite. The second is the IS/ 

reliability level measurement. This measurement uses a variant of the particle swarm 

optimization (PSO). We assume a perfect IS level on the day when the information 

systems are released to the user. From this day on the system’s IS level deteriorates 

because of changes implemented to the information systems and IS systems, and 

because time passes by. The maintenance schedule and scope are determined and 

performed when the IS level deteriorates below a given predefined IS threshold level. 

The methodologies used in section 3 were qualitative, where we used  the Analytic 

Hierarchy Process (AHP) for prioritizing among alternatives. In section 4 and 5, we 

used a quantiative methodology provided the outcome data from computerized 

simulations. 

The main contributions of this study are:  

A methodology helping organizational management to decide how much to invest in IS 

remedies with respect to a predefined required IS level. A technique enabling us to 

measure the IS level of information systems at the component level and at the level of 

the whole system. A methodology for prioritization of IS failure events. A methodology 

for optimizing the remedy selection under a budget constraint and a prerequisite of a 

required IS level.  Maintenance scope and scheduling methodology. 

All the proposed methodologies are considered easy to implement, and can be 

implemented as a decision support systems, impose proactive behavior on IS 

management. This enables IS management to comply with organizational goals and IS 

budgets, and to practice due diligence and due care complying with legal requirements. The 



theory presented in this research is demonstrated using information gathered from a 

large financial institution1. 

 

 

                                                           
1 Out of confidentiality the name of the financial institution is not disclosed.  



 אופטימיזציה של השקעות באבטחת מידע :נושא העבודה

 דב שירץ     :שם המגיש

 פרופ. יובל אלוביץ    :שם המנחה

 

 תקציר

במהלך העשור האחרון בעקבות דרישות חדשות והתגברות האיומים של גורמים חיצוניים, הפך תחום 

אבטחת המידע להיות תובעני ומחמיר. בשל כך, מתבקש הארגון לשמור ולתחזק לאורך זמן רמה נאותה של 

כדוגמת: ציות  אבטחת מידע, ובו זמנית, נדרש הארגון לעמוד בדרישות שונות של היבטי אבטחת מידע

ת התקציב. כפועל מגבללהוראות חוק, עמידה בסטנדרטים בינלאומיים, תמיכה במטרות הארגון ועמידה ב

תזמון פעילויות נושאים של יוצא, על מנהלי אבטחת המידע לבצע תהליך קבלת החלטות המתייחס ל

חת המידע ומניעת התחזוקה וקביעת הקף פעילות התחזוקה, איתור ומימוש האמצעים לשמירה על אבט

התרחשותם של אירועי אבטחת מידע. בנוסף לכך עליהם להתייחס לעלויות ולמאמצים הארגוניים הנחוצים 

 . אלהלטיפול בתוצאות של אירועי אבטחת מידע,  אם אכן התקיימו אירועים 

קר מחקר זה מתמקד בשאלה עד כמה נידרש ארגון להשקיע באבטחת מידע. במסגרת שאלה זו יעסוק המח

בשלושה נושאים. הנושא הראשון, מציג מתודולוגיה העשויה להביא לידי מניעה או לידי צמצום מספרם 

של אירועי אבטחת מידע. המתודולוגיה מתבססת על תהליך ארגוני לזיהוי ולתעדוף של התוצאות האפשריות 

(end-effectsמכל אירוע אבטחת מידע, ביחס לרמת הסיכון המוסכמת על ידי הנהל ) ,ת הארגון. בנוסף

מציג חלק זה של המחקר תהליכי תעדוף ברמת הארגון לקביעת אמצעי מניעה לאירועי אבטחת מידע ואמצעי 

פתרון במידה ויתרחשו, ותהליכי תעדוף של הגורמים הארגוניים השונים העשויים לסייע בעת האירוע 

ידע לאירועים השונים תתבצע ובהתאוששות מן האירוע. בהינתן תקציב הרי שהקצאת אמצעי אבטחת המ

בהתאם לרמת התיעדוף של האירועים. לפיכך, קימת אפשרות  שאירועי אבטחת מידע מסוימים לא יהיו 

 "מכוסים" על ידי אמצעי נגד או על ידי טיפול מתאים. 

הנושא השני דן באופן שבו ניתן להתגבר על מגבלת "הכיסוי" המוצגת בחלק הראשון של המחקר. חלק זה 

המחקר מציע תהליך אופטימיזציה להקצאת אמצעי מניעה ואמצעים לפתרונם של אירועי אבטחת מידע, של 

תחת מגבלות של תקציב ושל רמת אבטחת המידע הנדרשת והנקבעת מראש על ידי הנהלת הארגון. תהליך 

ה האופטימיזציה מתבצע על תוצאות התיעדוף של החלק הקודם במחקר. כתוצאה מתהליך האופטימיזצי

מתקבלים שני תוצרים. הראשון הוא סט אופטימלי של אמצעי אבטחה העומד במגבלות התקציב ושל 

הדרישה לרמת אבטחת מידע כאמור לעיל. השני הוא סט אופטימלי של אמצעי אבטחה הממקסם את הערך 

 הנקי, כלומר ההפרש בין עלות הנזק לעלות אמצעי האבטחה והעומד במגבלות התקציב והדרישה לרמת

. בנוסף מוצגות בפני הנהלת הארגון אלטרנטיבות פתרון ראויות למצבי קיצון  אבטחת מידע כאמור לעיל

הבוחנים אם ניתן לממש את המבוקש בתקציב קטן יותר או אם לא ניתן לקיים את אבטחת המידע במסגרת 

 המגבלות התקציביות, מוצגות בפני הנהלת הארגון אלטרנטיבות פתרון ראויות.



ושאים הראשונים מניחים באופן סמוי כי מערכות המידע הארגוניות וגם מערכות אבטחת המידע שני הנ

הארגוניות הן סטטיות, לאמור ללא שינויי תוכנה, חומרה, תהליכים וכו. הנושא השלישי של המחקר, 

מתמודד עם מצב שבו מתבצעים שינויים הן במערכות המידע והן במערכות אבטחת המידע. חלק זה של 

, תזמון אופטימלי של פעילויות התחזוקה וההיקף הנדרש נהי סוגיות: הראשותהמחקר מתמודד עם ש

, אופן המדידה היהשנילתחזוקה כאשר הדרישה לרמת אבטחת המידע נקבעת מראש על ידי הנהלת הארגון. 

ות של רמת אבטחת המידע של מערכות המידע הארגוניות, מערכות אבטחת המידע  ורכיביהן של מערכ

 אלה.  

מידע. יחד עם זאת, כדי לממש התחזוקה נחשבת כאחד התהליכים החשובים ביותר לשמירה על רמת אבטחת 

יש לדעת בכל רגע נתון את רמת אבטחת המידע ואת האמינות של  -את התזמון של התחזוקה ואת היקפה  

על  ווריאציה של  מערכות המידע והאבטחה הארגוניות. אופן המדידה של רמת אבטחת המידע מתבסס

(particle swarm optimization) PSO המניח כי בעת "השחרור" של מערכת המידע לשימוש הלקוחות ,

האבטחה היא מכסימלית. מרגע זה ואילך רמת האבטחה יורדת כתוצאה משינויים כאמור לעיל ועקב  רמת

לו גוררת תזמון של פעילות זמן שחלף. בהינתן ערכי סף לרמת אבטחה נדרשת, כל ירידה מערכי הסף הל

  תחזוקה וקביעת ההיקף שלה.

מתודולוגיה איכותנית, תוך  - מתודולוגיות ששימשו במחקר הן איתור העדפות אירגוניות ע"י מומחיםה

נעשה שימוש  5-ו 4; בפרקים 3( פרק AHP)   Analytic Hierarchy Processשימוש בטכניקה של 

  שהתקבלו מסימולציות ממחושבות.במתודולוגיה כמותית על נתונים 

 התרומה העיקרית של המחקר באה לידי ביטוי בנושאים הבאים: 

המחקר מציג מתודולוגיה המסייעת להנהלת הארגון להחליט עד כמה יש להשקיע באמצעי אבטחת מידע 

 בהתייחס לרמת אבטחת המידע הנדרשת. המתודולוגיה מאפשרת להעריך את רמת אבטחת המידע במערכות

הן ברמת הרכיב של המערכת והן ברמה הכללית. המתודולוגיה  -המידע ובמערכות האבטחה של הארגון 

כלומר מנגנון המאפשר  –הסדורה מציעה דרך לתעדוף אירועי אבטחת מידע ולקביעת סדר הטיפול בהם 

ות במגבל–בחירה אופטימלית של אמצעים למניעת אירועי אבטחת מידע ופתרונם של אירועים כאלה 

בנוסף, תקציב ועל פי הדרישה לעמידה ברמת אבטחת מידע המוכתבת מראש ע"י הנהלת הארגון. ה

המתודולוגיה מתזמנת את פעילויות התחזוקה ואת הקף התחזוקה הנדרש, ברמת רכיב/רכיבים של המערכת 

 או ברמת כלל המערכת, תחת המגבלה של רמת אבטחת המידע המוכתבת מראש ע"י הנהלת הארגון.

ל המתודולוגיות המוצגות ניתנות למימוש גם כמערכות תומכות החלטה. הן קלות  למימוש ולשימוש, כ

וכופות על הנהלת הארגון התנהגות פרואקטיבית בהתייחס לאבטחת מידע. כך מתאפשר להנהלת אבטחת 

גלות המידע לתאם ולסנכרן את פעולות אבטחת המידע עם מטרות הארגון, להסכין עם מגבלות תקציב ול

 . due care -ו   due diligenceמחויבות להיבטים חוקיים דוגמת

 בכך ניתנת תשובה לשאלת המחקר עד כמה נידרש להשקיע באבטחת המידע.



ממוסד פיננסי גדול אשר מטעמי סודיות  תוך שימוש במידע שנאסף התאוריה המוצגת במחקר זה הודגמה 

 שמו לא ניתן לחשיפה.
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Background: Political Commitment (PC) acts as a determinant of both population 

health and the development of health policy. It is also included in a guideline issued 

by the WHO Regional Office for the European Healthy City Network. However, PC is 

understood differently by different people in varying contexts and there is no broadly 

accepted scientific definition for it. Moreover, no known indicators have been 

developed for assessing PC for Healthy Cities, in spite of a great need and interest 

amongst different government levels, stakeholders and the media. 

Study Question: To assess PC to health while closely examining the ways it is 

being defined and used by various stakeholders and how such a commitment could 

ultimately work to promote Healthy Cities & Communities.  

Methods: Qualitative research methods were used in the form of long-term 

observations, content analysis of policy documents and in-depth interviews with 

policymakers at the municipal/local and national level. Those include mayors and 

bureaucrats, representatives of civil society organisations, as well as professionals.  

Results: PC to health is a multi-faceted process composed of interrelated 

dimensions: personal-leadership, organisational-managerial and socio-political, all 

together influence on developing and implementing health policy. Based on these 

results and a synthesis of Health Promotion and Public Policy literature, multi-

dimensional model(s) have been developed, which serve as a framework for a 

validated list of 13 policy indicators. 

Conclusions: Rather than a mere (personal) commitment of an elected official (or a 

political party) as commonly used, given its multi-nature, PC should be seen in a 

broad perspective while understanding barriers and incentives for development and 

implementation of viable health policies, taking into account different 'actors’ and 

factors involved through a process. 

Health policy implications: Both models and indicators are anticipated to be used 

by policymakers and stakeholders dealing with policy challenges and solutions for 

achieving population/community health, specifically within municipal authorities. 



 2 מתוך 1 עמוד
 

  מחויבות פוליטית לבריאות: פיתוח מדדים ל'מדיניות ציבורית בריאה' ב'עיר בריאה'

  
   דורון ּפוָֹלֶצ'קמאת: עבודת דוקטורט קציר ת

 לניהול מערכות בריאות המח', פרופ' נדב דוידוביץ'מנחה: 

  :רקע

 האוכלוסייה בריאות של הן דטרמיננט למעשה היא (Political Will) פוליטית מחויבות כי מבוססת הכרה ישנה

", פוליטית מחויבות" למושג מקובלת מדעית הגדרה בנמצא אין כי לציין ראוי. בריאות מדיניות פיתוח של והן

 המתפרש" בריאות" המונח גם כך. שונים במקומות, שונים בהקשרים, שונים לאנשים שונות בדרכים המובן

 בסקטור אינטרס בעלי ידי על הבריאות של מדיקאליזציה בגין השאר בין, שונים גורמים ידי על שונים באופנים

  .רפואה שרותי כלפי מחויבות לרוב היא לכן לבריאות והמחויבות, השבעים שנות מאז והטיפולי הרפואי

, כפי שהוגדר (Healthy Public Policy)על אף חשיבותם, 'מחויבות פוליטית לבריאות' ו'מדיניות ציבורית בריאה' 

אינם מהווים מושאי מחקר שכיחים בתחומי הדעת של בריאות הציבור וקידום באמנת אוטווה לקידום בריאות, 

בריאות. זאת ועוד, שימת לב מועטה בלבד ניתנת לבריאות, במובנה הרחב, במסגרת תחומי מדעי המדינה ומדיניות 

ת מצד מתוך זווית ראיה צרה יחסית: מערכת שרותי הבריאות או, לחילופין, מחויבורוב החקר נערך  – ציבורית

גורמים שלטוניים. במישור המעשי מעט מאוד נעשה בקרב אנשי קידום בריאות על מנת לקדם מחויבות פוליטית 

  אין בנמצא אינדיקאטורים או כלי מדידה המבקשים לאמוד 'מחויבות פוליטית לבריאות'.בעת הזו וככל הידוע 

  :המחקר מטרות

 מחויבות של ולהערכה להבנה ומעשיים תיאורטיים כלים פיתוח היא הנוכחי המחקר של האולטימטיבית מטרתו

 מחויבות המושג הגדרת, מודלים הם אלה כלים. המוניציפאלי ובמישור' בריאה עיר' במסגרת לבריאות פוליטית

 תהליכיים – (indicator/operational measures) אינדיקאטורים/מדדים יכיל אשר מדידה וכלי, לבריאות פוליטית

  :הן זה מחקר של הספציפיות המטרות. לבריאות פוליטית למחויבות – ותוצאתיים

 עקרונותהשחקנים ברמה המוניציפאלית והארצית, המשפיעים על התווייתם ויישומם של , מיפוי הגורמים .1

 ;'עיר בריאה'

 יישום מדיניות בריאות ברמה המוניציפאלית ובמסגרת 'עיר בריאה';פיתוח והבנת חסמים ותמריצים ל .2

 ודלים רב מימדיים כשלב בפיתוח המדדים למחויבות פוליטית לבריאות;בניית מ .3

פיתוח אינדיקאטורים להערכה של מחויבות פוליטית לבריאות וסביבה במסגרת 'עיר בריאה' ובמישור  .4

 .המוניציפאלי

  מתודולוגיה:

עבודתו של במסגרת  תצפיות: המחקר במהלך למעשה התרחשו, ממשנהו האחד נבעו מתודיים שלבים שבעה

 ארוכת השתלמות ביניהםו שלבים וראיונות עומק בשני ניתוח מסמכים; כמתאם בריאות עירוני בבאר שבע החוקר

 גיבוש; מדדים של ראשונית ורשימה מימדיים רב מודלים פיתוח; קונספטואלית מסגרת פיתוח; ל"בחו טווח

  .עדכנית מדדים ורשימת מסכם מודל גיבוש; הכלים תיקוף; המחקר למושא הגדרה

, חברתיים-פוליטיים תהליכים של וניתוח הבנה לשם קונסטרוקטיביסטית-איכותנית בגישה שימוש עושה זו עבודה

-personal in) אישיים עומק ראיונות, שונות ובדרגות מתמשכות (observations) תצפיות. שלפנינו במקרה כמו
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depth interviews) תוכן וניתוח (content analysis) את מיטבי באופן להבין לסייע יחדיו נועדו מסמכים של 

 thematic)נושא תלוי ניתוח .'בריאה עיר' במסגרת לבריאות פוליטית מחויבות, פוליטית מחויבות של מהותה

analysis) מחשב תוכנת באמצעות נעשה )"Narralizer"( איכותניים טקסטיםנתונים ו לניתוח.  

  המחקר: תוצאות

-ופוליטיים ארגוניים, אישיים מימדים, היבטים הכולל, מימדי-היא תהליך חברתי רב לבריאות פוליטית מחויבות

   .בריאות מדיניות ויישום פיתוח תהליך על בתורם משפיעים יחדיו אשר, חברתיים

 המחויבות של המימדיות רב את מתארים (Radar charts) כוכב/רדאר תרשימי בתצורת מודלים שלושה

 סולם בעלי לבריאות פוליטית למחויבות מדדים 21מגובשת:  מדדים לרשימת כפלטפורמה ומשמשים, הפוליטית

  הנ"ל. המימדים לשלושת בהתאם שונים גורמים מול אל תוקפה אשר, 1-3 בין מדידה אורדינאלי הנע

  דיון:

 היא אף מצטיירת הפוליטית המחויבות, בתהליך למעשה הלכה עוסקת תושביה בריאות לקידום השואפת שעיר כפי

 או זה ציבור נבחר/החלטות מקבל של מצידו במחויבות רק המדובר שאין משמעותו התהליך. עצמו בפני כתהליך

. המקומית הרשות ראש של אישית מחויבות היא הפוליטית המחויבות כי הרווחת לתפישה בניגוד זאת, אחר

 חלק המהווים', המקום של פוליטיקה'ב), החברתית, הפוליטית( בסביבה קשורה המחויבות כי מעלה הניתוח

 השונים המימשל גורמי בין שותפויות כמו, (good governance) טוב מימשל עקרונות. מהתהליך אינטגרלי

  .התהליך בקידום מהותיים עקרונות מהווים, המקומית הרשות מטעם ושקיפות וחריולב

. המדובר התהליך לתיאור לשמש הראוי, הנכון כביטוי איפוא נראית (public commitment)" ציבורית מחויבות"

 ציבור נבחרי בעיני" יישומי" ביטוי מאשר יותר" אקדמי" כמונח מצטיירת" פוליטית מחויבות"יתרה מזאת, 

 הנובע, האינפורמנטים רוב ידי על ולפירוש להבנה כקשה אף מצטייר המונח. האקדמיה על נמנים שאינם, ואחרים

 בבחינת הוא" פוליטית מחויבות" המונח כי עד שלילית קונוטואציה לפוליטיקה כי מהעובדה היתר בין

 גם עולהה הציבור, עם בשיתוף, הציבור כלפי מחויבות להיות עשויה" ציבורית מחויבות, "לעומת זאת. אוקסימורון

 מדע"כ הציבור בריאות של הקלאסית ההגדרה עם והן בריאות קידום של הפעולה עקרונות עם הן אחד בקנה

  ".החברה בידי המאורגנים מאמצים באמצעות חיים הארכת של ותוהאומנ

  תרומה פוטנציאלית:

עבודה זו מציעה הסתכלות ושפיטה רחבה הן של 'הפוליטי' והן של המונח 'בריאות', בפרט עבור העושים בתחום 

המוצעת, הנשענת על ראייה רב והחוקרים את המערכות המוניציפאליות. יחדיו עם ההגדרה מדיניות ציבורית 

מימדית של המחויבות הפוליטית, יש בחקר זה בבחינת תשתית להמשך מחקר במסגרת דיסציפלינות אלו. כמו כן, 

בריאות. נוכח הקשר  על נוסףאפשרות לבחון מחויבות (פוליטית) כלפי תחומים אחרים,  המחקר הנוכחי מציע

עשויים להיות בשימוש גם לעידוד קיימּות ובכך ניתן  הרי שהמדדים שפותחו ,האינהרנטי שבין בריאות לסביבה

 מסייעים שפותחו הכלים, המעשית ברמה. (Environmental Health) לצפות גם לתרומה בתחום בריאות הסביבה

 הבנת", פוליטית מחויבות" למונח, בפרט מקומיות רשויות ראשי, המדיניות מעצבי בקרב המודעות בהעלאת

מדיניות, -פרקטיקום-. לכן, תרומת עבודה זו, המשלב תיאוריההערכתה פוטנציאל –וכמובן  משמעותה, כיביהמר

תיאורטי ומעשי למען שיפור פרופיל הבריאות המקומי והארצי ולצמצום הפערים  –היא לסייע בבניית גוף ידע 

  הבריאותיים בין הערים כמו גם בתוכן.
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Abstract 

In all living systems proteins play the leading role among all of life’s molecules. 

They take part in almost every biological process that is known, as catalyst or structural 

elements, from initiating the formation of new cells by catalyzing the replication of the 

DNA code to maintaining cell integrity by serving as a cytoskeleton. Enzymes – life’s 

catalyst – are the proteins that, most of all, enable the existence of complicated living 

systems by possessing the ability to accelerate the chemical reactions which occur in living 

systems to a time scale that is biologically relevant. To fully understand biological systems 

we must first study the nature of proteins and, most importantly, enzymes. 

An efficient way for studying proteins is by engineering them for altered properties  

and then correlating between these properties and the protein’s function and structure. 

Rational design and directed evolution are the two conceptually contrary strategies that 

underpin protein engineering. Whilst directed evolution enables us to study the relationship 

between sequence, structure and function, regardless of any mechanistic or biochemica l 

knowledge, rational design relies unambiguously on prior knowledge. Directed evolution 

in the laboratory, like natural evolution, involves two key steps: generation of genetic 

diversity and selection for function. Here, we used directed evolution methods to study the 

function of two human enzymes: the estrogen sulfotransferase (SULT1E1) and the histone 

deacetylase sirtuin (SIRT6).  

A prominent characteristic of enzymes is their high specificity, but many enzymes 

don’t show this characteristic and instead display broad specificity. Human SULT1E1 is a 

broad specificity enzyme that detoxifies a variety of chemicals, including estrogens, by the 

transfer of a charged sulfonate group. To study the molecular basis for the broad specific ity 



of this enzyme and investigate the process of SULT1E1 specialization, we have adopted a 

directed evolution approach.  

Using two iterative rounds of evolution, we generated SULT1E1 mutants with 

increased thermostability and narrower specificity than the broadly specific wild-type 

enzyme. To identify mutants with enhanced specificity, we developed an unbiased 

screening assay to assess sulfate transfer to three different acceptors in parallel. Such an 

assay enabled the isolation of SULT1E1 mutants with enhanced or wild-type activity 

towards an estrogen acceptor and significantly reduced activity for phenol- or coumarin-

type acceptors, leading to an increase in specificity by up to three orders of magnitude. We 

found that mutations conferring novel specificity are located in the vicinity of the active 

site and thus may play a direct role in reshaping the acceptor binding site. Finally, such 

mutations resulted in reduced SULT1E1 thermostability, revealing a trade-off between 

SULT1E1 thermostability and the acquisition of novel function. 

The SIRT6 protein, similar to SULT1E1, is a regulatory enzyme but, differently 

from SULT1E1, it regulates the function of proteins and not small molecules. SIRT6 was 

shown to be involved in several cellular processes, one of which is longevity. However, 

since SIRT6 has a very low deacetylation activity, it is unclear whether the increase in life 

span is due to its catalytic activity or via other mechanism. To address this question we 

used directed evolution methods for improving SIRT6 catalytic activity. We generated 

SIRT6 mutant libraries based on the reconstructed ancestral sequence of SIRT6 and more 

active sirtuins. We screened these libraries using an unbiased assay for the deacetylation 

of histone H3 driven peptides. From that screen, one SIRT6 mutant with improved catalytic 

activity was isolated. This mutant will be tested for its influence on cellular processes 

including longevity.  

 



 - SIRT6 ו Estrogen Sulfotransferase אבולוציה מכוונת של האנזימים נושא העבודה:

 מבט לתהליך אבולוציוני של חלבונים.

 דותן עומר. שם המגיש:

 פרופסור אמיר אהרוני. המנחה: שם

 

 תקציר

 

מבין כל המולקולות המרכיבות את מערכות החיים החלבונים ממלאים את התפקיד המרכזי. הם 

משתתפים כמעט בכל תהליך ביולוגי הידוע לנו, אם כזרזים של ראקציות כימיות או כאלמנטים מבניים , מיצירת 

מבנה התא ע"י יצירת פילמטים המשמשים  בעד לייצו DNAמתחילה מזירוז ראקציות שיכפול ה תאים חדשים ה

כשלד התא. אנזימים, יותר מכול הינם החלבונים שמאפשרים את קיומם של המערכות המורכבות הנמצאות 

כיצד בתאים חיים. הם מאפשרים להתאים את הכימיה של החיים לקצב הנדרש לקיומם. על מנת שנוכל להבין 

מערכות ביולוגיות פועלות, עלינו ללמוד תחילה את מרכיביהן הבסיסיים, כלומר, ללמוד את טבע החלבונים 

 וביחוד את טבעם של האנזימים. 

ע"י, שימוש בהנדסת חלבונים ללמוד את תכונותיהם של חלבונים.  הנדסת חלבונים הינה דרך יעילה

שתי תפיסות שונות באופיין  בין תכונת החלבון לרצפו ומבנהו. ניתן שלשנות תכונות מסוימות בחלבון וכך לקשר

ואבולוציה מכוונת. בעוד שאבולוציה מכוונת מאפשרת  rational designהמשמשות להנדסה של חלבונים הינם 

לנו לחקור את תכונותיהם של החלבונים וזאת ללא צורך בידע מוקדם על תכונותיו מלבד ידיעת רצף החלבון, 

נסמכת על ידע קודם של תכונות החלבון. אבולוציה מכוונת  rational designנים ע"י שימוש ב הנדסת חלבו

הנתונה  השל חלבונים, ממש כמו אבולוציה טבעית, נסמכת על שני עקרונות מרכזיים: שונות האוכלוסיי

ת לחקור את לאבולוציה וסלקציה לתכונה מסוימת. בעבודה זו השתמשנו בשיטות של אבולוציה מכוונת על מנ

 histoneו   .estrogen sulfotransferase (SULT1E1)פעילותם של שני אנזימים ממקור הומני: 

deacetylase sirtuin (SIRT6) . 

אנזימים הינה היותם מאוד ספציפיים, אך לא כל האנזימים מראים תכונה זו  תאחת התכונות המאפיינו

האנזימים הרבים שהתגלו כבעלי ספציפיות רחבה הוא האנזים חלקם מראים מה שמכונה ספציפיות רחבה. אחד מ

Human SULT1E1,בעיקר הורמונים אסטרוגניים,  . אנזים זה מזרז ראקציות עם מספר רב של סובסטרטים

פעילות זו גורמת  לשינוי בפעילות סובסטרטים אלו וזאת ע"י זירוז הוספת קבוצת סולפונאט לסובסטרט. על 

המבני לספציפיות הרחבה של האנזים ואת תהליך האבולוציוני המאפשר לאנזים להפוך מנת לחקור את המקור 

 ליותר ספציפי השתמשנו בגישה של אבולוציה מכוונת.



אשר הראו יציבות בטמפ' גבוהות וספציפיות  SULT1E1 בעבודת מחקר זו יצרנו מוטנטים של האנזים 

ם של אבולוציה מכוונת. על מנת שנוכל לזהות מוטנטים צרה יותר מאשר זן הבר, וזאת ע"י שני מחזורים עוקבי

המראים פעילות יותר ספציפית פיתחנו מבחן פעילות אנזימתי לבחון את פעילות האנזים ע"י סולפונציה של 

שלשה סובסטאטים שונים. מבחן זה אפשר לנו לבודד מוטנטים של האנזים אשר הראו פעילות עם אסטרוגן 

. אפיון קינטי coumrinאו   phenolפעילות חלשה מזן הבר עם סובטרטים מסוג ברמת זן הבר או מוגברת ו

למוטנטים אלו הראה שינוי של שלשה סדרי גודל בספציפיות של המוטנטים. ניתוח הרצף והמבנה של החלבון 

הראה שמוטנטים אלו הכילו מוטציות שלו נחקרו בעבר, מקומם של מוטציות אלו הוא בקרבת האתר הפעיל, 

אה שיש להן השפעה ישירה על עיצוב מחדש של מבנה האתר הפעיל. לבסוף, הראנו שהמוטציות גרמו כנר

טמפ'. ממצאים אלו הראו שישנם תמורות בין יציבות החלבון לבין  ילירידה ביציבות החלבון כתוצאה משינוי

 שינויים בפעילותו. 

 

ינו אנזים בעל תפקיד בקרתי, , הSULT1E1ממשפחת הסירטואינים, בדומה לאנזים  SIRT6האנזים 

אך בניגוד אליו הוא מבקר את פעילותם של חלבונים ולא של מולקולות קטנות. אנזים זה מזרז הסרת קבוצת 

מעורב בתהליכים  SIRT6. מחקרים קודמים הראו שהאנזים NAD+אצטיל מחלבונים שונים ע"י שימוש ב 

פעילות קטליטית חלשה אין זה ברור האם  SIRT6 תאיים רבים, אחד מהם הוא הארכת חיים, אך מכיוון של

השפעתו על הארכת חיים ותהליכים נוספים היא כתוצאה מפעילותו הקטליטית או ע"י מנגנון אחר. על מנת 

עם פעילות קטליטית  SIRT6של  םלחקור בעיה זו בחרנו בשיטה של אבולוציה מכוונת בכדי ליצור  מוטנטי

המבוססות על רצף האב הקדמון המשותף לאנזים זה  SULT6גנטיות של  משופרת. במחקר זה יצרנו ספריות

ולסירטואינים נוספים מן המשפחה אשר מראים פעילות דאצטילציה משופרת. סרקנו את הספריות הללו 

פפטידים, בסריקה זו הצלחנו לבודד מוטנט אחד עם פעילות קטליטית  םלפעילות קטליטית עם שלשה סובסטרט י

 .  SIRT6מוטנט זה יוכל לשמש לבדיקת המנגנון של הארכת החיים ע"י  משופרת. בעתיד
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Abstract:  

Background: Haematococcus pluvialis (Chlorophyceae) is a natural source of the profitable keto-

carotenoid astaxanthin. Under stress conditions, vegetative cells transform into resting spores rich in 

astaxanthin. The enzyme glutamine synthetase (GS, EC 6.3.1.2) is the key enzyme for nitrogen 

incorporation and for interlinking the carbon-nitrogen metabolism. This research elucidates the 

evolutionary relationships, distinct functions and regulatory mechanisms of two GS isoforms 

(cytoplasmic and chloroplastic) in Haematococcus pluvialis. Thus we conducted cell wall 

characterisation for protoplast formation in order to isolate organelle-specific GS isoforms; and 

analyses the gln gene expressions, GS protein abundances and enzyme activity over time under 

various nitrogen qualities and light quantities. 

Results: We tested numerous enzymes and chemicals for protoplast formation in H. pluvialis. Lytic 

enzymes were highly effective in zoospores and mother cells, but not in aplanospores or cysts. 

Autologous cell-wall lytic enzymes (autolysin), produced by maternal cells prior to daughter cell 

release, were isolated herein for the first time in Haematococcus. The extracts impaired mother cells 

and zoospores, and they were stage-, but not strain-specific. Based on our observations of selective 

staining, and enzymatical and chemical treatments, we can conclude that H. pluvialis zoospores 

contain pectic polysaccharides, peptidoglycan, glycoproteins, mannose and a hemicelluloses-cellulose 

fibrils network inside their extra-cellular matrix (ECM). Even though the protoplast generation from 

Haematococcus cells failed at every developmental stage, the knowledge gained in this research, will 

contribute to the future development of improved protocols of protoplast generation from H. pluvialis. 

We sequenced two genes encoding a cytosolic GS

1

 (gln1) and chloroplastic GS

2

 (gln2) in H. pluvialis. 

The deduced polypeptide sequences showed high homologies with GS isoforms of Z. mays and C. 

reinhardtii. In phylogenetic analyses, H. pluvialis GS formed distinct clades in the Chlorophyta, 

providing evidence that both gln genes originated by horizontal gene transfer from an early eukaryotic 

ancestor. Functional localisation identified N-terminal transit peptides in GS

2

 supporting its 

chloroplastic localisation, but they were absent in GS

1

 suggesting its cytosolic function. As the 

physiological analyses involved multiple measurements from the same algal culture, a repeated 

measures MANCOVA was used to compare the culture means of all variables at the same time point. 

Our results revealed that the levels of GS isoform mRNA, protein and activity are dissociated and 

organelle-specific regulated according to the metabolic status. The gln transcript accumulation was 

similarly induced in all treatments, except in NH

4

+

 supplemented media. NH

4

+

 suppressed GS 

transcripts, abundances and activity under continuous light, but only gln transcription under diurnal 

light. The GS

1

 and GS

2

 protein abundances fluctuated under diurnal light, but the oscillation and GS

1

 

were suppressed under continuous light. Accordingly, GS activities were high under diurnal NO

3

-

 and 

NH

4

+

, but reduced under methyl-viologen (reactive-oxygen-specie generator), continuous and high 

light.  

Conclusion: This study provides a summary of GS genes, proteins and activities, as well as cell wall 

composition and development in the Chlorophyta H. pluvialis. We demonstrated the crucial 

importance of the ECM layer for zoospore cohesion and developments. Furthermore, we showed the 

resilience of GS proteins and activity towards high light in accordance with the role of astaxanthin as a 

photo-protective carotenoid and antioxidant in H. pluvialis. We could confirm that GS transcript levels, 

protein abundances and enzyme activity are not under circadian but rather under metabolic control in 

H. pluvialis. Furthermore, our findings demonstrate that the GS activity is mostly controlled at the 

enzyme level, and less at the transcript and translational level. Thus, they contribute to a deeper 

understanding of the individual role and regulation of the two GS isoforms. 



 

   הירוקית באצה סינתיטאז גלוטמין האנזים של השונים האיזופורמים אפיון- 

Haematococcus pluvialis 

 לוי- רייקה לורן דיאה- 

  בוסיבא סמי' פרופ- 

 המסחרי הערך בעל קרוטינואיד-לקטו טבעי מקור מהווה Haematococcus pluvialis הירוקית האצה: רקע

 גלוטמין האנזים. באסתקסנטין עשירים נייחים לתאים הופכים ווגטטיביים אצה תאי עקה בתנאי. אסתקסנטין

 למטבוליזם החנקן מטבוליזם בין מקשרת חוליה ומהווה חנקן בקיבוע מפתח אנזים הוא EC) 6.3.1.2 (סינתיטאז

 לסטיהכלורופ האיזופורם של בקרה ומנגנוני השונים התפקידים, האבולוציוניים היחסים נלמדו זה במחקר. הפחמן

)GS2( הציטוזולי והאיזופורם) GS1( באצה סינתיטאז גלוטמין האנזים של  H. pluvialis . בין להפריד במטרה 

 מעבודת כחלק. האצה של הדופן מרכיבי נלמדו ולפיכך פרוטופלסטים להפיק נסיונות נעשו אלו איזופורמים שני

 בתנאי בזמן כתלות האנזים של והפעילות ניםהחלבו רמת, אלו אינזימים-איזו של הביטוי רמת נבדקה זו מחקר

   .שונים חנקן ומקורות שונים הארה

 יעילים היו ליטיים אנזימים. שונים וכימיקלים אנזימים השפעת נבחנה H. pluvialis הפקת לצורך: תוצאות

 תכשיר H. pluvialis מהאצה הפקנו לראשונה. נייחים בתאים או באפלנוספורות לא אבל, אם-ובתאי בזיאוספורות

. בת תאי שחרור לצורך התא חלוקת לאחר אם תאי י"ע טבעי באופן המיוצר -  אוטוליזין - דופן מפרקי אנזימים

 בשלב תלויה שהשפעתו והראה בשלים לא בת תאי לשחרור וגרם האם-תאי של הדופן את החליש זה מיצוי

 טיפולים, ספציפיות מצביעות לושהתקב תוצאות על בהתבסס.  הספציפי בזן לא אבל התאים של ההתפתחותי

, גליקופרוטאינים, פפטידוגליקן, פקטינים סוכרים יש שלזואוספורות מסיקים אנחנו כימיים וטיפולים אנזימתיים

,  H. pluvialis לקבל הצלחנו שלא אף-על. תאי-החוץ במטריקס צלולוז- מהמיצלולוז הבנויה סיבית ורשת מנוז

  .בעתיד פרוטופלסטים להפקת משופר רוטוקולפ לפיתוח לתרום יכול שהצטבר הידע

 של המשוער הרצף. ציטוזוליהו כלורופלסטיה סינתיטאז לגלוטמין המקדדים הגנים של הרצף את למצוא הצלחנו

 .H פילוגנטיות באנליזות.  C. reinhardtiiהאצה ושל Z. mays של לאנזים גבוהה הומולוגיה מראה החלבון

pluvialis  ל מתאיםclade  ב נפרד Chlorophyta, מקורו אשר האיזואנזימים לשני משותף מוצא על שמעיד מה 

GS של נמצא האנזימים של  הפונקציונלי המיקום בבדיקת. איאוקריוטי קדמון- מאב הגן של רוחבית בהעברה

2

 יש 

 בכלורופלסט פעיל בהיותו התומך מעבר פפטיד האמיני בקצה GS ב חסר זה פפטיד;

1

 יקומומ על מעיד ולפיכך 

 אנליזה נערכה ולפיכך תרביות מאותן בדיקות של רב' מס כללו הפיסיולוגיות האנליזות. בציטופלזמה הפונקציונלי

 כי מראות התוצאות. שונים וטיפולים מדידה בזמני התרביות בין להשוות מ"ע MANCOVA באמצעות סטטיסטית

 מטבולית בקרה ושישנה סינתיטאז גלוטמין נזיםהא של והפעילות החלבון רמת, הביטוי רמת בין טובה התאמה אין

 השונים בטיפולים דומים היו הגנים של התעתיק ברמת שינויים. ספציפית בצורה האיזואנזימיםמ אחד כל של

 בתנאים, סינתיטאז גלוטמין של ופעילות ביטוי, שעתוק דיכא אמוניה. לחנקן כמקור אמוניה עם גידול תנאי להוציא

 אולם, יומית הארה בתנאי קבועה לא הייתה החלבון רמת. דוכא השעתוק רק יומית הארה נאיובת, רצופה הארה של

 או  אמוניה בנוכחות יומית בהארה גבוהה הייתה הפעילות, בהתאמה. רצופה הארה בתנאי נצפו לא אלו תנודות

 באור רצופה הארה בתנאי או methyl-viologen פעילים חמצן תוצרי יצירת מחולל בנוכחות עוכבה אבל, ניטרט

  .גבוה

 כן כמו והציטוזולי הכלורופלסטי סינתיטאז גלוטמין של הגנים על מידע לראשונה מציגה זו מחקר עבודת: מסקנות

 מרכיבי על חדשים ממצאים מציגה היא בנוסף. שונים גידול בתנאי החלבון ורמת הפעילות של סיכום מציגה היא

 תאי- החוץ למטריקס שיש המכרעת החשיבות את הראנו.  H. pluvialisהירוקית באצה והתפתחותה התא דופן

 הנמצאת גבוה לאור סינתיטאז גלוטמין של העמידות את הראנו כן כמו. הזואוספורות ולהתפתחות לשלימות

 הממצאים. פעילים חמצן ותוצרי אור נזקי מפני להגנה משמש H. pluvialis באצה שאסתקסנטין לכך בהתאמה

 ברמת מטבולית בקרה על בעיקר ומבוססת ביולוגי שעון של ברמה לא היא האנזים על קרהשהב מלמדים שהוצגו

 כל של הייחודיים התפקידים של מעמיקה להבנה תורמת העבודה. החלבון או השעתוק ברמת בקרה ולא האנזים

 .שלו והבקרה איזוזים
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Abstract 

This study focuses on the symbolic world of Israeli parents whose sons were serving 

in combat units. The parents belong to one of three social groups. Religious Zionists,  

Immigrants from the former Soviet Union and Middle-class, secular native-born 

Israelis. This group was investigated in an earlier study (Frilling, 2007a) whose results 

are included here. 

Social Representations Theory (SRT) provides the theoretical background of the 

present study. The theory posits an ongoing dialogue between social meaning and 

personal meaning that helps understand and explain the constraints that affect 

cognitive and social systems. Given its focus on cognitive psychology's social 

component (process of thinking and emotion), the theory provides an inter-

disciplinary bridge and orientation in the social sciences. Thus it makes it possible to 

study a developmental-psychological issue such as the adolescent son’s leaving home 

(launching stage), within the social context of the ongoing debate in Israel concerning 

'national security' and 'mandatory recruitment' issues. 

This social perspective defines parents of combat soldiers as a unique group within 

Israeli society whose ongoing dialogue affects the group's members’ values, beliefs 

and behaviors and their social representations. It is embedded in the public social 

dialogue that has been dominated by traditional, hegemonic, ideological 

representations of "national security" and the necessity of mandatory recruitment as 

well as the army's role in Israeli society. This dialogue has changed over the last 35 

years, giving voice to reservations and criticism challenging those hegemonic 

representations. It is likewise affected by the different historical and social 

backgrounds of the parents. 

A basic tenet of Social Representations Theory (SRT) is that social representations 

must be studied in the historical and cultural contexts (Farr, 1989) and in conjunction 

with the ongoing changes in everyday reality. In light of such assumptions, it was 

hypothesized that both the diverse historical and cultural contexts and the unique 

social-cultural context of the parents of combat soldiers influence the way they 

structure their symbolic world. Indeed, the social representations of parents of combat 

soldiers are constructed based on three different contexts that operate simultaneously: 

The national- social context; the group-social context; the family- personal context. 
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The central question examined in this study was how is the symbolic world of parents 

of Israeli combat soldiers affected by the social, cultural and historical complexity of 

the current Israeli reality? To answer this question, three sub questions were derived: 

What are the social representations of Religious Zionists and of parents who 

emigrated from the former Soviet Union, the two groups interviewed between  2008-

2010? How do their representations compare with those found for the middle-class, 

secular native-born parents from the earlier study of parents interviewed between  

2000-2003 (Frilling, 2007) in terms of within and between group differences and 

similarities?  Finally, what can be generalized about the characteristics of Israeli 

parents of combat soldiers? 

The constructivist qualitative research paradigm used in the present study in 

conjunction with Social Representations Theory with which it shares certain basic 

assumptions, served to clarify both the symbolic world of the parents and the social 

perspective on the centrality of the 'Israeli case' regarding its different aspects. The 

research integrates the “grounded theory” tradition and the phenomenological 

tradition to enrich the findings and deepen our understanding of the investigated 

phenomenon.  

Following these traditions, in a process of simultaneous gathering and analysis of field 

data, seventy four in-depth interviews of soldiers’ parents living in different 

geographical areas in Israel were conducted during 2009-2010:  Twenty interviews 

with parents who emigrated from the former Soviet Union and fifty-five interviews 

with Religious Zionists. The interviews were recorded and transcribed and provided a 

database from which the theory was derived. Data from a third group of educated 

middle-class, secular native-born Israelis parents, living in the southern part of Israel 

and collected between 2000-2003 was also included (Friling, 2007a(. Thematic 

analysis and a technique focusing on segments of text as opposed to individual words 

or expressions were used to analyze the data. 

The findings showed:  

A. Two themes, representations of the military and representations of immigration, 

both connected to the national- social dimension, are common in the representations 

of the parents who emigrated from the former Soviet Union.  

B. Two different themes, 'Nationalism', or 'mamlakhtiyut' in Hebrew, and 'religion' are 

prominent in the Religious Zionists parents' representations and express the 

complexity of their world and the tension they experience between the religious and 

the secular as part of the group’s socio-ideological positioning along the national- 

social dimension.  

C. The centrality of parental experience is emphasized by the frequent recurrence of 

representations common to all three groups that reflected the parents’ need to 

restructure themselves and their roles as parents of adult sons who were soldiers. The 
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two common themes, 'recruitment' representations and 'being the parent of a combat 

soldier' representations illustrate the complex reality confronted by all parents.  

D. The study reveals an imaginative encounter that their sons' military combat service 

created among the parents in all three groups. This imaginative encounter gave rise to 

an ongoing dialogue that both identified and defined them as belonging to the social 

group of parents of combat soldiers. This group in fact functions as the fourth context 

for all three groups, with social representations simultaneously operating with the 

other three contexts.  The similar experiences the parents related expressed their 

common social recognition that they were members in an exclusive club. This 

common perception of a shared destiny and duty among these parents served to bridge 

the gaps arising from their membership in different groups. As such, a common bond 

was formed that enhanced both the sense of sharing and belonging among the parents 

of other combat soldiers, and their ties to Israeli society and culture.   

E. These findings show that four representation fields are woven together in making 

up the symbolic world of the parents: Parenthood; recruitment; change; the military 

and the nation. Here, again, an obvious characteristic is that representations with 

contradictory meanings are interwoven. The fact that this characteristic was traced in 

each of the fields demonstrates the intensity of the change parents were experiencing 

in each of the contexts they were in.   

Moreover, the findings demonstrate the significant contribution of social 

representations theory to making it possible to identify the way parents cope in an 

undeniably dynamic and complex period. Polyphasic situations reveal the complexity 

of choosing a course of action in an unknown and different reality.  Cognitive 

polyphasia can be seen as a functional tool that the individual’s common sense 

recruits which allows the individual to preserve a situation of "having it all" in coping 

with a complex reality and it is one of the innovation of this study. 

.  

 

 



של הורים בסביבות שיח  םייצוגים חברתיי: משרתים ביחידות קרביות כשהבנים :נושא העבודה

 בדלותנ

 דינה פרילינג שם המגישה

 ל"אמדע אור ז' פרופ ים/שם המנחה

 חנוך פלום' ופרפ

 תקציר

יים מקרב שלוש קבוצות שונות בחברה מתמקד בעולמם של הורי החיילים הקרבהמחקר  
הורי , השנייה. הורים לחיילים קרביים הנמנים על אנשי הציונות הדתית, האחת :הישראלית

קבוצת הורי חיילים קרביים , חיילים קרביים עולים ממדינות חבר העמים וקבוצה שלישית
שנבחנה במסגרת עבודה  קבוצה. שרובם ילידי הארץ בעלי השכלה גבוהה, חילוניים -ממעמד בינוני

 (. א7002, פרילינג) לתואר השני ותוצאותיה משרתות אותנו גם כאן
עוסקת במרכיב החברתי של הפסיכולוגיה ה החברתיים תיאורית הייצוגיםהמחקר התבסס על 

תוך ניסיון להבין ולהסביר את האילוצים הפועלים על  ,(תהליכי חשיבה ורגש)הקוגניטיבית 
כתוצאה מהדיאלוג המתמיד בין המשמעות החברתית , ות והחברתיותהמערכות הקוגניטיבי

 . לאישית
התזזיתי , לרבות הקבוע והמשתנה בה, העבודה בוחנת את השפעת ההוויה הישראלית הדינאמית

גיוס  כל זה בשל היות. על הבניית העולם הממשי כמו גם הסימבולי של הורי החיילים, והאיטי בה
העמדות בכל מה שקשור ריבוי  ובשל ,הבנים לצבא נושא מרכזי ומהותי בחיי ההורים והמשפחה

חברה נוכח הפולמוס המתמשך והמתעמק בלו ,למערכת היחסים של החברה הישראלית עם צבאה
  .קשרים אלוהישראלית הנוכחית בה

כסוגיה ייחודית למציאות  ,לחקר סיפור ההתגייסות של הבנים לצבא הנקודת מבט זו סייע
  .הישראלית

כמו גם , התרבותי הנבדל –לרקע ההיסטורי  לפיה, על יסוד הנחת תיאוריית הייצוגים החברתיים
תהיה השפעה על , תרבותי הייחודי בו פועל ההורה לחייל בזמן מסוים-יהקונטקסט החברת

למעשה  (.א7002, פרילינג)באשר הם הבניית ייצוגיהם החברתיים של הורי החיילים הקרביים 
ייצוגיהם החברתיים של ההורים לחיילים קרביים נבנים מתוך שלושה קונטקסטים שונים בהם 

-הקונטקסט הקבוצתי, חברתי-הקונטקסט הלאומי: מניתנתונים הורי החיילים הקרביים בו ז
 .אישי -חברתי והקונטקסט המשפחתי

מהו עולמם של הורים לחיילים המשרתים השאלה המרכזית שנבחנה במסגרת המחקר היתה 
, רבדיה החברתיים, ביחידות קרביות בצבא על רקע המציאות הישראלית העכשווית על מורכבותה

הייצוגים החברתיים של הורים  את בחנוש ממנה נגזרו שאלות משנה ?ההיסטוריים והתרבותיים
: 7002-7000במהלך השנים שנבחנו לחיילים קרביים הנמנים על כל אחת משתי קבוצות חברתיות 

ממצאי קבוצת ? הורים עולים ממדינות חבר העמים והורים הנמנים על אנשי הציונות הדתית
שייצוגיהם נבחנו במסגרת  חילוניים -בינוניהורי חיילים קרביים ממעמד של , מחקר שלישית

נקודות הדמיון והשוני בייצוגים החברתיים של שלושת קבוצות  נכללו בבחינת, מחקר התיזה
האם ניתן לגזור מהן על מאפיינים של הורי חיילים קרביים בחברה , השאלה שעלתהו .המחקר

 ?הישראלית
שלה  המתודולוגיה של הפרדיגמה האיכותנית קונסטרוקטיביסטיתתבסס על ההמחקר הנוכחי 

מה שהבליט הן את ההלימה של אופנות החקר . מכנה המשותף עם תיאורית הייצוגים החברתיים
והן את נקודת , שנבחרה לתיאוריה המשמשת אותנו להבנת עולמם של הורי החיילים הקרביים

המחקר משלב . על היבטיו השונים' סיפור הישראלי'מבליטה את מרכזיות הה, המבט החברתית
והמחקר הפנומנולוגי שנועדו ' תיאוריה המעוגנת בשדה'ה: בין שתי סוגות במחקר האיכותני

 . להעשיר את הממצאים ולהעמיק את הידיעה על התופעה הנחקרת
שבעים וארבע ראיונות עומק במסגרתו התקיימו . 7002-7000אסוף הנתונים במחקר נעשה בשנים 

 70. ביחידות קרביות ומתגוררים באזורים שונים במדינה, עם הורים לחיילים ששרתו בעת הראיון



כל . ורים לחיילים אנשי הציונות הדתיתה 45 -ו ממדינות חבר העמים ועלהחיילים שהורי מ
במסגרת מחקר ו אל הנתונים הללו נוספו ממצאי ראיונות שנערכ. הראיונות הוקלטו ושוכתבו

, פרילינג)עם קבוצת הורים חילוניים ממעמד בינוני באזור הדרום  7000-7003בין השנים , התיזה

תוך שימוש בטכניקה  (thematic analysis)פ שיטת הניתוח הנושאי "הנתונים נותחו ע. (א7002
 . הממוקדת בניתוח קטעי הטקסט כיחידות ניתוח

  :תעולות הנקודות הבאוממצאי המחקר מ

הן  שעלו ממדינות חבר העמים הקרביים הורי החיילים ייצוגיאת המייחדות , שתי תמות .א
שאצרו את העולמות השונים עימם נפגשו ההורים אלה תמות . ייצוגי הצבא וייצוגי העלייה

 .חברתי-וביטאו את מורכבות עולמם מתכנסות אל המימד הלאומי

הקרביים אנשי הציונות הדתית והן  הורי החיילים ייצוגיאת ייחדו , אחרות, שתי תמות  .ב
בכל אחת . חברתי-המתכנסות גם הן אל המימד הלאומי, וייצוגי הדת' ממלכתיות'ייצוגי ה

את מציגה המתמודדים ההורים  עימה' המתח בין הקודש לחול'יה בה הוומהתמות מובלטת ה
שאלת הנאמנות העולה מתוך המתח הקיים בעולמם . המורכבות בה נתונים אנשי קבוצה זו

עולה כבר מהכינוי שבחרו אנשי , מתחדדת בשתי התמות, על הצורך שלהם להתמודד עימה
 . 'דתיים-ציונים' -קבוצה זו לעצמם 

 ייצוגים אלה. ל כל הורי החיילים הקרביים במחקרהייצוגים המשותפים חזרו ועלו אצ .ג
בהתארגנות מחודשת ושונה שלהם של החוויה ההורית מעצם הצורך מרכזיותה  הבליטו את

ייצוגי הן  שתי התמות שאפיינו ייצוגים אלו. בתפקידם כהורים לבנים בוגרים שהם חיילים
ציירו התמות . אישי-המשפחתיהמימד המתכנסות אל ', הורה לחייל קרבי'הגיוס וייצוגי 

כפי שכינה אותה , ל מציאות פוליפזיתש ,ההוריםכל תמונת מציאות מורכבת עמה נפגשים 

 . שבה מתקיימים בו זמנית ייצוגים מנוגדים זה לזה ,Moscovici,1989)) מוסקוביצי

המחקר מעלה גם את המפגש הדמיוני שהשירות הקרבי של הבנים בצבא יצר אצל ההורים  .ד
ר את שהשיח שנוצר בו זיהה וגם הגדי ,מפגשה. הנמנים על כל אחת משלושת קבוצות המחקר

את שייכותם לקבוצה חברתית שהיא למעשה  הבליט ,עולמם כהורים לחיילים קרביים
שההורים מכל , דומותהחוויות ה .קונטקסט רביעי בו מצויים ההורים מכל שלושת הקבוצותה

הבליטו את תחושת שותפות הגורל והתפקיד של הורי החיילים , הקבוצות דיווחו עליהן
 . קבוצהשלהם כחברי החברתית החשיבה ה אתטאו יבו, הקרביים

ים המרכיבים את עולמם הסימבולי של הורי מארג של ארבעה שדות ייצוגהמחקר מציג  .ה
ייצוגי שינוי וייצוגי , ייצוגי גיוס, ייצוגי הורות: מעבר לקבוצות הנבדלות, החיילים הקרביים

, המאפיין הבולט במארג זה הוא קיומם הבו זמני של ייצוגים המנוגדים זה לזה. ומדינה צבא
ממחישים  ייצוגים שמאפייניהם .ים זה בזה בכל אחד מהשדות שהוצגושהם למעשה גם שלוב

 .את האינטנסיביות של השינוי אותו חווים ההורים בכל אחד מהקונטקסטים בהם הם נתונים
 

במישור התיאורטי מדגימים הממצאים את תרומתה של תיאוריית הייצוגים החברתיים בזיהוי 
המצבים . דינאמית ומורכבתכ המוכרת, דרך התמודדותם של ההורים עם הוויית התקופה

של הקושי בבחירה או העדפה של ' נורמטיבי'חידדו את קיומו ה, הפוליפזים הרבים שעלו במחקר
מצבים החושפים את הקושי לפעול במציאות שונה ולא . מערכת ייצוגים אחת על פני השנייה

  .רבגוניותו ומורכבותו, הנגזר מאינטנסיביות השיח החברתי המתקיים, מוכרת

ואשר נועד לאפשר דרך  'common sense' ה בשרותהנמצא ' כלי'כ' מצב הפוליפזי'התייחסות ל
הינו אחד החידושים המוצעים במחקר , התמודדות במצבים של שינויים דינאמיים ואינטנסיביים

  .זה
תרבותי הייחודי בו -כמו גם הקונטקסט החברתי, התרבותי הנבדל - רקע ההיסטוריה, הנה כי כן 

של  החברתייםייצוגיהם  הבנייתעל  עיהשפ, הנמנה על אחת מהקבוצות ,הקרבי פועל ההורה לחייל
 משותף מכנה עם אחת כקבוצה גם, הקרביים בכל אחת מהקבוצות החברתיות הורי החיילים

 .דרכה ולפי לעצמה אחת כל ,קבוצות כשלוש וגם, אחד ותלכיד
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Abstract 

Children usually think in a concrete way, which obligates referring to phenomena or 

objects in the real world, like the ones they know and are familiar with from their 

experience and close environment. Learning at an early age occurs through interacting 

with stimuli in the nearest environment, and is related to objects rather than words nor 

hypotheses (Piaget, 1951(.Practicing solving technological problems allows facing 

and dealing with everyday problems and therefore is significant (Jones, 1997; Lyton, 

1991), contextual and authentic (Brown, Collins & Duguid, 1989; Vosniadou, 1994). 

This kind of learning experience enables understanding of systems and creation of 

generalizations, both of which characterize scientific education (Bijker, 1992 in De 

Vries and Tamir, 1997) and the development of scientific thinking. This method 

enables a constructive developmental process of the cognitive aspect as well (Gardner 

in: Brauldi, 1996), and there is evidence for better understanding of scientific 

concepts and for meaningful learning when it is put to use (Shepardson and Moje, 

1999). The process of technological problem solving includes following steps: 

Definition of a human need and a human problem, selection of the most suitable 

solution, planning of the solution's implementation phases, construction of a model or 

preparation of a product suiting the need and the problem, evaluation and 

improvement of the product (Weinberger and Zohar, 2005). This requires systematic 

and creative thinking. 

The main purpose of this study was to examine whether an activity which is based 

on a method of solving technological problems, which will precede an activity based 

on the method of scientific inquiry, will lead to improved understanding of abstract 

scientific concepts, as compared to understanding these concepts when acquired in 

other ways at a young age. The additional purpose of this study is to examine what 

impact the sequential order of teaching methods has on reaching higher levels of 

thinking. 

The following four questions were addressed in our research: (1) What kind of 

explanations do young children (age 7) give in order to explain concrete technological 



concepts and concrete scientific concepts? (2) What are the levels of thinking that we 

can identify in the explanations of young children to abstract scientific concepts: 

"height", "distance" and "speed"? (3) To what extant does dealing with solving 

technological problems before engaging in scientific research assignments, foster the 

understanding of abstract scientific concepts, and lead to higher levels of thinking 

comparing to understanding these concepts in other orders of methods? (4) To what 

extant is the transfer of abstract scientific concepts to a new learning situation 

according to the method of scientific research influenced by the order of using these 

aforementioned methods? 

Participants: The study included 164 children. 86 second graders (age 7) and 78 

sixth graders (age 11). Each experimental group in this study contained an equal 

number of boys and girls. 

Research tools: A pre-trial questionnaire testing for recognition of concrete 

technological and scientific concepts; A pre-trial questionnaire testing for 

distinguishing between manmade and natural concrete concepts; Three selected 

stories: "The story of Noa and the slide", "The story of Danny and the track race" and 

"The story of the children and the skateboard" according to the Technological method 

or the Scientific method. The third assignment included the story according to the 

Scientific method but without any concrete activity engaged. 

Findings: 1) Findings concerning the type of explanation show that second-graders, 

who performed the technological problem solving task first, produced more 

explanations of the types "Naïve Technological" and "Formal Technological". They 

have also produced more explanations of the type "Formal Scientific" (significantly in 

the second task), and show the improvement in this type of explanation in the third 

task compared to other, age-matched experiment groups which performed the 

scientific terms task first. 2) Findings concerning young children's levels of thinking 

show that the subjects showed higher levels of thinking as they advanced through the 

different tasks. In addition, the findings show that all second-graders produce answers 

in which thinking levels of the types "knowledge", "understanding(1)", 

"understanding(2)", "assessment" and "creativity" are expressed to a greater extent 

than answers given by sixth-graders. 3) The order of learning methods allowed the 

young children to produce more explanations of the type "Formal scientific". This 

was especially notable in the transfer assignment given as an activity of scientific 

inquiry. The second-graders who started with the technological assignment have 



shown a rise in the amount of formal scientific explanations compared to the groups 

who started with the activity of scientific inquiry. In this study it was shown that the 

technological assignment has effects on higher levels of thinking. Among the second-

graders, groups who engaged in technological assignment on their second task, even if 

the first task was technical or scientific task, showed a greater proportion of 

inferences of thinking of the kind "synthesis" and "evaluation" compared with the 

same age groups dealing with the scientific assignment on their second task. 4) As for 

the transfer of the abstract scientific concepts to a new situation, it seems that such 

transfer was created, and expressed in statements of the type "Naïve Scientific" and 

"Formal Scientific" in a greater proportion in all second-graders compared to all 

sixth-graders. 

In light of the findings, it is recommended to teachers of Science and Technology to 

challenge young children in solving technological problems and to require skills of 

research, planning, building and assessment to develop their creativity and their high 

levels of thinking. 

 

 

 

 

 



 תקציר

האם עיסוק בפתרון בעיות טכנולוגיות מקדם הבנת מושגים טכנולוגיה לפני מדע:  :נושא העבודה

 מדעיים אצל ילדים צעירים?

 דליה קילים :השם המגיש

 פרופ' נחשון מירן :שם המנחה

 

 הרקע למחקר

ילדים חושבים בדרך כלל ברמה מוחשית )קונקרטית( המחייבת התייחסות לתופעות או לעצמים 

הלמידה בגיל הצעיר מתרחשת ממשיים, שהילד מכיר מניסיונו ומהתנסותו בעולם הקרוב אליו. 

 ,Piagetתוך אינטראקציה עם גירויים בסביבה וקשורה לעצמים ולא להשערות הקשורות למילים )

מאפשרת התמודדות עם בעיות יום  למידה באמצעות עיסוק בפתרון בעיות טכנולוגיות. (1951

 & Brown, Collins )(, הקשרית ואותנטית Jones, 1997; Lyton, 1991יומיות ולכן היא משמעותית )

Duguid, 1989; Vosniadou, 1994) למידה כזו מאפשרת התנסות בהבנת מערכות, מדרגים ויצירת .

( ופיתוח De Vries and Tamir, 1997 בתוך Bijker, 1992הכללות, המאפיינים את לימודי המדעים  )

שבהן קיימת רלוונטיות ללומדים מבחינת   החשיבה המדעית. בסיטואציות לימודיות בטכנולוגיה,

 ;Ausubel, 1964הקשר והתוכן, הלומד הינו פעיל הן מבחינה מעשית והן מבחינה קוגניטיבית )

Dewey, 1938; Perkins, 1991ט(. בדרך זו מתאפשר תהליך הבנייה התפתחותי גם של ההיב 

כמו כן קיימות עדויות להבנה טובה יותר של  מושגים (. Brauldi, 1996בתוך:  Gardnerהקוגניטיבי )

(. Shepardson and Moje, 1999מדעיים ושל למידה משמעותית על ידי שימוש בצורת למידה זו )

תהליך פתרון בעיה טכנולוגית מאופיין בהגדרת צורך אנושי ובעיה אנושית הדורשים  העלאת 

פתרון ממשי, תכנון שלבי הביצוע של פתרונות אפשריים ובחירת הפתרון המתאים ביותר כ

הפתרון, בנייה של דגם או הכנת מוצר/תוצר העונים על הצורך והבעיה, הערכה ושיפור התוצר 

( design(. תהליך זה, הנקרא "תהליך טכנולוגי" מוכר גם כתהליך תיכון )2005)וינברגר וזוהר, 

 ומחייב חשיבה מערכתית ויצירתית. 

האם פעילות המבוססת על מתודה של פתרון בעיות טכנולוגיות, היו לבחון  מטרות המחקר:

שתקדים פעילות המבוססת על מתודה של חקר מדעי, תביא להבנה משופרת של מושגים מדעיים 

מופשטים בהשוואה להבנת אותם מושגים הנרכשים בדרכי למידה אחרות בגיל הצעיר )עיסוק 

ת, עיסוק בחקר מדעי בלבד או עיסוק בפתרון בחקר מדעי קודם לעיסוק בפתרון בעיות טכנולוגיו

בעיות טכנולוגיות בלבד(.  נבקש לבחון את ההבדל באיכות ההבנה של המושגים המדעיים אצל 

 (.11( בהשוואה לילדים בכתה ו' )בני 7ילדים בכתה ב' )בני 

( אילו סוגי הסברים נותנים התלמידים בגיל הצעיר למושגים 1) ארבע שאלות נבדקו במחקר:

( מהן 2יום? ) –טכנולוגיים קונקרטיים ולמושגים מדעיים מופשטים המוכרים להם מחיי היום 

רמות החשיבה שיבואו לביטוי בהבנה של תלמידים צעירים  לגבי המושגים המדעיים המופשטים 

( באיזו מידה, עיסוק בפתרון בעיות טכנולוגיות, שמקדים פעילות 3"גובה", מרחק" ו"מהירות"? )

מדעי, יביא להבנה משופרת ולאיכות היסקים גבוהה יותר של מושגים מדעיים מופשטים של חקר 

( מהי מידת 4בהשוואה להבנה של אותם מושגים בדרכי למידה אחרות אצל תלמידים צעירים? )

ההעברה של מושגים מדעיים מופשטים לסיטואציה חדשה של חקר מדעי כפונקציה של הסדר של 

 דים צעירים?מתודות הלמידה אצל תלמי



 78 -( ו7תלמידים משכבת ב' )בני  86תלמידים שכללו   164במחקר השתתפו : שיטת המחקר

( בכמות מאוזנת בכל קבוצה ובכל שכבה. כלל המשתתפים התנסו 11תלמידים משכבת ו' )בני 

בשאלון קדם ניסוי לזיהוי מושגים טכנולוגיים קונקרטיים  ולזיהוי מושגים מדעיים קונקרטיים. 

בשלב הבא  השאלון הוצג בפני התלמידים לפני תחילת הפעילות האישית שלהם במשימות הניסוי.

שאלון קדם ניסוי להבחנה בין מושגים קונקרטיים מעשה ידי אדם  לבין התנסו כלל התלמידים ב

של שלוש  משימות הניסוי כללו רצף. מושגים מדעיים קונקרטיים מהטבע )שאינם מעשה ידי אדם(

ו בהיבט חקר בהיבט פתרון בעיה טכנולוגית אמשימה ראשונה, משימת המגלשה , משימות: 

בהיבט פתרון בעיה טכנולוגית או בהיבט חקר , משימת מסלולי  המרוציםמדעי; משימה שנייה, 

בהיבט חקר  -משימת מסלולי הגלישה בסקייטבורד עי;  ומשימה שלישית, משימת העברה, מד

 מדעי. 

מעידים ממצאי המחקר בסוגי ההסברים,  העסקבה לשאלת המחקר שבתשו: ממצאים עיקריים

תלמידי ב', שהתחילו במשימה בהיבט טכנולוגי, הפיקו יותר הסברים מסוג "נאיבי טכנולוגי"  כי

ו"פורמאלי טכנולוגי" וכן יותר הסברים מסוג "פורמאלי מדעי" )באופן מובהק במיוחד במשימה 

בר זה במשימה השלישית בהשוואה לקבוצות באותה שכבת השנייה( והראו עליה ושיפור בסוג הס

 גיל שהתחילו במשימה בהיבט מדעי. 

מעידים הממצאים רמות החשיבה של ילדים צעירים, בתשובה לשאלת המחקר השנייה שעסקה ב

כי התלמידים הצעירים גילו רמות חשיבה גבוהות ככל שהתקדמו בפעילות במשימות המחקר. 

בנוסף, הממצאים מראים כי כלל תלמידי ב' מספקים תשובות בהן באות לביטוי רמות חשיבה 

 (", "הערכה" ו"יצירתיות" בפרופורציה גדולה יותר משכבת ו'. 2(", "הבנה)1מסוג "ידע", "הבנה)

מעידים הממצאים כי סדר סדר מתודות הלמידה המחקר השלישית שעסקה ב בתשובה לשאלת

אפשר לתלמידים הצעירים להפיק עליה בהסברים המתודות, פתרון בעיות טכנולוגיות תחילה, 

מסוג "פורמאלי מדעי". הדבר בא לביטוי במיוחד במשימת ההעברה שניתנה כפעילות בהיבט חקר 

בפעילות בהיבט טכנולוגי, הראו עליה בהסברים מדעי. הקבוצות בשכבת ב', שהתחילו 

הפורמאליים המדעיים בהשוואה לקבוצות שהתחילו בפעילות בהיבט מדעי. התוצאות מראות כי 

למשימה בהיבט טכנולוגי נכרת השפעה גם על רמות חשיבה גבוהות. בשכבת ב', קבוצות, 

ימה בהיבט טכנולוגי או שבמשימה השנייה עסקו בפעילות בהיבט טכנולוגי, גם אם עסקו במש

מדעי במשימה הראשונה, הציגו  פרופורציית היגדים גדולה יותר ברמת חשיבה מסוג "סינתזה" 

 ו"הערכה" בהשוואה לקבוצות באותה שכבת גיל שעסקו במשימה השנייה בהיבט מדעי.  

ההעברה של המושגים המדעיים המופשטים  מידתבתשובה לשאלת המחקר הרביעית שעסקה ב

נוצרה העברה של מושגים מדעיים מופשטים והיא באה  מעידים הממצאים כי ואציה חדשה לסיט

לביטוי בהיגדים מסוג "מתודה מדעית" הכוללים היגדים מסוג "נאיבי מדעי" ו"פורמאלי מדעי" 

 בפרופורציה גדולה בשכבת ב' בכל הקבוצות בהשוואה לשכבת ו'. 

פתרון בעיות פעילות במראים כי ה הממצאיםמנובעת  התרומה הייחודית של עבודה זו

מביאה לאיכות משופרת של הבנת מושגים  ,הקודמת לפעילות חקר מדעי בגיל צעיר ,ותטכנולוגי

כדאי להמליץ  מדעיים מופשטים, לרמות חשיבה גבוהות יותר ולאיכות היסקים גבוהה יותר.

צעירים בהתנסות בפתרון תלמידים בהוראת מדע וטכנולוגיה לאתגר לאנשי החינוך העוסקים 

ח ותימיומנויות חקר, תכנון, עשייה והערכה המאפשרות פלצורך פיתוח  תחילהבעיות טכנולוגיות 

 מיומנויות החשיבה מסדר גבוה. היצירתיות ו
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The growing demand for high interconnection speed in next-generation computers drives the 

communication technology shift from the electronic to the optic domain. In the past decade, many 

researchers have sought to determine the most promising optic-domain communication 

technology. Current interconnection technologies can be divided into two main classes. The first 

uses waveguided interconnections, which comprise multiple waveguides or fibers between 

communicating components. The second is the free-space approach that employs optical elements 

such as lenses and mirrors for passive or active wave-guidance through free space. However, these 

are still emerging technologies, mainly challenged by the stringent requirements for precise 

element placement and axial alignment. 

 

The main purpose of this study is to seek solutions that facilitate element placement and axial 

alignment in free-space interconnections solutions. The study starts with an examination of free-

space interconnections within the diffuse communication channel. In the diffuse channel, 

scattering, multipath and crosstalk, which are commonly viewed as detrimental to communication 

performance, are, paradoxically, employed to enhance communication performance. Furthermore, 

in the diffuse channel problems associated with the alignment of communication devices are 

greatly reduced. Next, a multiple-input multiple-output (MIMO) communication paradigm is 

studied, focusing on optical multipath effects. A 22  optical bus, based on a Lambertian reflection 

scheme, is analyzed and its performance is evaluated using a maximum likelihood (ML) receiver. 

A mathematical model describing the performance of the MIMO bus as a function of the distance 

between the transmitter and receiver arrays is presented. Interconnections based on this concept 

may significantly relax the current stringent demands for precision in element placement and axial 

alignment. 

 

Interconnections through a diffuse channel can also be applied in multi-user (MU) communication, 

where each user is assigned different wavelengths that are reused, thus overcoming cross-

interference caused by high distance-induced power loss. The feasibility of this communication 

concept was investigated and it was found that multiple links through a diffuse board can be simply 

achieved. 

 

A further research direction addressed MU communication with interconnections comprising line-

of-sight (LOS) free-space links. In general, the scalability and interconnection density of free-

space links are limited by the diffraction effect and by optical misalignment, which impact the link 

budget and the inter-link crosstalk. However, when links are implemented using DC-biased optical 

orthogonal frequency-division multiplexing (DCO-OFDM), multi-link communication 



performance may be optimized using MU bit-and-power allocation of the DCO-OFDM resources. 

We analyzed, both analytically and by simulations, the possibility that resource optimization of 

DCO-OFDM may reveal a condition of maximal communication speed in a multiple cross-

interference environment. The results show that the proposed sub-optimal algorithm solution is 

close to the optimal analytical performance. 

 

The DCO-OFDM resource allocation algorithm required experimental verification. We designed 

an end-to-end experiment that comprised a comparison of the bit-rates and bit error-rates of four 

major adaptive bit-and-power allocation algorithms, studying different channel conditions and 

different numbers of subcarriers. The experimental results show that, surprisingly, all the 

compared methods display similar performance. Our analysis of the experimental data showed that 

the main reason for the uniformity in performance is the high variance in the channel estimation, 

especially for higher frequency subcarriers. 

 

This thesis contributes to the corpus of ongoing research in the field of free-space optical 

interconnections, in particular towards simplifying the task of communication element placement 

and axial alignment by means of advanced signal processing. Recommended further analytical and 

experimental investigation of the proposed techniques is outlined. 



 

 

  לוח תקשורת אופטי לא מונחה :נושא העבודה
 : דמיטרי בחובסקישם המגיש
 : פרופ' שלומי ארנוןשם המנחה

 
 תקציר העבודה 

תקשורת בתוך מחשבי דור הבא צפויה לעבור מטכנולוגיה של תקשורת אלקטרונית לטכנולוגיה של 

בתחום, כאשר הן תקשורת אופטית. בשנים האחרונות, הוצעו מספר טכנולוגיות עתידניות 

מתחלקות לשתי קבוצות עיקריות. הראשונה מתבססת על שימוש במספר מוליכי גלים או סיבים 

אופטיים. השנייה היא תקשורת אופטית אלחוטית, שמתבססת על שימוש באלמנטים אופטיים, 

 כגון עדשות או מראות, להובלת גלים בטווח חופשי. אם זאת, הטכנולוגיות האלה עדיין נמצאות

 בחיתוליהן, בעיקר בגלל מורכבות הצימוד האופטי.

המטרה של המחקר היא לחפש פתרון, המקל על הצימוד האופטי עבור טכנולוגיות תקשורת 

אלחוטית. המחקר מתחיל עם ניתוח של תקשורת אלחוטית בתוך ערוץ תקשורת מפזר. בערוצים 

ים המפריעים, יכולים לשמש שכאלה, פיזור, החזרים והפרעות הדדיות, שבד"כ נחשבים לגורמ

לשיפור הביצועים של מערכת התקשורת. יתרה מכך, שימוש בערוץ המפזר יכול להקל על הצימוד 

( תוך התמקדות בניצול MIMOבהמשך, חקרנו מודל תקשורת מרובת מקלטים ומשדרים ) האופטי.

2החזרים של האות האופטי. ניתחנו מודל ערוץ  × מברטי, תוך המבוסס על מודל של פיזור ל 2

(. התוצאה של ניתוח maximum likelihoodשימוש במקלט המבוסס על עיקרון הנראות המקסימלית )

[. 1המודל המתמטי מתארת ביצועי תקשורת ביחס למרחק בין מערכי משדרים למערכי מקלטים ]

 קישורים מסוג זה יכולים להקל משמעותית על הדרישות לדיוק בצימוד האופטי.

מפזר יכול לשמש גם לתקשורת מרובת משתמשים. במקרה כזה, כל משתמש מקבל ערוץ תקשורת 

הקצאה של אורך גל מסויים, שמבוססת על דעיכה חזקה בתלות במרחק ושימוש חוזר ע"י 

משתמשים מספיק מרוחקים. הפתרון נחקר, ונמצא שימושי להקמה פשוטה של מערך תקשורת 

 [.2מרובת משתמשים ע"ג ערוץ מפזר ]

מחקר התמקד בתקשורת מרובת משתמשים עבור חיבורים אלחוטיים מבוססי קו ראייה המשך ה

ישיר. יכולת התרחבות וצפיפות הקישורים של ערוצי תקשורת אלחוטיים מוגבלים בד"כ ע"י 

דיפרקציה וחוסר התאמה בין צירים האופטיים, שמשפיע על מאזן ההספקים ויוצרים הפרעות 

, ניתן לייעל DCO-OFDMונים. אם זאת, כאשר משתמשים באפנון הדדיות בין ערוצים אופטיים ש

תקשורת מרובת משתמשים ע"י אופטימיזציה של פרמטרי האפנון. בצענו ניתוח אנליטי 

וסימולציות ע"מ להראות ישימות של שיפור קצב התקשורת בסביבת ריבוי הפרעות הדדיות. 

ימלי המוצע קרובים לביצועים אופט-תוצאות הניתוח מראות, שביצועים של אלגוריתם תת

 [.4, 3אנליטיים האופטימליים ]

דרש צידוק ניסיוני. בוצע ניסוי, שכלל השוואת ביצועים של  DCO-OFDMניתוח פרמטרי אפנון 

הערוצים, עבור ערוצים שונים -ארבעת השיטות המרכזיות לקביעת קצב השידור והספק בתתי

היו, כי לכל השיטות הביצועים דומים, אפילו  ערוצים. תוצאות ההשוואה-ומספר שונה של תתי

שתאורטית צפוי היה להיות הבדל מסוים. מניתוח של תוצאות הניסוי עלה, כי הסיבה העיקרית 

ערוצים -הערוצים, במיוחד עבור תתי-לכך היא אי דיוק בשיעורך הנחתה ויחס אות לרעש בתתי

 בתדרים גבוהים.

תקשורת אופטית אלחוטית, כאשר היא מתרכזת בהקלה תרומתו העיקרית של המחקר הוא בתחום 

 על צימוד האופטי. צרפנו לתוצאות המחקר גם את ההצעות להמשך המחקר באופן אנליטי וניסיוני.
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Abstract 

Childhood maltreatment is known to constitute a very powerful stressor, being associated with 

destructive short-and long-term effects on physical and psychological well-being. Childhood 

maltreatment is characterized by severe acts of abuse and neglect and high occurrence rates—

over 40% for men and approximately 30% for women. Nearly four times as many women, 

however, are likely to report clinically-significant childhood sexual abuse and twice as likely to 

report emotional abuse. A high prevalence of childhood maltreatment occurs in both clinical and 

non-clinical samples—including high-functioning individuals, such as college students. Due to 

widely-conducted studies, surveys, and mass media reports, childhood maltreatment is therefore 

now recognized as one of the major public-health/social-welfare problems, whose toxic relational 

environment has devastating effects across both biological and psychological domains.  

One of the most harmful consequences of childhood maltreatment is its continuous effect on 

later victimization, often taking place in the context of adulthood romantic relationships. The 

abusive relationships, dating violence, and relationship-dissatisfaction that mark such 

relationships reflects childhood maltreatment’s comprehensive negative outcome on both male 

and female ability to establish and maintain healthy intimate relationships. Widespread empirical 

evidence indicates that childhood sexual abuse survivors are at greater risk of being sexually 

revictimized during adulthood. While the role of sexual abuse and its detrimental effect on 

interpersonal relationships has been identified as one of the main mediators within this 

association, relatively little attention has been paid to continuities in emotional victimization 

across time or the effect of childhood maltreatment on “normative” (non-violent) romantic 

relationships.  

Recent findings highlighting self-criticism (Blatt, D’Afflitti, & Quinlan, 1976)—elevated self-

standards, a self-punitive stance, and self-blame—as not only correlated with childhood 

maltreatment, but also serving as a key mediator in the relationship between childhood 

maltreatment and adulthood psychopathology. Coupled with earlier evidence indicating self-

criticism to be a serious risk factor for interpersonal difficulties, these findings justified an 

examination of the mediating role self-criticism (a personality vulnerability factor) plays in the 

link between childhood maltreatment and romantic relationships. This forms the background of 

the current investigation, whose primary goal was to investigate whether personality 

vulnerability—namely, self-criticism—acts as a mediator in the relationship between 

retrospectively-reported childhood maltreatment and young adult romantic relationships by 

applying an integrative mediational model. Focusing on young adulthood is with great 

importance, given that it is a crucial period during which individuals frequently choose their life 

partner. Consistent with our expectations, the findings from two studies demonstrated self-

criticism to be a formidable mediator in this link—specifically in the context of childhood 

emotional maltreatment (CEM) and childhood sexual abuse (CSA), even while controlling for a 

host of other personality and psychopathology factors. 



Study 1 focused on the role of personality as a risk/resilience factor in the link between CEM 

and young adult romantic relationships amongst two separate samples of undergraduates, via 

structural equation models. The findings indicate that self-criticism mediates the negative 

association between CEM and romantic relationships even in the presence of other 

personality/psychopathology potential mediators (Lassri & Shahar, 2012).  

Study 2 focused on CSA and demonstrated that self-criticism mediates the negative 

association between CSA and romantic relationships—both cross-sectionally and prospectively. 

Tests of mediation were obtained via a systematic, longitudinal (two-wave) comparison of a 

group of young women sexually abused in childhood by a known perpetrator and a control group 

of women who reported no experience of sexual trauma. As in Study 1, self-criticism 

demonstrated itself to be a full mediator in the association between CSA and broad based 

impairments in romantic relationships in the cross-sectional analyses. In the longitudinal 

examination, self-criticism fully mediated the negative association between CSA and prospective 

romantic-relationship satisfaction even while taking into consideration a very wide array of 

alternative, personality and psychopathology, mediators. Self-criticism also evinced a negative 

effect (presumably causal) on prospective romantic-relationship satisfaction.  

A second-order mediational effect was demonstrated in both studies while integrating 

attachment-avoidance into the mediation model, depicting that the mediating effect of self-

criticism was itself mediated (explained) by an attachment-avoidance style.  

In contradiction of our hypothesis, self-efficacy did not exhibit a moderating effect on the 

impact of CSA on romantic relationships.  

To the best of our knowledge, this is the first research program examining personality as a 

vulnerability and/or resilience factor within revictimization (i.e., childhood maltreatment-

romantic relationships' quality link), enabling a better understanding of the psychological 

dynamics accruing in light of maltreatment and providing insights for intervention. Thus, this 

study exemplifies the complexity underlying the romantic relationships of individuals with a 

history of childhood maltreatment. The findings—demonstrated cross-sectionally and 

longitudinally while taking into consideration a host of other personality and psychopathology 

mediators—evince the key role self-criticism plays within the mechanism underlying the impact 

of childhood maltreatment on young adult romantic relationships. Presumably, self-criticism may 

be conceptually viewed as a form of internalized, self-maltreatment, wherein, individuals 

substitute the abuser by placing unrealistic self-standards, and then self-criticizing for not 

achieving them. This mechanism, in turn might promote further vulnerability to psychopathology. 

Thus, over time, this tendency might be consolidated, becoming a defining part of a person's 

personality, and ultimately derailing relationships in general and romantic relationships in 

particular, presumably via attachment avoidance tendencies.  

Understanding the long-term psychological dynamics induced by childhood maltreatment and 

identifying mediating factors—self-criticism and PTSD severity—might have implications on the 

assessment of individuals with a history of childhood maltreatment, and potentially serving as a 

base for psychosocial interventions or treatment programs targeting these vulnerability factors. 



 ההשפעה של טיפול לא נאות בילדות על מערכות יחסים רומנטיות בבגרות הצעירה:
 התפקיד המתווך/ממתן של האישיות.

 שם המנחה: פרופסור גולן שחר  ,מגישה: דנה לסרי
 תקציר

השלכות הרסניות. רמות לה מהווה סביבה בינאישית רעילה )התעללות והזנחה( בילדות  נאות-לא-טיפול

ת כאחד, וכן בקרב אינדיבידואלים בעלי ות וקליניונורמטיבי ותנאות נמצאו באוכלוסי-לא-גבוהות של טיפול

 מינית. מהנשים בישראל חוו פגיעה 30%למעלה ממהספרות עולה כי  רמות תפקוד גבוהות, דוגמת סטודנטים.

רק אחוז נמוך מאוד מהפגיעות מדווח, קל וחומר כאשר מדובר בגילוי עריות, כך שלמעשה, מרבית הקורבנות 

לעולם לא מדווחים על ההתעללות. על אף הערנות הגוברת באשר לממדיה האדירים של התופעה, ולמרות 

לית ובעולם. חוסר ההצלחה יוזמות הנעשות לשם זיהויה ומניעתה, תופעה זו הולכת ופושה בחברה הישרא

 למגרה מצער במיוחד לנוכח ההשלכות ההרסניות של טיפול זה. 

וביחסים  ,בינאישיים בכלל פגיעה ביחסים הינה בילדות נאות-לא-טיפול של הבולטות ההשפעות אחת

נאות בילדות מקושר לפגיעה מתמשכת המתרחשת בקונטקסט של יחסים -לא-רומנטיים בפרט. כך, טיפול

רומנטיים בבגרות, לרבות, קושי ביצירת/שימור יחסים רומנטיים מיטיבים, העדר שביעות רצון ביחסים, 

ימיזציה(. כך לדוגמה, ויקט-הימצאות בקשר בעל אופי מתעלל, ואף הישנות חווית ההתעללות בבגרות )רה

לשורדות התעללות מינית בילדות סבירות גבוהה משמעותית לחוות תקיפה מינית בבגרות בהשוואה לאלו שלא 

חוו פגיעה זו. עם זאת, מהספרות עולה כי טרם זוהה במלואו המנגנון המוביל להיווצרותם של דפוסים 

י גורמי הפגיעות שיוכלו להוות מוקד להתערבות, בינאישיים שליליים אלו וחסר הסבר מספק אשר יתרום לזיהו

המחקרית באשר  התייחסותובהם ניתן לטפל על מנת להקל ולסייע ביצירת עתיד טוב יותר. כמו כן, ה

לוקה בחסר. יתרה  -נאות ככלל, ועל יחסים רומנטיים, בפרט-הלא-רגשיה-המתמשכות של הטיפול יוהשפעותל

ניתנה לבחינת המשכיות הפגיעה במסגרת קשרים לכאורה תשומת לב מחקרית מועטה ביותר מכך, 

"נורמטיביים" )אינם כוללים התעללות מובחנת, אך יכולים לכלול רכיבי פגיעה רגשית(, במיוחד בתקופת 

 הבגרות הצעירה, המשמעותית בבחירת בני זוג. 

ם בגיל הבגרות נאות על יחסים רומנטיי-לא-לאור זאת, אחת ממטרות המחקר הינה בחינת השפעת טיפול

הצעירה, תוך התמקדות בגורמי פגיעות ו/או חוסן אישיותיים. תכונה אישיותית אשר קושרה בחוזקה לעבר של 

כלומר הנטייה  ,(Blatt, D’Afflitti, & Quinlan, 1976)עצמית -ביקורתהתעללות והזנחה בילדות הינה 

ואשמה ונטייה להאשים ולבקר את העצמי. רגשות חוסר ערך  היציבה להצבת סטנדרטים עצמיים גבוהים,

נטייה זו מבטאת את הפגיעה בתחושת ערך העצמי, רגשי האשמה והבושה, המקושרים לחוויית ההתעללות. 

תכונה זו מקושרת לקשיים ביחסים בינאישיים, כך שבעלי ביקורת עצמית גבוהה מדגישים הערכה עצמית 

-ביקורת. אירועים מלחיצים הקשורים ליחסים בינאישיים והישג על חשבון קשרים בינאישיים ואף מחוללים

עצמית נחקרה רבות בהקשר של תפקיד האישיות בפסיכופתולוגיה ונמצאה כמהווה גורם פגיעות רב עוצמה 

טראומטית ומצבים פסיכופתולוגיים נוספים, כמו גם כמתווכת את הקשר -פוסט-להתפתחות דיכאון, הפרעה

בין פסיכופתולוגיה, פגיעה עצמית ועיוותים בתפיסת הגוף בבגרות. עם זאת, נאות בילדות ל-לא-בין טיפול

, נאות ויחסים רומנטיים בבגרות הצעירה-לא-עצמית טרם נחקרה בקונטקסט של הקשר בין טיפול-ביקורת

 . במסגרת מודל תיווך אינטגרטיבי

כפי שהוזכרו לעיל, אחת לפיכך, בהתבסס על רציונל תיאורטי זה ובניסיון לענות על הפערים בספרות, 

—עצמית-כלומר, ביקורת —ממטרות המחקר הנוכחי הינה בחינה של  תפקידה המתווך של פגיעות אישיותית

נאות בילדות ויחסים רומנטיים בבגרות הצעירה. בהתאם -לא-בקשר בין דיווח רטרוספקטיבי אודות טיפול

עצמית כעל גורם מתווך מרכזי -ביקורת להשערותינו, ממצאים משני מחקרים הצביעו על תכונת האישיות

. כל זאת, תוך שליטה בגורמי והתעללות מיניתנאות -לא-רגשי-בקשר  זה, ובאופן ספציפי, בהקשרים של טיפול

 פגיעות פוטנציאליים נוספים ובמצוקה פסיכולוגית.  



נאות -לא-רגשי-טיפולהתמקד בתפקידה של האישיות כגורם פגיעות/חוסן בקשר שבין  1מחקר מספר 

מחקר נערך . ה(Lassri & Shahar, 2012)בילדות לבין קשיים במערכות יחסים רומנטיות בבגרות הצעירה 

נאות בילדות וקשר -לא-רגשי-בקרב סטודנטים לתואר ראשון )שני מדגמים(, ונמדדו המשתנים הבאים: טיפול

תקשרות ומצוקה פסיכולוגית. ילד, תפיסת העצמי ותכונות אישיות, איכות היחסים הרומנטיים, ה-הורה

עצמית נמצאה -, ביקורתהמחקר התאם להשערות(. בSEMהנתונים נותחו בשיטת ניתוח משוואות מבניות )

הרומנטיים, מעבר לבין איכות היחסים נאות בילדות -לא-רגשי-שבין טיפולהשלילי כמתווכת את הקשר 

נאות נמצא כמנבא רמות גבוהות -לא-רגשי-פולטי .למשתני אישיות נוספים, מצוקה פסיכולוגית ודיסוציאציה

עצמית, אשר ניבאה, בתורה, העדר שביעות רצון מהיחסים הרומנטיים, קשיים ביצירת -של ביקורת

 אינטימיות, ירידה ברמות המחויבות ותחושת העדר ביטחון בזוגיות. 

צעירה, באמצעות בילדות על יחסים רומנטיים בבגרות ה התעללות מיניתעסק בהשלכות  2מחקר מספר 

מחקר אורך בן שתי מדידות המשווה בין נשים שנפגעו מינית בילדותן, על ידי אדם מוכר, לבין קבוצת ביקורת 

שדיווחה על העדר חוויה של טראומה מינית כלשהי. השערות המחקר בדבר ההשלכות הקשות של פגיעה מינית 

אומתו ואכן נמצאו הבדלים  -ויחסים רומנטייםבילדות על מאפייני אישיות, פסיכופתולוגיה, סומטיזציה, 

עצמית בקשר השלילי -מובהקים בכלל משתני המחקר. בנוסף, הממצא אודות התפקיד המתווך של ביקורת

שבין התעללות מינית בילדות ליחסים רומנטיים בבגרות הצעירה, שוחזר, הן כשנחקר בוזמנית והן לאורך זמן, 

עצמית, אשר בתורה ניבאה ירידה -ת ניבאה רמות גבוהות של ביקורתבמדידה השנייה. כך, התעללות מיני

 משמעותית בשביעות הרצון מיחסים רומנטיים.

בנוסף, בשני המחקרים עלו ממצאים משמעותיים הנוגעים להתקשרות, התואמים לספרות עכשווית באשר 

מודל תיווך מסדר שני, כך  ליחסי הגומלין בין תכונות אישיות לסגנון ההתקשרות ביחסים בינאישיים. נמצא

-)ולא רמות החרדה( מסבירות )מתווכות( את התיווך של ביקורת (avoidance)שרמות ההימנעות בהתקשרות 

-ומהוות מכניזם פוטנציאלי להבנת השפעות הביקורת נאות ויחסים רומנטיים,-לא-עצמית בקשר שבין טיפול

עצמית לא נמצאה כגורם -להשערות המחקר, חוללות עצמית על טיבם של היחסים רומנטיים. עם זאת, בניגוד

 ממתן בהשפעת ההתעללות מינית על יחסים רומנטיים.

 ביחסים ממושכים לקשיים פגיעות כגורם עצמית-ביקורת על שיטתי באופן מצביעים המחקר ממצאי

. הרומנטיים היחסים לאיכות נאות-לא-טיפול השלילי בין אפשרי להבנת הקשר הרומנטיים, כלומר, כמכניזם

עצמית -נאות מוביל להתפתחותה של ביקורת-לא-מממצאי המחקר עולה באופן קונסיסטנטי שעבר של טיפול

גבוהה הכוללת רכיבי התעללות עצמית )שהרי, האדם מלקה עצמו על אי עמידה בסטנדרטים נוקשים וחש 

הגנה מסוג "פנייה נגד העצמי", עצמית כמנגנון -בושה ואשמה(. הבנה זו ניתנת להרחבה על ידי המשגת ביקורת

באמצעותו הילד, החווה התעללות מנסה למצוא הגיון ושליטה בסיטואציות הבלתי אפשריות וההרסניות 

עצמית גבוהה נובעת הן -אליהן נקלע על ידי העברת האשמה פנימה. כך, ניתן לשער שהתפתחותה של ביקורת

ורתית מתעללת או מזניחה, והן בשל התגבשותו של בשל אימוץ והפנמה של המסרים הניתנים ע"י דמות ביק

עצמית זו מובילה -סגנון התמודדות יציב וכוללני שמקורו במנגנון ההגנה "פנייה נגד העצמי". ביקורת

ליצירת/שימור יחסים לא מספקים ואף אמונה כי אין ברירה, אלא להישאר ביחסים אלו, על אף שאינם 

. אחד המנגנונים הפוטנציאליים דרכם מתבטאת פגיעות זו היא נטייה בריאות הנפשיתפוגמים במיטיבים ואף 

 להימנעות במסגרת קשר בינאישי, כלומר סגנון התקשרות הימנעותי.

 לאיכות נאות-לא-טיפול בין בקשר חוסן/פגיעות כגורם באישיות לראשונה מתמקדת זו מחקר תכנית

 תובנות. זה טיפול לנוכח המתרחשות הנפשיות הדינאמיקות של מעמיקה הבנה ומאפשרת הרומנטיים היחסים

 והתעללות נאות-לא-טיפול שורדות/לשורדים שיסייעו וטיפול אבחון לתכניות להיתרגם עשויות בתורן אלה

 בפרט. מינית,
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Abstract: 

Frequent Attenders (FAs) are a group of patients in primary care settings who represent the top 10% in number of 

visits to physicians. FAs generate a disproportionate workload in primary care compared to the size of this group, 

and also consume large amounts of health care services in general. FAs do suffer from more physical morbidity 

compared to other patients, but this cannot account for their frequent visits.  Moreover, FAs suffer from high 

levels of psychological distress, and tend to persist for years with the frequent visits, finding no relief for their 

problems. As a result, despite their suffering, patients from this group are many times perceived as difficult and 

frustrating by their physicians. 

Previous intervention studies conducted with FAs showed that interventions that are not limited to specific 

diagnoses and that involve a multidisciplinary approach and individually tailored solutions generally show better 

results compared to more specific interventions. However, the more comprehensive interventions are usually less 

feasible on a large scale due to the extensive financial and human resources they require. 

Building on these conclusions, the goal of the present work was to develop an alternative intervention for FAs that 

would overcome previous limitations and also be feasible and efficacious on a large scale. This was done by 

conceptualizing frequent attendance as a specific pattern of care-seeking behavior, leading to: (a) a model for 

frequent attendance based on interpersonal theory and concepts, and (b) an intervention for FAs based on 

Interpersonal Psychotherapy [IPT; (Klerman, Weissman, Rounsaville, & Chevron, 1984; Weissman, Markowitz, 

& Klerman, 2000)]. 

In Part A of this work, I present the development and validation of an interpersonal model for frequent 

attendance. The interpersonal model constructed here builds on ideas from interpersonal theory and attachment 

theory, according to which disrupted early and present relationships are at the basis of psychopathology and 

pathological behavior in the interpersonal domain and in general. Since frequent attendance is conceptualized as 

being essentially a pathological interpersonal behavior, it is suggested that it would be related to attachment 

insecurities and interpersonal difficulties. The overall model presented here describes the relationships between 

medical conditions, psychological distress, and attachment and interpersonal difficulties, and the way they 

influence each other and care-seeking behavior directly and indirectly. It is also suggested that these inter-

relations would differ for men and women and for people of different ages, pointing to different motivations for 

frequent attendance in these different groups. 

In order to validate this model, three studies were conducted, each covering different aspects of it. The combined 

results from these three studies mostly support the suggested model, as it was found that there are unique 

contributions for both psychological distress and for relational factors in predicting frequent attendance, above 

and beyond the medical conditions that are commonly present with FA patients. Moreover, a moderating role was 

found for both gender and age, showing that the relevance of interpersonal factors is stronger in the middle age 

group, and less relevant for older adults, and more importantly – that the psychological and interpersonal factors 

are relevant as motivations for frequent attendance mostly or only among women but not among men. Results 



from these studies also point to the great extent of the FA problem in Israel, in terms of health care utilization and 

also with regard to the great distress expressed by FA patients. 

In part B of this work, I present the process of developing an intervention for FAs based on Interpersonal 

Psychotherapy (IPT), as well as the constructed intervention protocol and a pilot study that tested its feasibility 

and initial efficacy. 

The development process was extensive and was intended to overcome specific challenges present with FA 

patients. This process resulted in a series of adaptations to the traditional IPT with regard to aspects of: (1) 

structure and modality: in order to overcome difficulties in feasibility of psychological treatments with FAs due to 

their rejection of such treatments and aspects of the referral process that may cause feelings of rejection, the 

delivery of treatment was set to be over the telephone in a two-stage outreach format, where an initial relationship 

is first established with patients and only then is treatment offered to them; (2) content and focus: as the problem 

of frequent attendance is not a pathology that can be formulated as such to patients, problem focus of treatment 

was set to be personalized individually, and a flexible approach to psycho-education was taken based on the 

formulation of the problem focus; and (3) setting and therapists: in order to make the suggested intervention more 

accessible to patients on a large scale, Interpersonal Counseling (IPC) was used instead of Interpersonal Therapy 

(IPT), including a shorter duration of treatment compared to the traditional one (six sessions), with a shorter 

session length (thirty minutes), that was to be delivered by non-professional counselors with specific training and 

tight supervision. 

The resulting protocol for Telephone Interpersonal Counseling for FAs (TIPC-FA) is presented in this work, and 

served as the basis for the pilot study presented here. The study was designed as a randomized controlled pilot 

where the group undergoing the IPC intervention was compared to a treatment as usual (TAU) group, and also to 

a telephone support group with no structured treatment. All treatments were conducted by psychology 

undergraduate students after extensive training and with tight supervision, and all sessions were conducted over 

the telephone between February and July 2012. 

With regard to feasibility, results showed a noteworthy acceptance of treatment following the telephone two-stage 

outreach approach, compared to previous work conducted with FAs. As for efficacy, there was a significant 

reduction in symptoms of depression, somatization, and anxiety with medium-large effect sizes in the IPC group, 

while there was no significant reduction in symptoms in the Support and TAU groups. Regarding health care 

utilization, although no significant effects were found, the results indicated a reduction in the number of visits and 

costs of visits with moderate effect sizes in the IPC group (reflecting 13% and 15% reduction in visits and costs of 

visits, respectively) that were not found in the TAU or Support groups. Elaborate results as well as a sample case 

study are presented in this section. 

The results of the present work, supporting the interpersonal model for frequent attendance presented here, as well 

as the promising results found in the constructed intervention based on this model, suggest that the interpersonal 

perspective is a suitable one for both conceptualizing and treating the very distressing phenomenon of Frequently 

Attending patients. The resulting practical, financial, and clinical implications are extensively discussed, as well 

as the limitations of the present work. I also stress the need for further large-scale research, which could turn the 

results of this work into an actual change in the way FAs are viewed, and could lead decision-makers to rethink a 

change in the policy for treating this problem. 

 



 משפחה רופאי אצל מתמידים למבקרים טלפוני מועד קצר אישי-בין לטיפול מקדמי ומחקר פיתוח נושא העבודה:

 דנה סינישם המגיש: 

 פרופ' יהושע ליפשיץשם המנחה: 

 תקציר העבודה:

"מבקרים מתמידים" הם קבוצה של מטופלים ברפואה הראשונית המייצגים את העשירון העליון של הביקורים אצל רופאי 

צורכים כמויות  כןכמו ומשפחה. מטופלים אלו מייצרים עבור הרופאים כמות עבודה חסרת פרופורציה לגודלה של קבוצה זו, 

גדולות של שירותי בריאות באופן כללי.  מבקרים מתמידים אמנם סובלים מיותר תחלואה פיזית בהשוואה למטופלים אחרים, 

מרמות גבוהות של מצוקה מבקרים מתמידים סובלים אך זו אינה יכולה להסביר את הכמות הגדולה של הביקורים. יתר על כן, 

שנים בדפוס הביקורים הזה ללא מזור לבעיותיהם. כתוצאה מכך, למרות הסבל הגדול שהם חווים, , ונוטים להמשיך פסיכולוגית

 מטופלים מקבוצה זו נתפסים לעתים קרובות כמטופלים "קשים" המתסכלים את הרופאים המטפלים בהם. 

פסיכיאטריות מסויימות,  מחקרי התערבות שנערכו בעבר עם מבקרים מתמידים הראו שהתערבויות שאינן מוגבלות רק לאבחנות

והכוללות גישה רחבה יותר ופתרונות המותאמים באופן אישי למטופלים, הן בדרך כלל בעלות תוצאות טובות יותר בהשוואה 

להתערבויות ספציפיות יותר. עם זאת, התערבויות רחבות יותר הן בדרך כלל פחות ישימות בקנה מידה גדול בשל המשאבים 

 הן דורשות.האנושיים והכלכליים ש

בהסתמך על מסקנות אלו, המטרה של עבודה זו היתה לפתח התערבות אלטרנטיבית למבקרים מתמידים, שתתגבר על המגבלות 

דפוס של ההתערבויות הקיימות ותהיה ישימה ויעילה בקנה מידה גדול. הדבר נעשה על ידי המשגה של הביקורים התכופים כ

)א( מודל להסבר ביקורים תכופים המבוסס עלהתיאוריה הבינאישית והמושגים , שממנה פותחו: מסויים של חיפוש עזרה

 Interpersonalערבות עבור מבקרים מתמידים המבוססת על הפסיכותרפיה הבינאישית )תהנגזרים ממנה, ו)ב( ה

Psychotherapy, IPT .) 

אישי לביקורים תכופים. המודל הבינאישי ני מציגה את תהליך הפיתוח והתיקוף של המודל הבינאבחלק הראשון של עבודה זו, 

שנבנה כאן מסתמך על רעיונות מהתיאוריה הבינאישית ומתיאורית ההתקשרות, שעל פיהן בעיות במערכות יחסים בעבר ובהווה 

משגים ונמצאות בבסיסה של הפסיכופתולוגיה ושל התנהגות פתולוגית במרחב הבינאישי ובכלל. מכיוון שביקורים תכופים מ

ה שהיא ביסודה התנהגות בינאישית פתולוגית, על פי מודל זה הם יהיו קשורים לחוסר ביטחון בהתקשרות ולקשיים כתופע

בינאישיים. המודל המוצג כאן מתאר את הקשרים בין בעיות רפואיות ומצוקה פסיכולוגית לבין חוסר ביטחון בהתקשרות 

ה על זה ועל התנהגות חיפוש עזרה באופן ישיר ועקיף. כמו כן, משוער וקשיים בינאישיים, ואת האופן שבו גורמים אלו משפיעים ז

יהיו שונים עבור גברים ועבור נשים, כמו גם עבור מטופלים בגילאים שונים, באופן  ללוקשרים בין הגורמים ההעל ידי מודל זה כי 

 שישקף את המוטיבציות השונות לביקורים התכופים בקרב קבוצות אלו.

המודל הנ"ל, נערכו שלושה מחקרים שכל אחד מהם בחן אספקטים שונים של המודל. שילוב התוצאות על מנת לתקף את 

שישנה תרומה ייחודית גם למצוקה פסיכולוגית וגם  וא מראהתומך באופן עקרוני במודל המוצע, מכיוון שה מחקרים אלומ

איות השכיחות בקרב מבקרים מתמידים. יתר על כן, לגורמים בינאישיים בניבוי ביקורים תכופים, וזאת מעל ומעבר לבעיות רפו

יותר בקרב קבוצת הגיל נמצא שישנו תפקיד ממֵתן גם למגדר וגם לגיל, המראה כי הגורמים הבינאישיים הם רלוונטיים הרבה 

יים מהווים שגם הגורמים הפסיכולוגיים וגם הגורמים הבינאיש –האמצעית ופחות רלוונטיים עבור צעירים או מבוגרים, וכמו כן 

מוטיבציות רלוונטיות לביקורים תכופים בעיקר או רק בקרב נשים, ולא בקרב גברים. תוצאות שלושת המחקרים הללו מצביעות 

גם על ההיקף המשמעותי של תופעת הביקורים התכופים בישראל, במושגים של צריכת שירותי בריאות, אך גם מבחינת המצוקה 

 מתמידים.הניכרת המבוטאת בקרב המבקרים ה



בחלק ב' של עבודה זו אני מציגה את התהליך של פיתוח התערבות עבור מבקרים מתמידים המבוססת על פסיכותרפיה בינאישית 

(IPT .כמו גם את פרוטוקול ההתערבות המוגמר ואת מחקר הפיילוט שבדק את ישימותו ויעילותו הראשונית ,) 

אתגרים ספציפיים הקיימים בקרב מבקרים מתמידים. תהליך זה הוביל  תהליך הפיתוח היה נרחב, ומטרתו היתה להתגבר על

של  ( מבנה וָאְפנּות: על מנת להתגבר על בעיות ישימות1המסורתי, הנוגעות להיבטים של: )  IPT-לסדרה של התאמות לטיפול ה

של תהליך ההפנייה לטיפול  טיפול פסיכולוגי עם מבקרים ממידים בשל הדחייה שהם חשים כלפי טיפולים כאלו, ובשל היבטים

שלבי של יצירת קשר יזומה, בו מבוססת -העלולים לגרום לרגשות של דחייה, הוחלט כי העברת הטיפול תהיה בטלפון בתהליך דו

( תוכן ומוקד הטיפול: מכיוון שהבעיה של ביקורים 2מערכת יחסים ראשונית עם המטופל ורק לאחר מכן מוצע לו הטיפול; )

פתולוגיה שיכולה להיות מוצגת ככזאת למטופלים, הוחלט כי מוקד הטיפול שיוצג יהיה מותאם באופן אישי, תכופים היא לא 

( סביבת הטיפול ומטפלים: על מנת להפוך את הטיפול 3הדרכה שתתבסס על הבעיה הנבחרת; ו)-ותינקט גישה גמישה לפסיכו

( במקום בטיפול Interpersonal Counseling, IPCוץ בינאישי )המוצג ליותר נגיש למטופלים בקנה מידה גדול, נעשה שימוש בייע

 30(, הכולל משך קצר יותר של טיפול בהשוואה לטיפול המקורי )שישה מפגשים(, עם משך קצר יותר של פגישות )IPTבינאישי )

 דקות(, המועבר על ידי יועצים שאינם אנשים מקצוע, עם הכשרה ספציפית ותחת הדרכה צמודה. 

 Telephone Interpersonal Counselingהפרוטוקל שנוצר לאחר התאמות אלו עבור ייעוץ בינאישי בטלפון למבקרים מתמידים )

for FAs, TIPC-FA מוצג בעבודה זו, ומשמש כבסיס למחקר הפילוט המוצג כאן, שעוצב עם הקצאה רנדומלית וקבוצות )

( אך גם לקבוצת Treatment as Usual, TAUוותה לקבוצת טיפול כרגיל )הוש  IPC-ביקורת, בו הקבוצה שעברה את התערבות ה

תמיכה טלפונית ללא טיפול מובנה. כל הטיפולים נערכו על ידי סטודנטים לתואר ראשון בפסיכולוגיה לאחר הכשרה ממושכת 

 . 2012והדרכה צמודה, וכל הפגישות נערכו בטלפון בין פברואר ליולי 

שלבית שננקטה כאן, בהשוואה -טיפול, הראו קבלה משמעותית של הטיפול בעקבות גישת היוזמה הוהתוצאות בנוגע לישימות ה

למחקרי התערבות קודמים עם מבקרים מתמידים. הבדיקה בנוגע ליעילות הראתה הפחתה מובהקת בדיכאון, סומטיזציה וחרדה 

בקבוצת הטיפול כרגיל לא נצפתה הפחתה מובהקת , בעוד בקבוצת התמיכה ו  IPC-גבוהים בקבוצת ה-עם גודלי אפקט בינוניים

בסימפטומים. אף כי לא נמצאו שינויים מובהקים במדדים של צריכת שירותי בריאות, התוצאות מצביעות על ירידה במספר 

במספר הביקורים  15%-ו 13%)המשקפת ירידה של   IPC-בקבוצת ה הביקורים ובעלות הביקורים עם גודלי אפקט בינוניים

תם, בהתאמה(, בעוד שבקבוצת התמיכה ובקבוצת הטיפול כרגיל לא נצפתה ירידה כזאת. תוצאות מפורטות כמו גם תיאור ובעלו

 מקרה לדוגמא מוצגים בחלק זה. 

התוצאות של עבודה זו, התומכות במודל הבינאישי לביקורים תכופים המוצג כאן, כמו גם התוצאות המבטיחות שנמצאו 

יו, מחזקות את הרעיון שנקודת המבט הבינאישית היא נקודת מבט הולמת להמשגה ולטיפול בתופעה בהתערבות שנבנתה בעקבות

המטרידה של המבקרים המתמידים. ההשלכות המעשיות, הכלכליות והקליניות  נידונות כאן בהרחבה, כמו גם המגבלות של 

שיאפשר להפוך את התוצאות של עבודה זו  העבודה הנוכחית. כמו כן מודגש הצורך במחקר המשך בקנה מידה נרחב, באופן

לשינוי ממשי באופן שבו נתפסים המבקרים המתמידים, ויוכל להוביל מקבלי החלטות לחשוב מחדש על המדיניות בנוגע לטיפול 

 בבעיה זו. 
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Abstract 

 

In contrast to the impression often given from public debates over risks, which are 

frequently portrayed as decrees nature has posed over humans, it is hard to imagine 

how our society could have recognized future risks without certain actors responsible 

for tracing and explicating the risks. The most prominent of those actors, at first 

glance, are the following stakeholders: various scientists, specializing in studying and 

defining risks, communication and media experts who are responsible for translating 

the professional discourse to an accessible language, and reporters and news editors, 

who decide if and how to report the information constantly reaching them. This study 

has chosen to focus on the latter stakeholders, notwithstanding the other important 

actors responsible for producing the social meaning of ‘risks’ in our society.  

This study is based on a methodological decision – to avoid viewing ‘risk’ as an 

objective entity. Instead, the study traces the route information on risks is making, by 

closely examining the cognitive worlds each of the four central stakeholders – 

scientists, spokespeople, editors, and reporters – aiming to decipher and old 

communication riddle: how knowledge, allegedly  requiring certainty and unmediated 

familiarity, is shaped and organized through communicative processes?  

In consideration of the resolution to view ‘risk’ as a non-objective entity, this study 

will embrace a conceptual framework taken from Actor-Network Theory (ANT), 

which is not interested in differentiating among the natural and the social, but rather 

to debunk and recompose the interaction between the two.  

This study will embrace the ANT-inspired definition for ‘risk’ (Van-Loon, 2002), 

according to which ‘risk’ is a virtual object. This is a concept signifying an array of 

occurrences, which all have the potential to be defined by society as an object, yet 



only under the interpretation given to it by individuals and groups. ‘risk 

communication’ in this study id defined as a process which includes a negotiation 

between a vast network of actors, among which are humans and non-humans, and 

natural and unnatural actors, which is meant to compose a dynamic, constantly 

renewed, interpretation of ‘risks’.  

The aim of this study was to trace the negotiations taking part amid the various 

stakeholders in health and environment risk communication processes, on their way to 

achieving compromises guided by the need to produce accomplished communicative 

results. This is in order to shed light on the assumptions the various actors have on the 

essence of risks, and on their parts and responsibilities in clarifying or marking those 

risks for society, and in relation to the other actors involved in such processes. 

Moreover, this study aims at exposing the dialogical processes responsible for 

creating and sustaining the ‘risk’, by closely examining the way the different actors 

cope with eight different kinds of health and environmental risks.    

Today's risks are invisible, and impossible to perceive by our senses. The concept of 

the 'risk' hence can only represent the value of expectation for the potential to be 

realized, or rather, the potential itself. Even if we see or sense a change in 

temperature, we are unable to grasp the 'risk' called "climate change", if it at all exists. 

What we do manage to see or sense is the dominant social interpretation, or the 

problematization of the 'risk' offered to us through risk communication processes. 

Hence the conceptualization of the actionability element and the practical bias are 

crucial for our theoretical understanding of the means by which the interpretations of 

'risks' in our society are shaping our perception and meaning. If risk communication 

processes own a tendency to compose interpretations of 'risks' in very certain ways, 

then these will be the ways we will perceive, see, and sense 'risks' in our society.            

 



 .הפרקטית וההטיה אמפירי מידע החסרת :וסביבה בריאות סיכוני תקשורת: נושא העבודה

 .דניאלה אור :שם המגישה

 .עמית שכטר' ר צבי רייך ופרופ"ד :שם המנחים

 

 תקציר העבודה

 שגוזר כגזירות לעיתים המצטיירים, סיכונים אודות ציבוריים מדיונים המתקבל לרושם בניגוד

 סיכונים לזהות מצליחה הייתה החברה כיצד הדעת על להעלות קשה, אנושיות קהילות על הטבע

 על האחראים מסוימים תפקידים בעלי ללא מקדימים סימנים ונטולי חמקמקים עתידיים

 בתופעות המתמחים מדענים הנם אלו תפקידים בעלי מבין הבולטים. לציבור והסברתם איתורם

; לכל נגישה לשפה המדענים של המקצועי השיח את המתרגמים תקשורת מומחי; שונות טבע

, הרף ללא אליהם המועבר מידע לסקר וכיצד האם המחליטים, ועיתונאים חדשות עורכי וכמובן

 גם – מתודולוגית החלטה על מושתתת הנוכחית המחקר עבודת. לסיכונים נוגע בחלקו רק אשר

 מעוניינת היא, במקום. אובייקטיבית כיישות הסיכון מראיית להמנע – פילוסופית לא אם

 אחד כל של הקוגניטיביים העולמות דרך, סיכונים אודות מידע שעושה המסלול אחר להתחקות

 בעיה של לפתרונה לתרום בנסיון – וכתבים עורכים דוברים, מדענים  - התפקידים מבעלי

 ומאורגן מעוצב, אמצעיים-בלתי והכרות ודאות לכאורה המחייב, ידע כיצד: נושנה תקשורתית

, אובייקטיבית-בלתי יישות בסיכון לראות ההחלטה לנוכח?  תקשורתיים תהליכים במסגרת

 אינה, הנוכחי למחקר בדומה, אשר, רשת-שחקן מגישת הלקוחה מושגית מסגרת תאמץ העבודה

, רשת-שחקן גישת ברוח. השניים בין באינטראקציה אלא לחברתי הטבעי שבין בהבחנה מעוניינת

 מערך המסמן מושג, (Van-Loon, 2002) וירטואלי אובייקט יהווה, זו בעבודה', כוןסי'

 יחידים ידי על לו וענקתשמ לפרשנות בכפוף, כאובייקט מוגדר להיות פוטנציאל בעל התרחשויות

 ביניהם, שחקנים של ענפה רשת בין ומתן משא הכולל תהליך היא' סיכונים תקשורת' .וקבוצות

 לבנות מטרתו אשר, טבעיים ולא טבעיים, אנושיים לא ושחקנים אנושיים תפקידים בעלי

(Compose )סיכון'ל ומתחדשת דינמית פרשנות' . 

 

 טרח לא, פרובלמטי-בלתי מושג כאלה" סיכון"ל התייחס' סיכונים תקשורת' חקר כה שעד כיוון

 תפתח הנוכחית שהעבודה ראוי, וההטרוגני החברתי, המתווך טבעו את בחשבון לקח ולא להבהירו

 צריכה משימתה. 'סיכון'ה ונבנה בנוי מהם וההקשרים הקשרים מגוון על ,צדדי ורב עשיר מבט

 המעורבים והאובייקטים הקשרים, השחקנים מפת של הניתן ככל מוקפד שרטוט להיות

 .  סיכונים של החברתית ובפרשנותם בהתעצבותם

 

 השונים התפקידים בעלי בין המתנהלים ומתנים-המשאים אחר להתחקות תההי העבודה מטרת

 להפיק המשותף מהצורך המתחייבת לפשרה בדרכם וסביבה בריאות סיכוני תקשורת בתהליכי

 של מהותם אודות המקצוע אנשי של הנחותיהם את להאיר מנת על, מוגמר תקשורתי תוצר

 ליחסיהם הנוגע ובכל אלו סיכונים של הבהרתם או בסימונם ואחריותם חלקם אודות, סיכונים



 התהליכים את לחשוף מבקשת העבודה, לכך מעבר. בתהליך האחרים והגורמים השחקנים עם

 מעמיק מבט מתוך', סיכון'ה תמונת או הסיכון הערכת של להיווצרותה שאחראים הדיאלקטייים

 . וסביבה בריאות סיכוני של שונים סוגים שמונה עם השונים התפקיד בעלי של התמודדותם על

 

 מדעי הינו' סיכון' כל כי מוכיחים שלהם והפרשנות הבנייה ואופני זו בעבודה שנבחנו' סיכונים'ה

 האמפיריים ההיבטים את לשמר הכתבים ושל המדענים של רצונם. אחת ובעונה בעת וחברתי

 סיכונים תקשורת בתהליכי האחרים השחקנים של הדומיננטית והנטייה' סיכון'ה שבהגדרת

 הדומיננטיים האינטרסים. לחברתי המדעי בין להפריד ניתן לא כי מוכיחה אלו היבטים להפחית

 של אופיו בשל לדומיננטיים הופכים - והעורכים הדוברים, זה במקרה – השחקנים רשת בתוך

 תפיסות את התואמת, לפעולה ההנעה ללמטרת במהותו המכוון, הסיכונים תקשורת תהליך

 והמדענים הכתבים את מגייסים, והדוברים העורכים, למשל, כך. המדיה היגיון נציגי של התפקיד

 הוודאות-אי וממידת( המידע של' מדעיות'ה ממידת, ובכך) האמפירי המידע מן להפחית

 המסקנות של באופיין להתחשב חייבים עדיין והעורכים הדוברים, מנגד. 'סיכון'ל האינהרנטית

 נמצא לא או נמצא מסוים חיידק האם, למשל) אריבינ באופן סיכון גורמי שמזהות המדעיות

 כאשר גם, החברתיים לאלו המדעיים ההיבטים בין דיכוטומית הפרדה תיתכן לא, לפיכך(. במזון

 או החומרים מן אחד כל.   החברתי לזה המדעי הקוטב בין תכליתי באופן מנווטים השחקנים

 מדובר אם בין) שנבדקו המקרים מן אחד בכל' סיכון'ה של ותחזוק ליצירה האחראיים האלמנטים

 . אחת ובעונה בעת וחברתי מדעי הינו –( הסלמונלה בחיידק או החזירים שפעת בנגיף, אמוניה בגז

 אינו' סיכון'ה. החושים של אמפירית לתפיסה ניתנים בלתי, נראים בלתי הם ימינו של הסיכונים

 מצליחים או רואים אנו אם גם. התרחשותו פוטנציאל את או אליו הציפייה ערך את אלא מייצג

 מה. 'אקלים שינוי' הקרוי הסיכון את לחוש או לתפוס מצליחים איננו, טמפרטורה בשינויי לחוש

 לנו המוצעת' סיכון'ה של הפרובלמטיזציה או, הדומיננטית הפרשנות הוא חשים או רואים שאנו

 הפרקטית ההטיה ושל לפעולה עהההנ מרכיב של המשגתם, כן על. הסיכונים תקשורת בתהליכי

 הסיכון והגדרת משמעות את בונות הסיכון של הפרשנויות. ומשמעותיים חשובים כה הינם

, מסוימת בצורה הסיכון של הפרשנות את בונה הסיכונים תקשורת תהליך אם, כן ועל, בתפיסתנו

 . 'סיכון'ה את ונחוש נראה, נתפוס אנו בה הצורה זוהי
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Abstract

A basic question in navigation is how can the planner devise a path to a

destination when parts of the roads might be blocked, and the planner knows

whether a road is blocked only when actually reaching that road. A possible

formalization of this problem is the Canadian Traveler Problem (CTP) in

which a traveling agent is given a weighted graph with a given source and

destination. Although the graph is known, each edge may be blocked with

a known probability; the agent learns that an edge is blocked only upon

reaching a vertex incident on that edge. The problem is to find a policy for

the agent to travel from the source to the destination, which minimizes the

expected travel cost.

In this work we study theoretical aspects, and various variants, of the

CTP. As the CTP is a problem in decision-making under uncertainty, we

model the CTP as a Partially Observable Markov Decision Process (POMDP).

Using this model we can observe and analyze various policies, and by doing

that we construct optimal policies that solve the CTP.

Originally stated by Papadimitriou and Yannakakis [31], the adversarial

version of the CTP was shown to be PSPACE-complete, with the stochas-

tic version shown to be in PSPACE and #P-hard. We first show that

the stochastic CTP is also PSPACE-complete: initially proving PSPACE-

hardness for the dependent version of the stochastic CTP (called CTP-Dep),

and proceeding with gadgets that allow us to extend the proof to the inde-

pendent case. This result, published in [14], settles a question that was open

for two decades.

A common approach in Computer Science, called ”divide and conquer”,

is to find an optimal solution to a problem by decomposing the problem into

sub-problems, and finding an optimal solution to each sub-problem. In this

i



work, we indeed suggest a decomposition method for the CTP. Since the

”divide and conquer” approach does not necessarily achieve optimal poli-

cies on general CTP-graphs, we define specific constraints that every policy

has to meet in order to use the ”‘divide and conquer”’ approach. We in-

troduce a CTP variant, in which every policy for a CTP instance ”must”

solve certain CTP sub-instances as well. By defining the factored-cost of

CTP sub-instances, we introduce the partition framework through which a

CTP instance can (not always efficiently) be decomposed into sub-instances.

Then, a general optimal solution can be efficiently found by finding an opti-

mal solution to each sub-instance.

Another CTP variant introduced in this work, called CTP-Tree, is the

CTP on a tree-like structure. CTP-Tree is a generalization of the CTP

on a disjoint-paths graph, as appeared in [6]. We define the concept of

committing vertex in which the agent is bound to explore an entire subtree

with a given vertex being the root. Using the partition framework, we first

provide an algorithm that yields polynomial time solution to CTP-Tree in

which all vertices are committing. Using this result we provide an efficient

dynamic programming algorithm for CTP-Tree in which all vertices but one

(with unblocked outgoing edges) are committing. In addition, we provide a

polynomial time solution to a specific CTP-Tree, called EFC-CTP-Tree, in

which all the factored-cost of subtrees of the same height are equal. We test

empirically how well such solutions to EFC-CTP-Tree approximate optimal

solutions to the more general CTP-Tree.

Finally, in many realistic settings, the CTP needs to be solved for a group

of agents moving sequentially, requiring minimization of the combined travel

cost of all agents. For example, think of an owner of a fleet of trucks who has

to move the trucks, one after the other, from a single source to a single desti-

nation. We introduce a multi-agent variant of the CTP, called the Repeated-

CTP, in which an agent moves only after its predecessor has reached the

destination. We provide efficient optimal solutions to the Repeated-CTP on

disjoint-path graphs. This result appeared in [7].

ii



 נושאים תיאורטיים בבעיית הנוסע הקנדי המוכללת

 

 שם המגיש: דרור פריד

 שם המנחה: פרופסור אייל שמעוני

 

 תקציר

 

בעיות חיפוש הן חלק מקבוצת הבעיות הבסיסיות הנחקרות במדעי המחשב בכלל, ובבינה 
מלאכותית בפרט. עם זאת, פתרונות לרוב בעיות החיפוש הקלאסיות אינן ישימות בעולם 
האמיתי. נבחן לדוגמה את בעיית הניווט הבאה, הנגזרת מן העולם האמיתי. ייתכן כי מתכנן 

יכיר את מפת האזור ואת עלות השימוש בכבישים, בין אם העלות מוגדרת ( Planner) המסלול
כאורך הכביש או כזמן הנדרש לעבור בו; ובכל זאת, בידי המתכנן מידע חלקי בלבד הנוגע למצב 

כחי, שכן אין באפשרותו לדעת אם כביש מסוים פתוח או חסום, עד אשר הגיע הכבישים הנו
לנקודות ציון הסמוכות לכביש. מכאן נוכל להסיק כי אלגוריתמים שייעודם מציאת המסלול 

יעילים למציאת מסלול מועדף. הבעיה שהמתכנן יהיה -הקצר ביותר בגרף, ייתכן ויימצאו כבלתי
וכנית מעבר מנקודת מקור לנקודת יעד, שתוחלת עלותה מעוניין בפתרונה היא מציאת ת

 מינימלית.

 היא מודל טבעי לבעיה זו: בהינתן גרף (The Canadian Traveler Problem) בעיית הנוסע הקנדי

G וסוכן המוצב בקודקודs  ,על הסוכן להגיע לנקודת היעד t  באמצעות מעבר בחלק מקשתות
הגרף ומחיר הקשתות, אולם ייתכן כי חלק מן הקשתות הגרף. בידי הסוכן מידע מלא על מבנה 

חסומות, כל אחת בהסתברות מסוימת נתונה מראש. הסוכן מגלה כי קשת חסומה רק כאשר הוא 
מגיע לקדקוד הסמוך לאותה הקשת. הבעיה בפניה אנו עומדים היא מציאת אסטרטגיה שתשמש 

 חיר אותו יידרש לשלם. במינימום תוחלת המ, t ל s את הסוכן עבור חישוב מסלול מ

מחקר זה מנתח היבטים תאורטיים של בעיית הנוסע הקנדי, וכן מנתח וריאנטים שונים שלה. 

 Partially Observable Markov) מידול הבעיה כתהליך החלטה מארקובי הניתן לצפייה חלקית

Decision Process) שונות  מקנה לנו את היכולת לאפיין ולנתח בצורה מדויקת  אסטרטגיות
 ידי כך לתכנן אסטרטגיות אופטימליות הפותרות את הבעיה. -לפתרון הבעיה ועל

 [. בגרסה זו נמצאה הבעיה כ13בעיית הנוסע הקנדי הוגדרה לראשונה כבעיית משחק מול יריב ]

PSPACE-[ כשייכת ל13ידי  ]-שלמה. הגרסה האקראית, אותה אנו סוקרים בעבודה זו, נמצאה על 

PSPACEכ , אך רק P#- קשה. בעבודה זו אנו סוגרים את פער הסיבוכיות שנוצר, ומראים שגם

שלמה: תחילה עבור גרסה מסוימת של בעיית הנוסע הקנדי, -PSPACE הגרסה האקראית הינה

ולאחר מכן, עבור הבעיה המקורית. תוצאה זו, שפורסמה , (CTP-Dep) המתירה תלות בין צלעות
 פתוחה במשך כשני דורות.[, פותרת בעיה שהייתה 31ב ]

בעיות, ומציאת פתרון -גישה ידועה לפתרון בעיה מסוימת במדעי המחשב היא פירוק הבעיה לתתי
בעיה. בעבודה זו אנו אכן מציעים -ידי מציאת פתרון אופטימלי לכל תת-אופטימלי לבעיה כולה על

ן אופטימלי לתת בעיה בעיות שונות. מאחר ולגרף כללי, פתרו-פירוק לבעיית הנוסע הקנדי לתתי
לא בהכרח ייתן פתרון אופטימלי לבעיה כולה, אנו מציגים תנאים, או , של בעיית הנוסע הקנדי

ידי הגדרת וריאנט בו כל פתרון הינו "מחויב" -אילוצים מסוימים בהם נקבל את מבוקשנו. זאת על
-המחירוהגדרת  בעיה מסוימת על מנת לפתור את הבעיה הכללית. באמצעות שיטה זו-לפתור תת
המציעה דרך )לא תמיד יעילה( לחלק את  סכימת החלוקהשל תת בעיה, אנו מציגים את המשוקלל 



בעיה ניתן יהיה לפתור -בעיית הנוסע הקנדי לתתי בעיות, כך שבאמצעות פתרון אופטימלי לכל תת
 בצורה אופטימלית וביעילות את הבעיה בכללותה.

, אותו אנו מציגים בעבודה זו, הינו בעיית הנוסע הקנדי וריאנט נוסף של בעיית הנוסע הקנדי

 -. בווריאנט זה, המהווה הכללה של בעיית הנוסע הקנדי לגרפים זרים(CTP-Tree) לעצים
, בו הסוכן אילוץ החיוב לקודקודהינו מושתת על עץ. אנו מציגים את  הבעיה [, גרף6במסלולים ]

דקוד זה. באמצעות סכימת החלוקה אנו מציגים עץ ששורשו הוא קו-"מחויב" לחקור בשלמות תת
פתרון אופטימלי יעיל לבעיה בה הסוכן מחויב לכל קודקוד בגרף, וכן פתרון אופטימלי יעיל לבעיה 
בה הסוכן מחויב לכל קודקוד, מלבד לאחד שצלעותיו היוצאות הינן ידועות. בנוסף לכך אנו 

-שווי לעצים הקנדי הנוסע בעיית הקרוי CTP-Tree מציגים פתרון אופטימלי יעיל לווריאנט של

המשוקלל לכל תתי העצים באותו גובה הינו שווה. -בו המחיר ,(EFC-CTP-Tree) משוקלל-מחיר
לאחר מכן, אנו בודקים אמפירית באיזו מידה פתרון זה מהווה קירוב לפתרון אופטימלי לבעיית 

 הנוסע הקנדי לעצים.

מדובר ביותר מסוכן אחד, אנו מציגים וריאנט של בעיית לבסוף, מאחר ובהרבה בעיות אמיתיות 

. בווריאנט זה ישנם מספר סוכנים, וכל סוכן (Repeated-CTP) הנוסע הקנדי עם מספר נוסעים
מתחיל לנוע רק לאחר שקודמו הגיע למטרה. לדוגמה, בעל צי של משאיות השולח מספר משאיות, 

למקסם את המחיר כולו, במקום שכל משאית אחת אחרי השניה, אל המטרה. בעל הצי מעוניין 
בנפרד תמקסם את המחיר עבור עצמה. בעבודה זו אנו נותנים פתרון אופטימלי יעיל לבעיה זו על 

 [.7עבודה זו פורסמה ב ] .(disjoint-path graphs) גרפים זרים במסלולים
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Abstract 

Movement, birth and death, are key factors explaining patterns of abundance and 

distribution of organisms. All three factors interact and are affected by food availability. 

Here I study some of the interactions between food, movement, reproduction and 

survival. First, I present a methodological framework for extracting statistical measures 

of detailed space use from relocation data, and use this framework for studying habitat 

use of five red foxes residing a semi-rural environment in the upper Galilee, northern 

Israel. Foxes showed a rather complex habitat and patch use: all five individuals allocated 

more time per visit in patches of the less profitable habitat, but most of them visited these 

patches less frequently. This behavior can be explained by differences in the availability 

and detectability of the food types found in this area - poultry carcasses versus small 

fruits and insects.  

Next, I present a simple model linking survival and reproduction rates to per-capita food 

availability, and use this model for studying how differences in density dependence 

between adult survival and recruitment affects the population dynamics. Unequal density 

dependence between adult survival and recruitment was found to affect population 

stability, and to play a crucial role in the compensatory response of a population to 

harvesting. An effective compensatory response, where the reduction in population size is 

highly disproportional to the degree of harvesting, is possible only when adult survival is 

far less density dependent compared to recruitment. This property is observed for 

medium-large animals, and is therefore highly relevant for establishing shooting policies.  

I used the predictions from the above model to understand the dynamics of the jackal 

population in the Golan Heights under a heavy shooting regime, and to compare it with 

the alternative control strategy – a widespread sanitation applied during the last few 

years. Jackals were found to fully compensate shooting through increased recruitment 



and not adult survival, as predicted, making the current shooting regime ineffective. Food 

removal is predicted to be very effective, but the actual affectivity of sanitation in the last 

few years was limited. This may be explained by the existence of alternative factors 

regulating the population, in the presence of the extremely high availability of food.  

Last, I present a comprehensive view of the links between dispersal, survival, and food 

availability, in fox and jackal populations in the upper Galilee. Dispersal is hypothesized 

to be a way of escaping bad food conditions; however the effect of food on dispersal is 

commonly examined empirically as stationary density dependence, an approach which 

holds some pitfalls. In this work I show how dispersal is directly affected by 

experimental food reductions, combined with individual traits and seasonal changes in 

population size. Dispersal bouts occurred when per-capita food levels drop, and decayed 

as the population returned to its steady-state. The survival of dispersing individuals was 

distinctly lower than the survival of philopatric individuals, and low food availability 

prior to emigration reduced further the survival during dispersal. Bad food conditions 

therefore both enhance dispersal, and reduce the chances of accomplishing it 

successfully. This result confirms that dispersal in this system is a stress-driven action, 

and not a voluntary, opportunistic one. This part closes the entire work by exemplifying 

how all the components discussed in the previous parts – population dynamics, 

movement and food availability – operate and interact in one system.  

 



תגובות דמוגרפיות ומרחביות של שועלים מצויים ותנים זהובים לשינויים בזמינות המזון נושא העבודה: 

  במרחב ובזמן

  

  מגיש: דרור קפוטא

  

  מנחים: פרופ' דיויד זלץ, דר' עמית דולב
  

 תקציר

תנועה ותהליכי רבייה ותמותה הם הגורמים העיקריים הקובעים תפוצה ופיזור של יצורים חיים. שלושת 

הגורמים הללו משפיעים זה על זה, וכולם מושפעים מזמינות המזון בסביבה (ומשפיעים עליה חזרה). בעבודה 

ורבייה. תחילה, אני מציג  זו אני מציג מספר מחקרים העוסקים בקשרים שבין זמינות המזון, תנועה, שרידות

מסגרת מתודולוגית שמאפשרת חישוב מדדים סטטיסטיים של שימוש במרחב ברזולוציה גבוהה, מתוך נתוני 

תנועה, ומשתמש במסגרת הזו בכדי לחקור כיצד חמישה שועלים מצויים החיים בסביבה טבעית למחצה בגליל 

ו שימוש מורכב בבית הגידול הכתמי בו הם העליון משתמשים בבית הגידול שלהם. השועלים הללו הרא

מחפשים את מזונם: כל חמשת השועלים הקצו זמן רב יותר דווקא בביקור בכתמים בהם המזון מספק פחות 

תמורה, אך רובם ביקרו בכתמים אלו בתדירות נמוכה יותר. התנהגות זו ניתנת להסבר ע"י הבדלים בזמינות 

פגרי תרנגולות לעומת חרקים ופירות קטנים. –צויים בסביבה זו ובקלות המציאה של סוג פרטי המזון המ  

בהמשך, אני מציג מודל פשוט המקשר את קצבי השרידות והרבייה לזמינות המזון לפרט, ומשתמש במודל 

בכדי לחקור כיצד הבדלים בתלות בצפיפות בין שרידות בוגרים לגיוס משפיע על הדינמיקה של האוכלוסייה. 

דינמיקה של תלות בצפיפות שאינה שווה בין שרידות בוגרים לגיוס נמצאה כמשפיעה על יציבות ה

האוכלוסייה, וכמשחקת תפקיד קריטי בתגובה המפצה של האוכלוסייה לדילול מלאכותי. תגובה מפצה 

אפקטיבית, בה הירידה בגודל האוכלוסייה קטנה מאוד יחסית לעוצמת הדילול, אפשרית רק כאשר שרידות 

עלי חיים בינוניים וגדולים, הבוגרים היא משמעותית פחות תלוית צפיפות מאשר הגיוס. תכונה זו מאפיינת ב

 ולכן התוצאה שלמעלה רלוונטית ביותר לתכנון מדיניות צייד ודילול בירי.  

השתמשתי בתחזיות שהתקבלו מהמודל שצוין למעלה בכדי לאפיין את דינמיקת אוכלוסיית התנים ברמת 

משק הירי עם הגולן תחת ממשק הירי המסיבי שמתקיים בעשר שנים האחרונות, ולהשוות את השפעת מ

סניטציה רחבת היקף שמיושמת גם היא בגולן בשלוש השנים האחרונות. נמצא  –ממשק הדילול האלטרנטיבי 

כי אוכלוסיית התנים מפצה על הירי באופן מוחלט ע"י עלייה בגיוס ולא בשרידות הבוגרים, כפי שחוזה 

תת זמינות המזון תהיה יעילה מאוד, המודל, כך שהירי המבוצע בפעל עד כה אינו יעיל. המודל חוזה כי הפח

אולם יעילותה של הסניטציה המיושמת בפעל היא חלקית. הסבר אפשרי לכך הוא שגורמים מווסתים אחרים, 

 שאינם מזון, באים לכדי פעולה במצב בו כמות המזון בשטח היא גדולה מאוד. 



ן הגירה), שרידות, וזמינות המזון, לבסוף, אני מציג תמונה מקיפה של הקשרים בין תנועה ארוכת טווח (להל

באוכלוסיות תנים ושועלים בגליל העליון. הגירה משוערת פעמים רבות כפעולת "בריחה" ממקום בו זמינות 

המשאבים נמוכה. אולם, ההשפעה של זמינות המזון על קצב ההגירה נבדקת לרוב כתלות בצפיפות סטטית, 

קה שגוייה. כאן אני מראה כיצד קצב ההגירה מושפע ישירות וגישה זו טומנת בחובה פח שעשוי להוביל להס

מהורדה מבוקרת של זמינות המזון, ומשקלל גם גורמים תלויי פרט ושינויים עונתיים בגודל האוכלוסייה. גלי 

הגירה התרחשו כאשר זמינות המזון לפרט ירדה, ודעכו בעוד האוכלוסייה חוזרת לשיווי המשקל היציב שלה. 

ם בזמן ההגירה נמצאה כנמוכה באופן ברור ביחס לשרידות הפרטים היושבים בתחום מחיה שרידות הפרטי

קבוע, וזמינות מזון נמוכה לפני ההגירה הקטינה עוד יותר את שרידותם של הפרטים המהגרים. תנאי זמינות 

מצביעה על כך מזון ירודים אם כן מעודדים הגירה וגם מקטינים את הסיכויים לסיים אותה בהצלחה. תוצאה זו 

שהגירה במערכת הזו היא תגובה הנגרמת ממצוקה מידית, ולא החלטה עצמאית שנעשית למטרת חיפוש 

הזדמנויות. פרק ההגירה סוגר את העבודה כולה בכך שהוא מדגים כיצד כל הרכיבים המתוארים בפרקים 

  ם זה על זה במערכת אחת.מתרחשים ומשפיעי –דינמיקה של אוכלוסייה, תנועה, וזמינות מזון  - הקודמים 
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Background: Specialization of nurses in various clinical fields is gaining momentum 

worldwide. Currently, 17 nursing specialties exist in Israel. The nurse specialist has a 

wide range of clinical responsibilities and is relatively independent professionally. A 

nurse is acknowledged as a specialist after undertaking a year-long post-graduate 

specialty course and successfully passing a final national written exam. However, 

written exams cannot assure competencies such as performing clinical skills, 

decision making and clinical judgment. For these, simulation based exams, which 

have been in practice since the mid 90's in medicine and some other health 

professions, are now accepted as a good, reliable and fair measure of competency. 

However, their validity has not yet been studied sufficiently. 

Objectives: To develop reliable and valid simulation based examination for six 

nursing specialties that represent acute, chronic and obstetric fields. 

Method: The study is partly retrospective and partly prospective. The study 

population consisted of 1125 nurses who completed post-graduate specialty courses 

in the six designated specialties and undertook the simulation exam between 2009-

2011. The reliability, content and construct validity of the exam were studied. 197 

examinees who have been working in their specific fields in five large medical 

centers (30.2% of the eligible population) were assessed by their supervisors, three 

random colleagues and self. The assessment checklist reflected the professional 

profile of each of the studied clinical fields. The final and partial scores obtained 

during the simulation exam were compared to both the final written exam of the 

course prior to the exam and to assessments by self, supervisors and colleagues. 

Results: The reliability, as well as content and construct validity of the simulation 

exam, were established. There was a significant difference between the examinees 

achievements in the course prior to the exam and at the exam itself. Significant, 

although weak, correlations were found between the clinical performance during the 

course and the corresponding parts of the exam. The difference between the two 

suggests a strong upward bias in the course assessment. On the other hand, a 



positive correlation was found between the exam scores and the evaluation of clinical 

performance later on. This evaluation, however, was also subject to evaluator bias. 

Conclusions: The findings suggest that standardized and objective simulation-

based licensing examination for specialist nurses is a feasible, reliable and valid 

method. The examination met all the scientifically required standards for measuring 

professional competence and all the psychometric measurement criteria in the six 

clinical fields studied. As these represent a wide range of practices, each demanding 

different skills and competencies, the same results, therefore, may be expected for 

the clinical fields that were not presently studied.  The findings also show that the 

examination was free of the judgmental biases reported in the literature.  

The present study also points to a marked gap between the grades given to students 

during the specialty courses and their subsequent achievements on the simulation-

based examination. This gap can probably be attributed to over-grading in the 

courses. This emphasizes the 'gate-keeping' function of the simulation-based 

examination before the course graduates are licensed to practice their newly-learnt 

skills on patients. 

The significant positive correlation between the simulation-based examination scores 

and the examinees' clinical performance after the exam strongly suggests predictive 

validity of the simulation-based examination. This, however, requires corroboration 

by further studies. 

The study's primary conclusion is that a simulation-based exam is preferable to a 

written examination and certainly superior to non-standardized internal evaluations, 

whose reliability and validity are questionable. It is recommended, therefore, that all 

'high-stakes' exams involved with career transitions, including licensing for expanded 

responsibilities, be subjected to a simulation-based examination in order to ensure 

patient safety and quality of care. This applies to all clinical professions, including, 

but not only, nursing.  

 

 



 מבחני הסימולציה המשמשים כמבחני רישום לאחיות בוגרות  על ידייכולת ניבוי הכשירות "
 "הכשרה על בסיסית

 
 הילה פיגל: מאת

 
 תי זיויפרופ' אמ, פרופ' אמריטוס דן בנור, פרופ' יעקב הנקין :העבודה נעשתה בהדרכת

 
 

 גם בארץ.  כיום מוכריםו בעולם התמחות אחיות בתחומים קליניים שונים הולכת וצוברת תאוצה

האחות בעלת ההתמחות עוסקת בפועל בפעילויות קליניות  תחומי התמחות קלינית. 17בישראל 

רבות הכרוכות בחיי אדם ובבריאותו ונהנית מעצמאות יחסית ניכרת. הסמכת האחות כבעלת 

נות ובסיסי ייעודי ועמידה במבחן רישום ממשלתי שעד לשנים האחר-התמחות מותנית בקורס על

הוכיחה זה מכבר שמבחן  ת כשירותאולם הספרות בנושא הערכ בוצע במתכונת מבחן ידע בכתב.

ידע איננו מבטיח כשירות ואיננו מתייחס ליכולת ביצוע מיומנויות, שיפוט קליני וקבלת החלטות 

 והוצאתן לפועל. 

נחשבים הם ו, 90-זכו לתפוצה נרחבת ולהסכמה כללית החל ממחצית שנות ה מבחני סימולציה

ימן והוגן להערכת כשירות בתחומים קליניים מגוונים כמו רפואה, סיעוד, כיום כבסיס טוב, מה

 פיזיותרפיה ומקצועות בריאות נוספים, אך תקפותם טרם נחקרה דיה.  

התוכן תקפות מהימנות, תקפות המבנה ומאפייני הבמחקר הנוכחי נבדקו באופן רטרוספקטיבי 

בשש התמחויות הנמצאות בשלושה תחומי  שנים מעבר לשלוש לטיבישל מבחן הרישום הסימו

תחום  ;טיפול נמרץ מבוגרים, ילדים, פגים ורפואה דחופה()התחום האקוטי : עשייה סיעודית

שנבחנו בשנים  ואחים אחיות 1125ומיילדות. אוכלוסיית המחקר כללה  ,הקהילה )אי ספיקת לב(

ק באופן פרוספקטיבי תוקף הניבוי )הקריטריון( של . בנוסף, במסגרת מחקר זה נבד2009-2011

בתחום בעת ביצוע המחקר  ועבדו אחיות שנבחנו במבחן הסימולציה 197המבחן. הישגיהם של 

הושוו  מאלו הממלאות את הקריטריונים להכללה( 30.2)% התמחותן בחמישה מרכזים רפואיים

שאלוני הערכת ביצוע באמצעות  נמדדהכפי שלאיכות העשייה הקלינית שלהם במסגרת העבודה 

עלת משקפים את הפרופיל המקצועי של האחות ב. שאלונים אלו שפותחו לצורך מחקר זה

ועל  אקראיים עמיתיםשלושה מולאו על ידי הממונה במחלקה, ההתמחות בכל תחום. השאלונים 

  .ידי הנבחנת עצמה

בחן הסימולציה  והים של מתוכן גבעל מהימנות, תוקף מבנה ותוקף  מצביעותהמחקר תוצאות 

-ניכר בין הישגי הסטודנטים במהלך הקורסים העלשנבדקו. נמצא גם פער בכל התחומים 

קשר חיובי אך חלש  . כמו כן, נמצאשקדמו למבחן לבין הישגיהם במבחן הסימולציה בסיסיים

ת בין הישגי הנבחנים במבחן הסימולציה לבין הערכות הביצוע באמצעותן נבדקה איכו יותר

ה של לאחר המבחן, שנבעו, כנראה, מהטי העשייה הקלינית חצי שנה, שנה וחצי ושנתיים וחצי

 ההערכות לכיוון של הערכת יתר. 

המתמחים ממצאי מחקר זה מעידים כי מבחן מבוסס סימולציה לשם הסמכה של אחים ואחיות 

בכל הסטנדרטים  בתחומים קליניים ספציפיים הוא ישים, בעל ערכי מהימנות ותקפות העומדים

המקובלים במבחני כשירות מסוג זה ומוכיחים את התאמתו של והדרישות הפסיכומטריות 

על מרכיביה השונים, בדומה למבחנים מסוג זה הנדרשת בסיעוד המבחן להערכת כשירות 



רפואה. תכונות אלו של המבחן באו לידי ביטוי במדגם רחב של תחומים קליניים בסיעוד שלהם ב

שונים זה מזה ודרישות תפקיד מגוונות. יש מקום להניח שאותן תכונות של המבחן  מאפיינים

ממצאי המחקר הוכיחו גם כי המבחן נבנה ומופעל  קיימות גם בתחומים הקליניים שלא נבדקו.

בין חיוביים מתאמים  אובייקטיבי וחופשי מהטיות השיפוט המתוארות בספרות., באופן סטנדרטי

הסימולציה לבין הערכות הביצוע בקליניקה לאחר המבחן, מעידות על  הישגי הנבחנים במבחן

 תוקף הניבוי שלו אולם ממצא זה דורש מחקר נוסף.

 שקדמו בסיסיים-על פער ניכר בין הישגי הסטודנטים במהלך הקורסים העלגם המחקר מצביע 

תוצאות למבחן לבין הישגיהם במבחן הסימולציה, שנובע, כנראה, מהערכת יתר בקורסים. ה

מחזקות את חשיבותו של מבחן הסימולציה הנחקר המשמש כ"שומר הסף" בטרם מאשרים את 

 . קליניה התמחות בתחוםהסמכתה של האחות לפעילות מקצועית ספציפית ברמת 

 מומלץ להמשיך ולהיעזר במבחני הסימולציה לקביעת החלטות הרות גורל ,לאור הממצאים

((High Stake במקצועות הרפואה  ובכל מקצוע קליני, הן בסיעוד והן כגון מבחני רישוי מכל סוג

, לבדיקת כישוריהם של העוסקים בו על מנת להבטיח את בטיחות המטופלים ואת האחרים

לאור ההטיה שהתגלתה בהערכה הקלינית, מומלץ לחזור על המחקר איכות הטיפול בהם. 

 .נת לאשש את תוצאותיובשיטות אחרות של הערכה קלינית על מ
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Abstract: 

This research documents and conceptualizes the gentrification processes of the Baka 

neighborhood in Jerusalem. The main research question asks how changes in Baka's 

population influence and reflect spatial and cultural changes in the neighborhood. 

This ethnographic study focuses on the gentrification process instigated by the 

immigration of high-status people to the neoliberal city; it discusses changes in 

planning, consumerism patterns, the real estate market, religious trends and 

transformations and modes of participation in neighborhood decision-making. 

Baka, a neighborhood in South Jerusalem, was established at the end of the nineteenth 

century by wealthy Palestinians, who were forced out of the quarter during the 1948 

war. The former Palestinian homes were soon populated by new Jewish immigrants, 

mainly lower class Mizrahim, Jews from the Islamic countries of North Africa and the 

Middle East. Until 1967, Baka was a poor, crime-infested quarter, but as a result of 

the capture of East Jerusalem in 1967 war, Baka underwent a process of gentrification 

and gradually became a prestigious neighborhood.  

This research investigates the urban experience in a neoliberal era. While the 

processes of gentrification are shaped by free market mechanisms, this market is 

actually only free and open to a few: middle and upper class Jews, mostly Western 

immigrants. Moreover, these processes are also influenced by municipal, 

governmental and planning authorities. The ethnography reveals the links between 

Baka's gentrification and spatial and cultural changes. Such changes are reflected in 

the housing market, the religious sphere, modes of development in local services and 

trade, the pattern of public participation and the frictions between different 

populations and interests represented in the neighborhood.  

While the gentrification process of Baka was initially dominated by the secular and 

educated Israeli middle class, over time the Western immigrants have become 

dominant. If the first Western immigrants to arrive were either non-religious or non-



orthodox, the later ones were mainly orthodox Jews. If at first, Baka's gentrifiers were 

attracted to the former Palestinian homes in the neighborhood, what attracts most 

newcomers today are its unique character and beauty; its centrality; its institutions - 

and mainly the synagogues; the quality of education; the diverse housing options; and 

the good services. Western immigrants are also attracted by the large French and 

Anglo communities residing there.  

The dominance of Western immigrants increased with the shift from gentrification to 

super-gentrification, in which the upper class pushed out the preceding middle class. 

This process is a result of the particular development of Baka's housing market, the 

overall rise in real estate prices, and the demise of the old-time Mizrahi population. 

Consequently, Baka's population, for years considered heterogeneous, is becoming 

more and more homogeneous, mainly in terms of class but also religiously.  

The research provides new insights into gentrification processes under conditions of 

immigration from countries that are considered as economically or culturally more 

developed – what is often referred to as lifestyle migration. In this case, the 

immigration is also transnational, and in some ways, a homecoming. The immigrants 

expect to improve their quality of life religiously, nationally and culturally and gain a 

sense of belonging to the country and the city. The research demonstrates how 

gentrification is affected by global processes and conditions in immigrants’ home 

countries, as well as by local factors. While much has been written about gentrified 

neighborhoods, the links between gentrification and immigration – particularly the 

immigration of the privileged – has not been addressed much, even though this 

phenomenon is becoming increasingly widespread.  

Baka provides an example of the slow, dynamic and complex nature of certain types 

of gentrification, as shown through the documentation of neighborhood processes 

over time.  This research is also innovative insofar as it combines ethnographic field-

work with social geography and urban studies. The research examines urban 

processes, less central to anthropology, through an ethnographic methodology and a 

writing style characterizing the anthropological discipline. This provides a fine-

grained, grounded view of lengthy urban processes. The combination between 

gentrification, immigration and religion has not been studied much, although it exists 

in many other places. This makes this research relevant for explaining processes 

taking place throughout the world. 



: בקעה של מטה, ירושלים של מעלה? ג'נטריפיקציה והגירה גבוהה בשכונת בקעה נושא העבודה

 בירושלים

 : הילה צבןשם המגישה

 : ד"ר ג'קי פלדמן וד"ר חיים יעקובישם המנחים

 :תקציר העבודה

את תהליכי הג'נטריפיקציה בשכונת בקעה בירושלים. השאלה מנתח וממשיג מחקר זה מתעד, 

היא כיצד קשורים השינויים בהרכב האוכלוסייה בבקעה לתמורות  הוא דןשבה המרכזית 

מרחביות ותרבותיות בשכונה? חשיבות המחקר נעוצה בהיותו מחקר אתנוגרפי העוסק בתהליכי 

ליברלית, והמשולבים בהגירה של אנשים -ג'נטריפיקציה מתקדמים, המאפיינים את העיר הניאו

 י בדת.בעלי סטטוס גבוה ובמגמות שינו

בידי פלסטינים אמידים שנאלצו לעזוב  91 -בקעה, שכונה בדרום ירושלים, נוסדה בסוף המאה ה

. במקומם נכנסו לשכונה יהודים, בעיקר מהגרים חדשים מארצות האסלאם, 9191אותה במלחמת 

החלו בבקעה תהליכי ג'נטריפיקציה,  9191והשכונה נחשבה לשכונת ְספר ענייה. בעקבות מלחמת 

 כונה הפכה בהדרגה לשכונת יוקרה. והש

ליברלי. בעוד שתהליכי -המחקר בוחן תהליכים המשקפים את החוויה האורבנית בעידן הניאו

הג'נטריפיקציה של בקעה מעוצבים על ידי מנגנוני השוק החופשי, בעצם שוק זה פתוח בפני מתי 

ת המערב. יתרה מזאת, על : יהודים בני המעמד הבינוני והגבוה, שרובם מהגרים מארצומעט בלבד

ג'נטריפיקציה נתפסת כתהליך התהליכים משפיעים גם גורמים עירוניים, ממשלתיים ותכנוניים. 

. להיבטים דתייםלהיות קשורים  יכוליםחילוני, אך מחקר זה מראה כי תהליכי ג'נטריפיקציה 

של בקעה לבין תמורות  עבודת האתנוגרפיה חושפת את הקשרים שבין תהליכי הג'נטריפיקציה

מרחביות ותרבותיות. תמורות אלה נראות בשוק הדיור, בזירה הדתית, בהתפתחות השירותים, 

 בדפוסי ההשתתפות של תושבים ובחיכוך בין אוכלוסיות ואינטרסים שונים המיוצגים בשכונה. 

רי מלחמת תהליכי הג'נטריפיקציה בבקעה החלו עם השינויים הגיאופוליטיים בגבולות העיר אח

ם היקסמות המחודשת מהבתים הפלסטיני. הם נובעים גם משינויים תרבותיים הקשורים ב9191

מודרני. התהליך אמנם הונע בתחילתו בעיקר בידי -בשכונה, כחלק מהשיח האדריכלי הפוסט

המעמד הבינוני החילוני, המשכיל והישראלי, אך במשך הזמן הפכו המהגרים מארצות המערב 

-הדומיננטית. בעוד שבהתחלה היו אלה מהגרים שאינם דתיים או שאינם דתייםלאוכלוסייה 

 אורתודוקסיים, בהמשך מדובר היה בעיקר במהגרים דתיים. 

מחוללי הג'נטריפיקציה לבקעה בעיקר בגלל הבתים שבה, אך כיום המשיכה אליה  הגיעובהתחלה 

 ובעיקר בתי –זיותה, המוסדות נובעת גם מסיבות נוספות: אופי השכונה המיוחד, יופייה, מרכ

הכנסת שבה, איכות החינוך, היצע הדיור המגוון, השירותים הטובים והאווירה המיוחדת. 

המהגרים מארצות המערב נמשכים גם אל הקהילות החזקות של מהגרים אנגלוסקסים ודוברי 

 והפכשלוש קבוצות צרפתית שיש בשכונה. אמנם בקעה היא עדיין שכונה הטרוגנית, אך 

לדומיננטיות בשכונה: המהגרים מארצות המערב דוברי האנגלית; המהגרים מארצות המערב 

. כמו יתר השכונות ליברליות הצעירות-דוברי הצרפתית; ואוכלוסיית המשפחות הדתיות



שרוכשים דירות מבלי  בקעה מושכת אליה גם "תושבי חוץ" הירושלמיות במרכז העיר ובדרומה,

 ו תופעה מצומצמת יחסית בבקעה ביחס לשכונות אחרות.שיבואו לגור בהן, אך ז

-הדומיננטיות של המהגרים מארצות המערב התגברה עם המעבר מג'נטריפיקציה לסּופר

ג'נטריפיקציה, בה דוחקת אוכלוסיית המעמד הגבוה את אוכלוסיית המעמד הבינוני שקדמה לה. 

לעלייה הכללית ונים ובעבור מי, דיור, לשאלה מה בתהליך זה קשור לאופן התפתחותו של שוק ה

אט -ולהזדקנות האוכלוסייה המזרחית הוותיקה שנשארה בשכונה, שהולכת אט במחירי הדיור

בעקבות השינויים באוכלוסיית השכונה, שבמשך שנים התאפיינה בהטרוגניות, הופכת  .לעולמה

 דתית. בקעה כיום ליותר ויותר הומוגנית, במיוחד מבחינה מעמדית, אך גם מבחינה 

חשיבותו של מחקר זה חורגת מאתר המחקר, המהווה מקור לניסוח תובנות רחבות יותר בנוגע 

לתהליכי ג'נטריפיקציה משולבים בהגירה גבוהה, המחוללים שינויים מרחביים ותרבותיים 

ממדינות שנחשבות למפותחות יותר מהמדינה שאליה מהגרים, הגירה גבוהה במקום מובחן. 

, היא הגירה מוכרת יותר כיום, למשל תחת התופעה הידועה כלכליים או תרבותייםבמונחים 

זמנית -ההגירה הגבוהה אל בקעה היא בולמעשה,  .(lifestyle migration)כהגירת איכות חיים 

והגירה שהיא בגדר שיבה הביתה. הציפייה של  לאומית, הגירת איכות חיים-ה טרנסהגיר

החיים שלהם מבחינה דתית, לאומית ותרבותית ולהשיג תחושת המהגרים היא לשפר את איכות 

המחקר מראה שג'נטריפיקציה אינה מושפעת רק מתהליכים מקומיים ומאוכלוסייה שייכות. 

על שכונות שעברו בעוד שרבות נכתב מקומית אלא גם מתהליכים חיצוניים ומאוכלוסייה מהגרת. 

 –ובעיקר הגירה גבוהה  –'נטריפיקציה והגירה , דווקא על השילוב שבין גתהליכי ג'נטריפיקציה

נכתב הרבה פחות. זאת, למרות שיש היום מקומות רבים בעולם שמתמודדים עם הגירה מערבית 

לאור המקרה של בקעה אפשר לומר שג'נטריפיקציה שמשנה את הדינמיקה האורבנית שלהם. 

י מפני שהוא מייצר חוויה היא תהליך שיכול להיות איטי, דינאמי ומורכב. ממד הזמן משמעות

שונה של התהליך בעבור האוכלוסיות המושפעות ממנו. הדינאמיות מתבטאת באופן שבו תהליך 

 .הג'נטריפיקציה נע בין שלביו השונים ומורכבותו מתבטאת בקשרים שבינו לבין משתנים נוספים

פיה חברתית תחומי ומשלב בין אנתרופולוגיה לגיאוגר-ייחודו של המחקר הוא בכך שהוא רב

דים במרכז שדה הידע ינם עומולימודים אורבניים. המחקר בוחן תהליכים אורבניים, שא

בכך מתקבלת תמונה ובסגנון הכתיבה המאפיין דיסציפלינה זו.  אתנוגרפייםבכלים האנתרופולוגי, 

השילוב בין רחבה ומקיפה של תהליכים אורבניים שהתפתחו במשך שנים, במבט קרוב מלמטה. 

 למרות שהוא מתקיים במקומות רבים. לעומק וזאתעדיין לא נחקר ריפיקציה, הגירה ודת ג'נט

רלוונטי גם לגבי מקומות נוספים וביכולתו לסייע להסבר התהליכים  זה הוא לפיכך, מחקר

 המתרחשים בהם.
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A short summary: 

The viscoelasticity of biofilms, mainly affected by the EPS matrix, is a critical character 

for understanding and optimizing cleaning strategies (e.g. physical penetration of 

antimicrobial agents to the biofilm matrix). This study investigates the relationship 

between biofouling and EPS, linking the properties of EPS including viscoelasticity, 

adhesion, and cohesion to the deposition and attachment of the cells, and the cleaning 

efficiency of the membrane. We developed novel methods for biofilm monitoring in 

different disciplines, for elucidating the structural cohesive role of EPS in biofilms as 

they form and as they are cleaned. 

In addition, the interrelated effects of organic loading rate and shear rate on biofouling 

of RO (reverse osmosis) membranes were studied under conditions of tertiary 

wastewater desalination. Conditioning the RO membrane during the first stage of 

fouling was mainly organic, adsorption phenomenon related, and was dominated by the 

concentration of the organic compounds. In contrast, the second stage of fouling was 

dominated by microbial biofilm formation. Since biofilm formation is mainly nutrient- 

dependent, organic loading rate was the main influential factor during the biofouling 

process. Intriguingly, shear rate effects on EPS chemical composition at similar organic 

loading rates, corroborated with EPS cohesion and elasticity. At higher shear rate, EPS 

elasticity increases, probably inducing biofilm compactness and enhancing permeate 

flux decline with smaller amount of biofilm. EPS is known to induce permeate flux 

decline by increasing the hydraulic resistance to permeate flux. We explain the strong 

impact of high shear rate on flux decline by the combination of EPS adhesion and 

cohesion properties. 

Another part of this dissertation deals with the relation between fouling and swelling 

capabilities of the thin-film polyamide active layer of the RO membrane. The effects of 

MBR originated, ultra-filtration permeate (UFP), mainly composed of EfOM and EPS, 
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on swelling of polyamide are suggested as important determinant in RO membrane 

fouling. Swelling properties were analyzed as pH values were altered and in parallel, 

flux changes and resonance frequency shifts were observed in the RO unit and in the 

quartz crystal microbalance with dissipation (QCM-D), respectively. While EPS had no 

effect on the swelling capabilities of the polyamide surface, observed while pH values 

were altered, the UFP seems to inhibit the polyamide surface swelling characteristics. 

We suggest that the high content of humic substances, which may cross-interact with 

other fouling components (such as proteins and polysaccharides) or with the polyamide 

active layer, play a major role in altering membrane swelling properties. Different 

effects of UFP and EPS on RO membrane fouling were observed: while reversible 

permeate flux changes were observed at different pH values for membrane fouled with 

EPS, an irreversible flux decline was detected for membranes fouled with UFP. An 

additional detrimental effect of UFP was delineated showing how a UFP adsorbed layer 

provides a preferable conditioned surface for bacterial attachment but not for EPS 

adsorption. We suggest a new membrane fouling mechanism, in which membrane 

swelling is affected by different foulants.  

The cleaning performance of two different metal chelating agents, 

ethylenediaminetetraacetic acid (EDTA) and sodium triphosphate (STP) were studied 

for cleaning both EfOM and EPS on model polyamide surfaces as well as on real RO 

membranes. Structurally, STP is made up of five sodium atoms, three phosphorous 

atoms, and ten oxygen atoms stuck together. It contains the cyclic triphosphate P3O93- 

which could bind strongly to metal cations as both a bidentate and tridentate chelating 

agent. QCM-D was used as an efficient tool for monitoring the fouling potential and 

cleaning efficiency of RO membranes. Different cleaning behaviors of these cleaning 

agents were observed for different foulants and the related cleaning mechanisms were 

proposed. 

 



מנגנוני אילוח וניקוי כימי של ממברנות אוסמוזה הפוכה במהלך התפלה: נושא הטזה  
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 סיכום קצר: 

 

 וקבלה ההתפלה תהליך יעילות להקטנת שבנוסף מראים קולחים מי התפלת בנושא רבים מחקרים

 ביולוגי מאילוח כתוצאה ולממברנות התוצר מי לאיכות נגרם רב נזק ,אנרגיה ליחידת תוצר מי פחות של

 הקולחים במי אורגני מחומר כתוצאה נגרם הנזק עיקר ,הנראה ככל ."ביופאולינג" נקרא Effluent) אשר

 (Organic Matter – EfOM .המיקרוביאלי הביופילם בשכבת תאיים חוץ פולימרים מנוכחות וכתוצאה

 האורגני הפילם בין האינטראקציה של הבנה (”conditioning film“) החיידקים ,שנדבקים והחיידקים

 הינה ,הביופילם את שמרכיבות הפולימריות המולקולות ובין ,מפרישים שהם תאיים החוץ והפולימרים

 .הפוכה אוסמוזה ממברנות של ואורגני ביולוגי אילוח ולניקוי למניעה חדשות שיטות לפתח כדי חיונית

 השפעת של הבנה דורשת הממברנה את המאלחות שכבות של אפקטיבי וניקוי למינימום הקטנה ,בנוסף

 המים כימית( הסביבתיים התנאים - pH, החומר שכבות תכונות על )ערכיים-רב קטיונים נוכחות ,מליחות

 המאלחים הפילמים של המכניות התכונות השפעת של לעומק חקירה .תאיים החוץ והפולימרים האורגני

 דחיית ,שטף( הממברנה אפקטיביות על )לממברנה ואדהזיה קוהזיה ,ויסקואלסטיות( הממברנה את

 חסרים אלו נושאים .האילוח השפעת והקטנת הממברנה של יותר יעיל לניקוי מענה לתת יכולה )מלחים

 התלויות ההשפעות זה במחקר .המים בתחום המדעית הקהילה של המחקרית ובפעילות בספרות מאוד

 .שלישוניים קולחים התפלת בזמן נבחנו הפוכה אוסמוזה ממברנת פני על גזירה ומאמצי אורגני עומס של

 אופיין ,השלישוניים בקולחים שמקורו ,אורגני חומר ספיחת שכלל הממברנה אילוח של הראשון השלב

 הביופילם גידול בזמן ביולוגי אילוח וכלל הממברנה אילוח של השני לשלב והושווה וספקטרוסקופית כימית

 הממברנה אילוח של הראשון השלב ואילו האורגני בעומס בעיקר תלוי נמצא הביופילם גידול .המיקרוביאלי

 נמצא ולא בהזנה האורגני החומר בריכוז העלייה עם הוגבר ,האורגני החומר בספיחת כתלוי נמצא אשר

 השפעה הייתה הגזירה למאמץ ,מעניין באופן .הממברנה פני על הגזירה במאמצי או האורגני בעומס תלוי

 סוכרים יותר הכילו אשר )הביופילם גידול של השני בשלב( תאיים החוץ הפולימרים הרכב על מכרעת

 Quartz Crystal Microbalance with Dissipation שכבת ,ובנוסף .גבוהים גזירה במאמצי מחלבונים

 גבוה "אלסטיות מודול"( יותר כקשיחה נמצאה של גביש פני על שנספחה תאיים החוץ הפולימרים

 הנראה וככל השכבה קשיחות .הביופילם גדל בו (QCM-D) הגזירה במאמץ כתלות משמעותי באופן )יותר

 השפיעה ,לדעתנו ,תאית החוץ במטריצה סוכרים של יותר רבה בנוכחות מקורה אשר הביופילם קשיחות

 ,יותר קשיחה האילוח ששכבת ככל :התוצר מי שטף ירידת קצב ועל האילוח שכבת יציבות על רבות

 נמוכה יותר נטייה ועם יותר גדולה הידראולית התנגדות עם ,יותר צפופה ,הנראה וככל יותר יציבה היא

 חלק (EfOM) השפעה :לממברנה .לממברנה ההזנה מי של גזירה מאמצי תחת מהממברנה להתנתק

 conditioning) ספיחת מעודד אשר בשפכים שמקורו אורגני חומר ספיחת בהשפעת דן העבודה של נוסף

film) ראשוני פילם יצירת )1 ( כללה EfOM משפיע ולא דופן יוצא באופן חיידקים ספיחה של מכרעת 

 הביופילם קוהזיית על אחראית הנראה ככל אשר הביופילם של תאית החוץ המטריצה הדבקות על

 עשיר שהינו נמצא אשר זה אורגני חומר מספיחת כתוצאה )2 ( ו .לממברנה הביופילם הצמדות על ולא

 ארומטי מצולב מפוליאמיד העשויה הממברנה של )במים( הפעילה השכבה תפיחת ,הומיות בחומצות

 המים למעבר ישיר כגורם נמצאה הממברנה בתפיחת המשמעותית הירידה .משמעותי באופן קטנה

 לא אשר הפוכה אוסמוזה ממברנות של אורגני לאילוח נוסף כמנגנון ונמצאה הפוליאמיד שכבת דרך

 נעשה ואורגני ביולוגי אילוח וניקוי אילוח של מהירה ואנליזה ניטור QCM-D והשוואת .כה עד ידוע היה

 .הפוכה אוסמוזה ממברנות עם קולחים התפלת של מעבדתי למתקן התוצאות QCM-D יכול ב שימוש תוך



 לגבי כמותי מידע לתת יכול לא אך ניקוי חומרי של אפקטיביות לגבי השוואתי מידע לתת שה נמצא

 והקבוצות האינטראקציות מגוון .התוצר מי שטף שינוי וקצב הממברנה של והניקוי האילוח רמת

 מאפשר לא ,הנראה ככל ,עירונים מקולחים שמקורן ,וביולוגי אורגני אילוח בשכבות שקימות הפונקציונליות

 מי איכות של הדירות בחוסר נעוצה לכך הסיבה .התוצר מי שטף ירידת קצב של כמותי איפיון לבצע

 אילוח על האחראים השונים המרכיבים בריכוז הנראה וכל זמן לאורך הפוכה האוסמוזה למערכת ההזנה

 התפלה בתהליך ,לסיכום באנליזת שנצפה כפי אורגניים חומרים של רחב LC-OCD (. מגוון( הממברנה

 האילוח conditioning“ על אורגני ועומס גזירה מאמצי של ההשפעה את בחנו ,עירונים קולחים מי של

 הדבקות בתהליך ה שכבת יצירת( הראשוני האורגני האילוח בתפקיד התמקדנו .והביולוגי האורגני

 כמערכת לשמש יכול ”film ( על וההשפעה הממברנה פ"ע הביופילם יצירת של הראשוני בשלב החיידקים

 .הממברנה של וביולוגי מידה באיזו בחנו .הפוליאמיד שכבת "תפיחת" יכולות QCM-D אורגני לאילוח חיזוי

 הצפויה העלייה מול עם שונים ניקוי חומרי של ניקוי יעילות בין השוואתי קשר להראות הצלחנו ,כה עד

 QCM-D כתוצאה ה במערכת ספציפי מאלח QCM-D הצלחנו לא .הממברנה דרך התוצר מי בשטף

 אילוח מנגנוני אנליזת ה במכשיר התדירות שינוי קצב מול הממברנה דרך השטף שינוי קצב את לחזות

 שנעשה כפי ,ואורגני ה סנסור על הפוליאמיד לשכבת שונים מאלחים וניקוי מספיחה QCM-D. ביולוגי

 אוסמוזה ממברנות עם קולחים התפלת תהליך לשיפור אסטרטגיות לפיתוח בסיס מהווה ,זו בעבודה

  .והביולוגי האורגני האילוח הקטנת י"ע הפוכה



I 
 

Subject :Satyagraha in Israel? The Jews of India ("Bnei Israel", Baghdadi and Kotzinim)  in Israel 1948 – 1964   
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Summary 

This essay is divided into two sections: The first section includes three chapters, presenting 

the absorption Jews of India various types of settlement in Israel: Kibbutzim, Moshavim 

(villages), towns and cities and development towns. The second section includes five chapters 

and deals with case studies that examine the relationship between the immigrants from India 

and Israeli society and patterns of protest of immigrants from India against the Israeli 

establishment. 

Chapter I: Shrinking Diaspora - Absorbing Jews of India kibbutzim 

In this chapter, I examine the kibbutzim absorption of immigrants from India, who came in 

the first two waves of immigration from India in 1948-1951 and 1953-1954.  

Chapter II: absorption of the India Jews in the immigrant's villages 

In this chapter, I examine the absorption of immigrants from India in the newcomer villages 

between 1949 and 1962.  

Chapter III: the urban absorption of the Indian Jews - case study - the absorption in the 

development town Yeruham 

The chapter deals with the  arrival to Jews to cities, towns and  development towns while 

closely studying the absorption of immigrants of "Bnei-Israel" in development town of 

Yeruham in the Negev.  

Chapter IV: remigration A - Return to India: returning group of immigrants from India 

back to India early fifties 

This chapter is the story of a group of immigrants from India at the end of 1951 which 

demanded repatriation. To achieve their goal, the immigrants began a series of 

demonstrations in Tel-Aviv and Jerusalem, sit-ins and hunger strikes, claiming that the Jewish 

Agency had promised to India to finance their return to india if they wish. Although 

traditionally regarded riots and Wadi Salib held at the end of the 50s the first public protest in 

Israel East, I argue that the case discussed in this chapter, we would demand of immigrants 

from India lose to India in the early fifties, also serves as an example of such a protest.  

Chapter V: remigration B - Rebecca Rubin's contribution to the absorption of "Bnei- 

Israel" in Israel 
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This chapter focused on the response of Rebecca Rubin, director of the School Committee 

"Bnei-Israel" in India and driving non - formal community in India in 1920-1957, absorption 

test presence of Ethiopians in Israel. First introduced the character of Reuben, and then 

examined the case in response to the decline and racism in Israel in the fifties. The story of 

Reuben districts also touches on feminist and gender of the status of women in general and 

women in particular east.  

Chapter VI: selection - "selection" for health reasons made immigrants Cochin 

This chapter was devoted to the immigrants from Cochin story of immigration to Israel during 

the first decade of the state. It may be possible to explain the difference in size of the small 

Jewish community of Cochin, the island community's representation in the political landscape 

that public or even academic or perhaps B"aofiim silence" of the Jews of Cochin, or the 

nature of the struggle which he waged, All this without requiring that the Cochin Jews are 

"more black" Jews of North Africa. 

Chapter VII: Immigration and Family - Murder Abigail Solomon Kibbutz Givat- 

Brenner 

The murder of Abigail Solomon Hill - Brenner is perhaps the affair was received with the 

most numerous of all the provisions are discussed in this work. This case, as well as others, 

are discussed in this work shows how there was a basic misunderstanding between the two 

groups which led to the lack of trusts, communication problems and inability to understand 

the reactions between one party to another. 

Chapter VIII: Religion and Community - the struggle of "Benin-Israel" recognized as 

Jews and their ability to marry 

This chapter discusses the struggle of the committee "Bnei-Israel" in the sixties and can 

recognize Judaism Orthodox to marry "ordinary" by the Chief Rabbinate. 

This fight is another layer of struggles "Bnei-Israel" young State of Israel. Here, too, resorted 

to the community method of protest as we know also protests earlier - Method Hsatiagrha - 

sit-in and hunger strikes, active struggle nonviolently which included experience in the 

involvement of various parties, if this is the Israeli press and Indian and if these officials in 

Israel , India and even the United Nations. This time too, even if it took a long time, managed 

to "Bnei-Israel" to achieve their goal and eventually recognized Judaism and Israel today 

carried like any other Jew. 
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 תנידמב (םיני'צוקו םידדגב ,"לארשי ינב") ודוה ידוהי ?לארשיב אהרגאיטאס :נושא העבודה

  8419 – 8491 לארשי

 לארשיב ודוה ידוהי לש םתובלתשהב האחמו הטילק יסופד

 ויויאן חפיף דגמי: השם המגיש

 חנה יבלונקה 'פורפ :שם המנחה

 תקציר

מציג את קליטת יהודי הודו  ,הכולל שלושה פרקים, השער הראשון: שני שעריםחולק לחיבור זה מ

השער . בערים ובערי ועיירות הפיתוח, במושבים, בקיבוצים: בצורות ההתיישבות השונות בישראל

עוסק באירועי מבחן הבוחנים את מערכת היחסים בין עולי הודו  ,הכולל חמישה פרקים, השני

 . לילבין החברה הישראלית ואת דפוסי המחאה של עולי הודו כלפי הממסד הישרא

  בקיבוצים הודו יהודי קליטת -"גלויות כיווץ" :א פרק

 העלייה גלי בשני הגיעו אשר מהודו העולים של בקיבוצים קליטתם את לבדוק ביקשתי זה בפרק

 הראשוני המפגש התקיים זה זמן בפרק .8499 – 8491-ו 8498 – 8491 השנים בין מהודו הראשונים

לכך שבקיבוצים ביטויים לא מעטים  למרות. הקיבוצים לבין מהודו העולים בין, התודעה ומעצב

 זה היה כי נדמה, שונים בתחומים לקראתם לבוא, מהודו העולים את יותר להבין הייתה נכונות

 . מידי מאוחר אפילו ואולי דימ מעט

 עולים במושבי הודו יהודי קליטת : ב  פרק

 זמן בפרק.  8411 -8494 בשנים עולים במושבי הודו עולי של קליטתם את לבדוק ביקשתי זה בפרק

-בני"מ עולים של הן, הודו עולי עבור המושבים כל ובכללם בישראל העולים מושבי נוסדו זה

 העולים של והן 8498-8491 בשנים מהודו הראשון העלייה בגל שהגיעו ובגדדים" ישראל

 המפגש התקיים זה זמן בפרק. 8499-8491 בשנים מהודו השני העלייה בגל שהגיעו ינים'הקוצ

 הלכה שניסו והמדריכים לו האחראי הממסד, העולים מושב של הרעיון בין והחשוב הראשוני

 בצורת לראשונה שנתקלו, קבוצותיהם כל על, מהודו העולים לבין, לקיומו לפעול למעשה

 -8491 בשנים העולים במושבי הודו יהודי של קליטתם את בדק אשר, זה פרק . זו התיישבות

 .  בפרט, העולים ומושבי הגדולה העלייה לחקר מוכר ובלתי נוסף נדבך מוסיף, 8411

 בעיירת הקליטה - מבחן מקרה בדיקת תוך העירונית בהתיישבות הודו יהודי קליטת :'ג פרק

 ירוחם הפיתוח

: מבחן מקרה בדיקת תוך פיתוח ובעיירות פיתוח בערי, בערים הודו עולי קליטתב עסק פרקה

 . הארץ שבדרום ירוחם הפיתוח בעיירת" ישראל-בני" עולי קליטת

 שנות בתחילת להודו בחזרה הודו מעולי קבוצה ירידת: להודו השיבה -'א ירידה :'ד פרק

 החמישים

 אף. להודו לחזור דרשה 8498 שנת בסוף אשר מהודו עולים קבוצת של בסיפורהפרק זה עסק 

 המזרחית המחאה את 95-ה שנות בסוף שהתקיימו סאליב-ואדיו במהומות לראות שנהוג



 ב
 

 העולים של דרישתם היינו זה בפרק הנדון המקרה כי טוענת אני, בישראל הראשונה הפומבית

 קיבל לא המקרה. כזו למחאה דוגמאאף  משמש החמישים שנות בתחילת כבר להודו לרדת מהודו

 . ההיסטורי ובמחקר הציבורי בדיון לו הראוי המקום את

 בישראל" ישראל-בני" לקליטת ראובן רבקה של תרומתה -'ב ירידה :ה פרק

 בהודו "ישראל-בני" עדת של הספר בית מנהלת, ראובן רבקה של בתגובתה יתמקד זה פרק

 עדתה בני של הקליטה ניסיון על, 8491–8415 בשנים בהודו העדה של רשמית-הלא ומנהיגתה

 גילויי ועל הירידה מקרה על תגובתה מכן נבחנה ולאחר ראובן של דמותה הוצגה תחילה.  בישראל

 .החמישים בשנות בישראל גזענות

 והאישה בכלל האישה מעמד של המגדרי ובנושא פמיניסטיים במחוזות גם נוגע ראובן של סיפורה

" ישראל-בני" כמו פטריארכאלית מסורתית בחברה אישה זה במקרה. בפרט המזרח בארצות

 ראובן כאמור.  הקהילה בני על ונערצת מוסכמת למנהיגה והייתה קולה את השמיעהש, שבהודו

 תפקידים למלא יכולתה על השפעה זו לעובדה הייתה האם. ילדים לה היו ולא מעולם נישאה לא

 בחברה הקיים נשים מנהיגות דגם פי על דווקא שפעלה כפי פעלה והאם? כמנהיגה ולשמש בכירים

 ?בממשל בכירות במשרות רבות נשים בה שימשו פטריארכאלית חברה היותה שלמרות, ההודית

 ין'קוצ בעולי שנעשתה בריאות מטעמי" סלקציה" -הסלקציה :ו פרק

 אם. המדינה לקיום הראשון העשור במהלך לישראל ין'מקוצ העלייה של סיפורהיוחד ל זה פרק

 יהודי קהילת לעומת ין'קוצ קהילת לגבי הסלקטיבית העלייה מדיניות שאלת את לבחון מנסים

 שנים במשך סלקטיבית עלייה של מדיניות יושמה אכן הקהילות בשתי כי לומר ניתן אפריקה צפון

 מאות על עמד אפריקה שבצפון, היהודים של מספרם הוא העליות שתי בין המהותי ההבדל. רבות

  .ין מימנו את עלייתם לישראל בעצמם'ובכך שיהודי קוצ בלבד אלפיים על ין'ובקוצ אלפים

  ברנר-גבעת בקיבוץ סלומון אביגיל רצח -ומשפחה הגירה :'ז פרק

 מבין ביותר הרבים הדיםשזכתה ל הפרשה אולי היא ברנר-בגבעת סלומון אביגיל של הרצח פרשת

 בקיבוצים" ישראל-בני" קליטת על רבות ממנה ללמוד ניתן. זו בעבודה שנידונות הפרשות כל

 משתקפים שהדברים כפי - הכללי בציבור מהודו העולים לגבי הרוח הלך על, הראשון בעשור

 הודו לעולי החוזר המחאה דפוס על ובעיקר אורכה לכל זו פרשה שסיקרה הישראלית בעיתונות

 . ורעב שבת שביתות הכוללת פסיבית מחאה - בישראל

 להינשא וביכולתם ביהדותם להכרה" ישראל-בני" של מאבקם -וקהילה דת: ח פרק

 ובאפשרותם ביהדותם להכרה השישים בשנות" ישראל–בני" עדת של במאבקה פרק זה דן

 נקטו כאן גם. לישראל הראשית הרבנות באמצעות" רגילים" אורתודוקסים בנישואים להינשא

 שביתת - הסאטיאגרהא שיטת – קודמות ממחאות גם לנו המוכרת המחאה שיטתב העדה בני

 זו אם, שונים גורמים של למעורבות ניסיון גם שכלל אלים לא אקטיבי מאבק, רעב ושביתות שבת

, זו בפעם גם. ם"באו ואפילו בהודו, בישראל ממשל גורמי אלו ואם וההודית הישראלית העיתונות

 יהדותם הוכרה דבר של ובסופו מטרתם את להשיג" ישראל-בני" הצליחו, רב זמן לקח זה אם גם

   .כל יהודי אחר כמו בישראל היום נישאים והם
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Abstract 
 

Hypophosphatemic rickets (HR) has been shown to result from mutations in PHEX, 

FGF23 and DMP1 genes, presenting as X-linked recessive, autosomal-dominant, and 

autosomal-recessive patterns, respectively. We identified a consanguineous Israeli-

Bedouin family with three affected individuals who did not carry mutations in the known 

genes causing HR. Using linkage analysis, our lab identified the chromosomal location 

associated with this disease, revealing a founder haplotype. Our aim was to identify the 

genetic variation in this family which causes the disease, and subsequently to decipher 

the effect of the mutation on the normal function of the affected gene.  

In this study, we present the identification of an inactivating mutation in the ecto-

nucleotide pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 (ENPP1) gene - NM_006208.2: 

c.A2722C, NP_006199.2: p.Y901S - causing autosomal recessive hypophosphatemic 

rickets, by positional cloning. Functional tests we performed revealed that the mutation 

abolished NPP activity at the cell surface. We noted that the mutated protein migrates 

faster than the normal protein in the Western blot. The possibility that the faster-

migrating mutated protein does not reach the plasma membrane was ruled out by 

immunofluoroscence staining of intact transfected cells and by functional tests of 

mechanically lysed cells. 

ENPP1 generates inorganic pyrophosphate (PPi), an essential physiologic inhibitor of 

calcification. Previously described inactivating mutations in this gene were shown to 

result in aberrant ectopic calcification disorders, whereas no aberrant calcifications were 

present in our patients. Our results suggest a different pathway involved in the generation 

of ARHR and possible additional functions for ENPP1. We present several mechanisms 

which may explain the development of HR in our patients: the FGF23 pathway, and two 

additional mechanisms in which lack of ENPP1 activity directly influences bone 

mineralization - through PPi levels in a site-specific manner, and due to the role of 

ENPP1 in osteoblast differentiation.  



The ENPP1 gene resides in a chromosomal locus that is a suggestive quantitative trait 

locus for bone loss in rats. The SNP rs1805138; p.Thr779Pro is a known human SNP  in 

the nuclease-like domain of the ENPP1 gene. We tested this SNP and found a significant 

increase in the enzymatic activity and production of a larger proportion of the faster-

migrating protein relative to the common variant. These results reinforce our hypothesis 

that ENPP1 may have a role in the human trait of bone mineralization, and that different 

polymorphisms in this gene in the human population may alter its enzymatic activity, 

which in turn will affect bone mineralization, as observed in the hypophosphatemic 

patients.  

Our novel results placed ENPP1 for the first time in the circle of the genes responsible for 

HR, adding a new form of HR- ARHR2. Following these new findings, ENPP1 became a 

desirable target for extensive clinical and animal studies regarding its possible 

interactions with FGF23, as well as its direct influence on bone mineralization. We 

believe that our results and subsequent research regarding ENPP1 open new doors for 

further investigation, and hopefully will pave the way for new therapeutic options for 

bone mineralization disorders. 
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 היפופוספטמית בתורשה כגורם חדש להתפתחות רככת  ENPP1זיהוי הגן     :נושא העבודה

 רצסיבית –אוטוזומאלית 
 

 ורדה לוי ליטן:      שם המגישה

 

 רותי פרברי' פרופ        :שם המנחה

 

  תקציר

 

 -ו DMP1 ,PHEX היו (HR) הגנים הידועים כגורמים למחלת רככת היפופוספטמית, טרם מחקר זה                   

FGF23 ,בתאחיזה לכרומוזום , בתורשה רצסיביתX אפיינו משפחה . בהתאמה, ובתורשה דומיננטית

שלא נשאו אף , בתורשה רצסיבית HR -בחולים שלושה ובה  ,אשר קיימים בה נישואי קרובים בדווית

המיקום הכרומוזומלי  מעבדתנו זיהתה את .למחלה זואחת מהמוטציות בגנים הידועים כגורמים 

לזהות ולאפיין את הפגם הגנטי הגורם  מחקרנו הייתהמטרת . אנליזת תאחיזה" למחלה ע המיוחס

 .ובהמשך לפענח את השפעת הפגם הגנטי על תפקודו התקין של הגן המעורב, למחלה במשפחה זו

 ecto-nucleotideבגן  אנו מציגים במחקר זה את הזיהוי של פגם גנטי

pyrophosphatase/phosphodiesterase 1 (ENPP1) –c.A2722C; p.Y901S  . פגם זה מוביל

המוטציה זוהתה באמצעות . (ARHR) בתורשה רצסיבית, להיווצרות המחלה רככת היפופוספטמית

ניסויים שביצענו הצביעו על אובדן  .והשוואה לפעילות החלבון התקין שיבוט הגן לתוך וקטור ביטוי

 Western)בבדיקת תספיג חלבון הבחנו . על פני התא כתוצאה מקיום המוטציה ENPP1פעילות של 

blot ) האפשרות , בהמשך לממצא זה. החלבון הנורמאלי יותר לעומתכי החלבון המוטנטי נודד מהר

כי החלבון המוטנטי אינו מגיע אל פני התא נשללה באמצעות צביעה אימונו פלורוסנטית של תאים 

 .קת הפעילות של תאים בהם חוררה מעטפת התאי בדי"וכן ע, שלמים

ENPP1  אורגני -פוספט אינפירומייצר(PPi) ,תהליכי הסתיידותלמעכב פיזיולוגי חיוני כ המשמש .

עודף וטציות שתוארו בעבר כגורמות לאובדן פעילות של גן זה התבטאו בתופעות שונות של מ

תוצאות מחקרנו מציעות . ויות כלשהןבעוד שבחולים במחקר זה לא הופיעו הסתייד, הסתיידויות

 פורסיםאנו . ENPP1ותפקידים אפשריים נוספים עבור , ARHRהמוביל להופעת מסלול אחר 

: בחולים שבמשפחה הנחקרת HRלהסביר את התפתחות  עשויותה אפשרויותבמחקר זה מספר 

משפיע ישירות על תהליך  ENPP1ושני מנגנונים נוספים בהם אובדן פעילות , FGF23מסלול 

בדיפרנציאציה של  ENPP1ועקב תפקידו של , מיקום-באופן תלוי PPiדרך רמות  –הסתיידות העצם 

 .אוסטאובלסטים

ממוקם באזור כרומוזומאלי המוצע כבעל מאפיינים הקשורים באובדן הסתיידות עצם  ENPP1גן ה 

הינו סניפ   rs1805138; p.Thr779Pro( שוני בנוקליאוטיד בודד - SNP)הסניפ . תקינה בחולדות

וגילינו עלייה משמעותית , אנו חקרנו סניפ זה. ENPP1שבגן  nuclease-like domain -הומאני ידוע ב

 .בפעילות האינזימתית וייצור יחסי גדול יותר של החלבון הנודד מהר יותר לעומת האלל השכיח

בעל תפקיד בתכונה ההומאנית של עשוי להיות  ENPP1תוצאות אלה מחזקות את השערתנו כי 



ועקב , וכי פולימורפיזם בגן זה באוכלוסיה עשוי לשנות את הפעילות האנזימתית , מינרליזצית העצם

 .HRכפי שמתבטא בחולים ב  –כך להשפיע על מינרליזצית העצם 

ובכך , HRבשורת הגנים האחראים להתפתחות  ENPP1ממצאי מחקר זה הציבו לראשונה את 

 ENPP1, בעקבות תוצאות חדשניות אלה .ARHR2 -התווסף סוג נוסף של רככת היפופוספטמית 

 FGF23בנוגע להתקשרויות בינו לבין , הפך למטרה מבוקשת בביצוע מחקרים קליניים ומעבדתיים

בשילוב , אנו מאמינים כי ממצאי מחקר זה. כמו גם השפעתו הישירה בתהליכי מינרליזציית העצם

ותקוותנו כי תוצאות , בנושא פותחים אפיקים חדשים למחקר, רים נוספים שבוצעו עקב תגליתנומחק

אלה יסללו את הדרך לפיתוח אפשרויות טיפול חדשות עבור מחלות בהן נפגע תהליך מינרליזציית 

  . העצם
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Abstract:  

Dementia is formally described as "a clinical syndrome of cognitive decline that is 

sufficiently severe to interfere with social or occupational functioning" (Chertkow, 

Feldman, Jacova & Massoud, 2013, p.2). In addition to the cognitive consequences of 

dementia, people with dementia frequently experience a wide range of 

neuropsychiatric symptoms.  

Alzheimer's disease (AD) is the most common cause of dementia, representing 

approximately two-thirds of those suffering from this syndrome. Currently there is no 

cure for AD or for most of the diseases causing the dementia syndrome. 

Pharmacological interventions have limited efficacy and are, at best, symptomatic. 

Important for the management of patients with dementia are psychosocial and 

lifestyle interventions, which aim primarily to relieve cognitive and behavioral 

symptoms, to promote well-being and to provide caregiver support. 

Two forms of non-pharmacological therapeutic intervention currently offered to 

patients with dementia are reminiscence therapy and cognitive training. Studies have 

evaluated the effects of these therapies and have suggested that they may improve 

cognitive function in patients with dementia and in adults at risk of developing 

dementia. However, due to methodological limitations, few controlled studies and the 

lack of sensitive assessment tools, there is still no clear evidence for significant 

benefits of these interventions. 

Increasingly, computerized systems are being designed for the treatment of patients 

with dementia, including web sites for providing information, computerized tools for 

monitoring, assistive technology and computer systems offering emotion-oriented 

treatments in dementia care. 

The study that we performed evaluated two computer-supported interventions for 

patients with dementia, namely personalized computerized reminiscence therapy and 

computerized cognitive training. The personalized reminiscence system was 

developed specifically for the purpose of this study to enable independent use and 

administration for both patients and caregivers. The cognitive training system 



involved the use of a commercial software for memory enhancement for people with 

Alzheimer's disease, dementia and other causes of cognitive decline. In both 

interventions subjects with dementia were compared to a control group. The 

comparison utilized Mindstreams (NeuroTrax Corp., NJ),an innovative computerized 

neuropsychological tool for assessing patients' cognitive function. In addition, the 

effects of the interventions on family members were evaluated. 

A total of 167older subjects with cognitive impairment or dementia, residing in the 

community, were recruited for the study. All underwent a preliminary assessment to 

determine their cognitive status. Following initial screening 95 suitable subjects were 

randomly assigned to one of the following 3 groups: (1) Personal computer-based 

reminiscence therapy; (2) Computer-based cognitive training; and (3) Control group. 

Both those participants receiving reminiscence therapy as well as those using the 

cognitive training program participated in 2 sessions a week, each of 30-minutes 

duration, supervised by a mediator, for a period of 3 months. Assessments were 

performed at baseline, at one month and at 3 months, and included an evaluation of 

cognitive function using the Mindstreams computerized testing battery (NeuroTrax 

Corp., NJ), the subject’s psychological and behavioral well-being (using QoL-AD, 

WTL and NPI questionnaires), and caregiver burden (using the short version of Zarit 

Caregiver Burden Interview). 

Data analysis, including both parametric and non-parametric methods, was performed 

ona total of 85 participants who, in addition to a baseline evaluation completed at 

least one follow-up evaluation at 1 month (T1) and at 3 months (T3). No differences 

between groups were found regarding demographic variables of the participants at 

baseline.  

When comparing the reminiscence group vs. the control group, group effects were 

found using the parametric analysis at both T1 and T3 for the following variables: 

global cognitive score, QoL-AD-patient and WTL. These effects were also 

demonstrated using the non-parametric analysis at T3. An improvement in the Go-

NoGo reaction time level 1 (RT L1) measure was demonstrated only at T1 using the 

parametric method, while improvements in the Zarit Caregiver's Burden and the NPI 

were demonstrated only at T3 using the non-parametric method. Overall, a higher 

accordance of the two analysis methods was shown at T3 compared to T1. 



When comparing the cognitive training and the control groups, an adverse tendency 

was noted, since group effects were found only at T1. These were more modest and 

related mostly to the following measures: orientation, verbal and Go-NoGo RT L1. 

The results of the two methods of analysis corresponded only for the orientation 

measure. 

Although this study has found some positive results for both computer-based 

reminiscence and cognitive training interventions compared to a control group, due to 

the limited sample size available for final analysis the effects demonstrated were not 

adequate to draw firm conclusions. It is suggested that more randomized controlled 

trials with a greater sample size and longer periods of evaluations should be 

conducted to further test the efficacy of those intervention methods as well as to 

elucidate the relative contribution of each intervention and the interesting differences 

between them.   

Keywords: Dementia, Alzheimer's disease, reminiscence, cognitive training, HCI, psychosocial 

interventions, assistive technology, emotion-oriented interventions, cognitive function. 

 



 ור זקנים עם ירידה קוגניטיבית ודמנציהמחשב עב ותמבוסס ותאישי התערבויות :נושא העבודה

 פליישמן-ורדית סרנה :שם המגיש

 צבי דוולצקי' פרופ, נעם טרקטינסקי' פרופ :שמות המנחים

 

 : תקציר העבודה

דמנציה מוגדרת באופן רשמי כתסמונת רפואית של ירידה קוגניטיבית חמורה מספיק בכדי 

בנוסף להשלכות (. 3' עמ, 3102, ועמיתיו Chertkow)להפריע לתפקוד חברתי או תעסוקתי 

 .םפסיכיאטריי-אנשים עם דמנציה חווים מגוון רחב של תסמינים נוירו, הקוגניטיביות של דמנציה

ואחראית לכשני שלישים ממספר , היא הגורם הנפוץ ביותר של דמנציהמחלת האלצהיימר 

כיום אין עדיין תרופה למחלת האלצהיימר או לרוב המחלות הגורמות . הלוקים בתסמונת זו

ובמקרה הטוב הן יכולות לתת , להתערבויות תרופתיות ישנה יעילות מוגבלת. לתסמונת הדמנציה

יכולות להקל על , יאליות והקפדה על סגנון חייםהתערבויות פסיכו סוצ. מענה לתסמינים

 .תסמינים קוגניטיביים והתנהגותיים ולתת תמיכה למטפלים

מחקרים . שתי התערבויות שאינו תרופתיות הינן טיפול בהעלאת זיכרונות ואימון קוגניטיבי

עם שבדקו את ההשפעות של טיפולים אלו סברו כי בכוחן לשפר את התפקוד הקוגניטיבי באנשים 

מספר מועט , בשל מגבלות מתודולוגיות, יחד עם זאת. דמנציה ובמבוגרים עם סיכון לפתח דמנציה

אין עדיין עדות ברורה לתועלות , של מחקרים מבוקרים וחוסר בכלי הערכה רגישים דיים

 .משמעותיות של התערבויות אלו

ם דמנציה הכולל אתרי נעשה תכנון של מערכות ממוחשבות לטיפול באנשים ע, באופן גובר והולך

טכנולוגיה מסייעת ומערכות מחשב למטרות , כלים ממוחשבים לניטור, אינטרנט המספקים מידע

 .טיפולים על בסיס רגשי בטיפול בדמנציה

מערכת ממוחשבת לטיפול : מחקר זה בדק שתי התערבויות מבוססות מחשב עבור חולי דמנציה

שתי ההתערבויות הושוו לקבוצת . מון קוגניטיביומערכת ממוחשבת לאי, אישי בהעלאת זיכרונות

ההשוואה נעשתה באמצעות כלי נוירו פסיכולוגי ממוחשב המיועד להערכת התפקוד . ביקורת

 .בנוסף נבדקו ההשפעות של ההתערבויות על בני משפחות החולים. הקוגניטיבי של החולים

גויסו למחקר , ים בקהילההמתגורר, נבדקים מבוגרים עם ירידה קוגניטיבית או דמנציה 061

נבדקים שובצו באופן  59מתוכם . ועברו הערכה ראשונית על מנת לקבוע את חומרת המחלה

אימון ( 3); העלאת זיכרונות אישית מבוססת מחשב( 0: )אקראי לאחת משלוש הקבוצות הבאות

או  הנבדקים שקיבלו טיפול בהעלאת זיכרונות. קבוצת ביקורת( 2); קוגניטיבי מבוסס מחשב

למשך , י מטפל"שהועברו ע, דקות כל אחד 21בני , אימון קוגניטיבי השתתפו בשני טיפולים בשבוע

 2ולאחר , לאחר חודש של טיפולים, ההערכות בוצעו לפני תחילת הטיפולים. חודשים 2תקופה של 

 ,י שימוש במבחן המיינדסטרימס הממוחשב"ע)הערכת תפקוד קוגניטיבי : וכללו, חודשי טיפולים

י שימוש "ע)רווחה פסיכולוגית והפרעות התנהגותיות אצל החולים , (NeuroTraxשל חברת 

ועומס בקרב , (NPIוהפרעות התנהגותיות , WTLהרצון לחיות , AD-Qolבשאלוני איכות חיים 

 Zarit Caregiver Burdenי שימוש בגרסה המקוצרת של שאלון עומס מטפל "ע)המטפל 

Interview.) 



משתתפים אשר  59וכלל נתונים לגבי , פרמטריות-ם נעשב בשיטות פרמטריות ואניתוח הנתוני

לא נמצאו . חודשים 2השלימו לפחות אחת מהערכות חודש או , בנוסף לביצוע הערכות הבסיס

 .הבדלים בין הקבוצות מבחינת המשתנים הדמוגרפיים בתחילת המחקר

השפעות של הקבוצה נמצאו בניתוח , בהשוואה בין קבוצת העלאת הזיכרונות לקבוצת הביקורת

, נבדק-איכות חיים, global score: חודשים עבור המשתנים הבאים 2הפרמטרי בזמן חודש ובזמן 

שיפור במדד זמן . חודשים 2פרמטרי בזמן -שיפורים אלו נמצאו גם בניתוח א. והרצון לחיות

ששיפור בעומס  בעוד, נמצא רק בהערכת חודש בשיטה הפרמטרית Go-NoGo RT L1התגובה 

 2נמצאו רק בהערכות ( NPI)ובהפרעות ההתנהגותיות ( Zarit Caregiver's Burden)המטפל 

הייתה תאימות גבוהה יותר בין שתי שיטות הניתוח , באופן כללי. פרמטרית-חודשים בשיטה א

 .חודשים יחסית להערכת חודש 2בהערכת 

היות וההשפעה , נצפתה מגמה הפוכה, רתבהשוואת קבוצת האימון הקוגניטיבי מול קבוצת הביקו

השפעה זו הייתה מועטה והתייחסה בעיקר למדדים . של הקבוצה נמצאה רק בהערכת חודש

תאימות בין שתי שיטות הניתוח . NoGo RT L1-Goזמן תגובה -ו orientation ,verbal: הבאים

 .orientation-נמצאה רק עבור מדד ה

עבור שתי ההתערבויות מבוססות המחשב בהשוואה  חיוביותלמרות שהמחקר מצא תוצאות 

ההשפעות שנמצאו , בשל גודלו המצומצם של המדגם עליו בוצע הניתוח הסופי, לקבוצת הביקורת

נדרשים מחקרים מבוקרים אקראית , לפיכך. אינן מספיקות להסקת מסקנות חד משמעיות

ים שנמצאו בין שני סוגי ראוי כי ההבדלים המעניינ, בנוסף. נוספים בעלי מדגם רחב יותר

 .ההתערבויות ייחקרו לעומק יותר

 

אינטראקצית , אימון קוגניטיבי, העלאת זיכרונות, מחלת אלצהיימר, דמנציה: מילות מפתח

תפקוד , התערבויות מוכוונות רגש, טכנולוגיה מסייעת, התערבויות פסיכו סוציאליות, מחשב-אדם
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Abstract 

Vitellogenesis is a crucial process during ovarian development in all oviparous 

organisms in which various nutritive materials, required for embryonic development, 

are accumulated in the oocytes, resulting in a rapid increment in the size of the gonad. 

The major components of this material are yolk proteins, termed lipovitellin and 

phosvitin in oviparous vertebrates and vitellin in crustaceans and other invertebrates. 

Vitellogenin (Vg) is the hemolymph precursor of vitellin. In crustaceans, vitellogenin 

is mainly synthesized in the hepatopancreas, secreted to the hemolymph and uptaken 

by the ovary via receptor-mediated endocytosis. 

In this study M. rosenbergii Vg was purified and its post-translational 

modifications were studied in general and glycosylations specifically. The structures 

of the glycan moieties were described and their sites of attachment were located. 

Bioinformatics analysis revealed seven putative N-glycosylation sites in 

M. rosenbergii Vg; two of these glycosylation sites are conserved throughout the Vgs 

of decapod crustaceans from the Pleocyemata suborder (N159 and N660). The 

glycosylation of six putative sites of M. rosenbergii Vg (N151, N159, N168
, N

614
, N

660 and 

N2300) was confirmed; three of the confirmed glycosylation sites are localized around 

the N-terminally conserved N-glycosylation site N159. From a predicted three-

dimensional structure, these three N-glycosylated sites N151, N159, and N168 were 

localized on the surface of the Vg consensus sequence. In addition, an uncommonly 

high mannose N-linked oligosaccharide structure with a glucose cap 

(Glc1Man9GlcNAc2) was characterized in the secreted Vg. 

Next, identification and characterization of the yet unknown Vg receptor 

(VgR) from M. rosenbergii were carried out, and its expression levels during 

vitellogenesis and interaction with Vg were demonstrated. The VgR was identified at 



the oocyte membrane and around yolk vesicles. Moreover, for the first time, a VgR 

protein was identified and sequenced by mass spectrometry tools. The putative VgR 

encompasses all of the conserved domains that are characteristic of the low-density 

lipoprotein receptor (LDLR) family in general and, specifically, VgRs of invertebrates 

and vertebrates. 

Following my study of the Vg and my discovery of the M. rosenbergii VgR, 

the interaction of the VgR with Vg was investigated. A receptor blot assay revealed 

that the vitellogenin receptor interacts with most known vitellogenin subunits, with 

the most prominent corresponding to the 79 kDa subunit. The receptor was, moreover, 

able to interact with trypsin-digested vitellogenin peptides, which were utilized to 

develop a novel peptide array approach with tandem mass spectrometry analysis. 

Eleven vitellogenin-derived peptides that interact with the receptor were identified. A 

predicted 3D model of Vg indicates that four of the identified peptides are N-

terminally localized. One of these specific peptides is homologous to the receptor-

recognized site of vertebrate Vg and assumes a conserved β-sheet structure. These 

findings suggest that the specific β-sheet region in the Vg N-terminal lipoprotein 

domain is the receptor-interacting site, while the rest of the protein seems to serve as 

affinity enhancement for the receptor.  

Due to the abundance of oviparous organisms in all ecological systems and 

their importance in human-related activity, the results of this study may have vast 

implications both in basic and applied sciences. The conservation in the receptor 

recognition site of invertebrate and vertebrate Vg may lead to a better understanding 

of the reproduction, development, and immunity of oviparous species and to the 

development of tools for pest management. 



 בסרטן הנהרותקולטן -מודיפיקציות הויטלוגנין וקישור ויטלוגנין

Macrobrachium rosenbergii  

  מגיש: זיו רוט.

  מנחים: ד"ר עסאם חלאילה, פרופ' אמיר שגיא ופרופ' דוד צ'יפמן.

  תקציר

, אשר ביציםה-טיליבעלי החיים מבכל  ההלך התפתחות השחלבמ מכריעא תהליך יה ויטלוגנזה

הזנת העובר לבמהלכו גדלה השחלה במהירות כתוצאה ממגוון חומרי התשמורת, הנדרשים 

. המרכיב העיקרי של חומרי התשמורת הללו הם חלבוני החלמון מצטברים בביציותה המתפתח,

סביטין בחולייתנים וויטלין בחסרי חוליות ובתוכם סרטנים. ויטלוגנין ויטלין ופו-הנקראים ליפו

הוא חומר המוצא ההמולימפטי לויטלין. בסרטנים ויטלוגנין מיוצר בעיקר ברקמת 

  ההפטופנקריאס, מופרש להמולימפה וניקלט בשחלה בדרך של אנדוציטוזה מתווכת קולטן.

והמודיפיקציות  M. rosenbergiiקים במחקר זה בודד הויטלוגנין של פרונית המים המתו  

שלו נבדקו באופן כללי וגליקוזילציה נבדקה באופן ספציפי. מבנה העץ הסוכרי אופיין ואתרי 

הגליקוזילציה על גבי החלבון זוהו. מאנליזה ביואינפורמטית עולה כי קיימים בחלבון שבעה אתרי 

N -ן כל מיני הסרטנים מעשירי גליקוזילציה חזויים. שניים מהאתרים החזויים שמורים בי

). מתוך שבעת אתרי הגליקוזילציה N660 - ו Pleocyemata )N159הסדרה -הרגליים השייכים לתת

, M. rosenbergii )N151 ,N159 ,N168 ,N614 -החזויים נמצא ששישה אכן עוברים גליקוזילציה ב 

N660 ו ,– N2300שנמצאו, ממוקמים בצד האמיני של הויטלוגנין  ). שלושה מאתרי הגליקוזילציה

. מודל תלת מימדי חוזה כי שלושת האתרים הללו N159באיזור אתר הגליקוזילציה השמור 

נמצאים חשופים על פני שטח הויטלוגנין. בנוסף, בחלבון מופרש זה, נמצא עץ סוכרי לא שכיח, 

  מנוז המכיל גלוקוז בקצהו.-מסוג רב

 -יין הקולטן לויטלוגנין, אשר לא היה ידוע עד כה בבשלב הבא, זוהה ואופ  

M. rosenbergii , בנוסף תוארו רמות הביטוי של הגן המקודד לקולטן זה במהלך הויטלוגנזה

והקישור של הקולטן עם הויטלוגנין. הקולטן לויטלוגנין זוהה בממברנת הביצית ומסביב 

ח הראשון על זיהוי וריצוף חלבון המשמש לוסיקולות חלמון בתוך הביצית. יתר על כן, זהו הדיוו

כקולטן לויטלוגנין תוך שימוש בספקטרומטר מסות. הרצף החלבוני החזוי של הקולטן לויטלוגנין 

) האופיניים למשפחת הקולטנים לליפופרוטאינים בכלל domainsמכיל את כל המתחמים (

  חוליות בפרט.-ולהקולטנים לויטלוגנין מחולייתנים וחסרי

למחקרי באיפיוני הויטלוגנין ולכך שגיליתי את הקולטן לויטלוגנין בסרטן בהמשך   

M. rosenbergii חקרתי את אופי הקישור ביניהם. אנאליזה מסוג ,receptor blot  גילתה כי כל

הנה הבולטת ביותר  kDa 79תת היחידות של הויטלוגנין, נקשרות לקולטן, כאשר תת יחידה 

ם לפפטידים של ויטלוגנין, לאחר שהאחרון נחתך בעזרת האנזים בקישור זה. , הקולטן נקשר ג



טריפסין. גילוי זה הוביל לפיתוח שיטה ייחודית המערבת יצירת וסריקת סדרות של  פפטידים 

מופרדים המלווה באנליזה של ספקטרומטר מסות. כתוצאה מיישום שיטה זו, זוהו אחד עשר 

דל תלת מימדי של הויטלוגנין, ממקם אבעה מתוך פפטידים של ויטלוגנין הנקשרים לרצפטור. מו

אחד עשר הפפטידים בצד האמיני של החלבון. אחד הפפטידים הוא הומולוג לאתר הקישור 

. ממצאים אלה מרמזים על כך β-sheetלקולטן בויטלוגנין של חולייתנים ויוצר מבנה שניוני מסוג 

משמש כאתר המרכזי לקישור לקולטן כאשר האתרים האחרים שנמצאו  שאיזור זה בויטלוגנין

  עשויים לשמש כמסייעים לקישור.

תוצאות מחקר זה יכולות להשפיע באופן נרחב הן בשדה המחקר הבסיסי והן בשדה   

המחקר היישומי, מאחר ואורגניזמים מטילי ביצים נפוצים בכל המערכות האקולוגיות ומהווים 

-טבע. השימור באתרי קישור הויטלוגנין לקולטניו בין חולייתנים לחסרי-נדבך חשוב בממשק אדם

הבנה טובה יותר של תהליכי רבייה, התפתחות וחיסון במטילי ביצים ובנוסף חוליות יכול להוביל ל

  עשוי לסייע בפיתוח אמצעי הדברה.
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Abstract 

Research background and objective: Today’s youth are using advanced technological devices 

extensively such as computers, smart phones and digital cameras. These technological devices are based 

on scientific, technological and mathematical knowledge. Many educators agree that one of the methods 

to foster learning in school is to connect the topics of study with students’ interests, experiences and 

daily life. However, the current curriculum and teaching methods in schools are becoming increasingly 

disconnected from the reality of life.  

To prepare students to integrate into modern society and develop their higher intellectual skills such as 

self-learning, problem solving and creativity, researchers have suggested introducing the teaching of 

modern technology contents into school curricula. However, advanced technological subjects such as 

robotics, control systems or image processing are too complicated for young children to learn. 

Consequently, the current research aimed at examining how teaching a course on computer image 

processing, which is a knowledge-intensive, innovative and interdisciplinary subject, might influence 

young students cognitively and effectively. 

Theoretical framework: The study is guided by three core ideas from the educational literature. First, 

contextual learning - linking the subject matter in school to everyday life and the world of the students; 

second, interdisciplinary learning - integrating the study of science, technology and mathematics; and 

third, constructivist learning - allowing students to lead the process of learning and building knowledge 

by themselves.  

The course developed in the study: The study included the development, implementation and 

evaluation of a course on computer image processing totaling 30 hours taught in 15 sessions. The 

program includes learning basic topics such as computer image representation, image pixels, black-and-

white and color images, and basic processing operations such as changing brightness level and 

producing a negative image. In addition, it includes studying advanced topics such as the use of 



mathematical operations to change image brightness and contrast, remove noise by using spatial 

filtering, and facial recognition. 

Instructional method developed in the research: The study included developing an instructional 

model consisting of four phases: teaching theoretical principles by the teacher; manual and computerized 

practice by students at a basic level; implementing challenging tasks using advanced software; and 

projects (Theory, Exercise, Implementation, and Project - TEIP). During the course, the students 

submitted two preliminary exercises and three projects on topics such as photographing and measuring 

building height, image enhancement and facial recognition. 

Research questions: The main research questions are:  

1)  What is the impact of learning a course in computer image processing on students in terms of their 

achievements in learning image processing concepts and related mathematical aspects regarding 

factual, procedural and conceptual knowledge? 

 2)  What is the effect of learning the course on students’ motivation to learn computers at school, and 

their self-efficacy and desire to pursue a computer career in the future? 

 3)  What elements of the curriculum and teaching method contributed to or subtracted from learning the 

course? 

  

Settings: The study lasted five years and included a pilot and a comprehensive research study. In the 

pilot, the initial version of the course was developed and taught to about 60 9
th

-grade students in three 

classes in a school in central Israel. In the comprehensive research study, the course was upgraded and 

taught to 83 9
th

-grade students in five classes in three schools in central Israel. Two groups (n = 34) 

studied the course within the framework of compulsory classes in school and three groups (n = 49) 

studied the course as an enrichment (optional) after-school course. The control group comprised 150 9
th

-

grade students in the same schools. Two teachers taught the course during the pilot and four teachers 

during the comprehensive research study. All teachers are qualified to teach computer science and 

mathematics in middle school. 

Research methodology and data collection: During the study, data were collected using quantitative 

research tools, such as exams in image processing and mathematics, three projects and a half-open 

attitude questionnaire about learning computers. In addition, data were collected using qualitative tools, 

such as class observations, semi-structured interviews with students and teachers, analysis of the 



students’ answers to the open parts of the attitude questionnaire about learning computers, and analysis 

of the reflection that the students wrote on the last project. 

Main findings:  

- The findings showed that middle school students were able to study the principles of computer 

image processing, which is s rich scientific-technological and interdisciplinary subject, after 

adjusting the course contents to their previous knowledge in science and mathematics.  

- The students showed high motivation and great interest in learning the course, especially after 

carrying out practical tasks related to their world, such as improving their own images or applying 

the facial recognition task to pictures of their classmates. 

- Students’ motivation and interest increased significantly in the practical sections after they 

experimented with computers and performed challenging tasks and projects compared to sections 

where they only learned theory and solved exercises.  

- Experimental students’ achievements were significantly higher than control students’ achievements 

in the mathematics exam administrated in the classes. The exam checked students’ procedural and 

conceptual knowledge on topics such as ratio and proportion, histogram, mean, median and mode. 

The students in the control group learned the same topics in a regular way. Learning the image 

processing course increased students' awareness about the importance of mathematics.  

- The main component influencing the experimental students’ achievements and motivation was the 

instructional model (TEIP) that was developed in the study.  

- Social events that took place in the course, such as presenting students’ projects on parent days, 

contributed much to students’ motivation to learn advanced scientific-technological topics. 

On the theoretical side, the current research study may contribute to the knowledge about teaching, 

learning and fostering students’ motivation for learning innovative scientific-technological subjects in 

school. The instructional model developed in the study offers a comprehensive instructional pedagogical 

approach to integrate constructivist learning, contextual learning and interdisciplinary learning in 

science and technology. On the practical side, the curriculum, assessment approach and indicators 

developed in the study to assess students’ achievement and motivation can serve as a model for 

implementing innovative scientific-technological courses in education and integrating the teaching of 

science, technology, engineering and mathematics (STEM). 



 במחשב תמונה עיבוד של המקרה :הביניים חטיבת לתלמידי ידע עתיר טכנולוגי מדעי נושא הוראתנושא העבודה: 

 ח'אלד אסעד שם המגיש:

 פרופ' משה ברק שם המנחה:

 תקציר

 ומטרתו למחקר רקעה

 ומצלמות חכמים טלפונים, מחשבים כגון מתקדמים טכנולוגיים במכשירים נרחב באופן משתמשים היום של הנוער בני

 כי ,מסכימים רבים חינוך אנשי. ומתמטי טכנולוגי, מדעי ידע על הרבה יםמבוסס אלו טכנולוגיים מכשירים. דיגיטליות

 והחיים החוויות, העניין תחומי עם הלימוד נושאי את לקשור איה ,הספר בבית הלמידה את טפחל דרכיםה תאח

 ההוראה שיטותו תוהנוכחי הלימודים תכניות, הגדולה טכנולוגיתה התפתחותה לאור אך ,התלמידים של טבעייםה

-המדעי שהחינוך מנת על .יםהמשתנ החברה חיי של המציאות מן ויותר יותר ותמנותק להיות ותהופכ הספר בבתי

 תובתוכני המודרנית טכנולוגיהמה תכנים של שילובם את לשקול ישש רואים חוקרים, מוצלח יהיה טכנולוגי

 את להכין אמצעי להיות, אחד מצד, עשוי הספר בבית ידע עתירי טכנולוגיים-מדעיים נושאים הוראת שילוב. הלימודים

 פתרון, עצמי לימוד כמו חיוניים אינטלקטואליים כישורים אצלם ולפתח הידע עתירת בחברה להשתלב התלמידים

 אין כי וייתכן תחומית ורב מורכבת היא הידע עתירת החדשנית הטכנולוגיה, שני מצד אולם. ויצירתיות בעיות

 הזה במחקר הצורך עלה מכאן .מעמיק באופן אלו נושאים ללמוד מוטיבציה או ידע מספיק הצעירים לתלמידים

, במחשב תמונה עיבוד כמו, תחומי-ובין חדיש, ידע עתיר טכנולוגי-מדעי בנושא קורס הוראת כמה עד לבחון שמטרתו

 .ואפקטיבית קוגניטיבית מבחינה בנושא ידע להם שאין צעירים תלמידים על תשפיע

  למחקר תיאורטית מסגרת

 - (Contextual leaning) הקשרית למידה, הראשון: החינוך מספרות מרכזיים רעיונות שלושה ידי על מונחה המחקר

 Interdisciplinary) תחומית-בין למידה, השני; התלמידים של ולעולמם היומיום לחיי הספר בבית הנלמד החומר קישור

learning )- אפשרות מתן – קונסטרוקטיביסטית למידה, והשלישי; והמתמטיקה הטכנולוגיה, המדע לימודי ילובש 

 .בעצמו הידע בנייתהו הלמידה תהליך את להוביל לתלמיד

  במחקר שפותח הקורס תכנית

 שעות 30 של בהיקף(, Image processing) במחשב תמונה עיבוד בנושא קורס של והערכה יישום, פיתוח כלל המחקר

-בשחור תמונה, פיקסלים, במחשב תמונה ייצוג, כמו בסיסיים נושאים לימוד כוללת התוכנית. מפגשים 15-ב הנלמדים

 נושאים גם נלמדים (.נגטיב) תשליל תמונת הפקתו בהירות רמת שינוי כגון בסיסיות עיבוד ופעולות, וצבע לבן

 מרחבי סינון באמצעות רעשים סילוק, בתמונה וניגודיות בהירות לשיפור מתמטיות בפעולות שימוש, כמו מתקדמים

 . פנים וזיהוי

  במחקר חהשפות למידה-ההוראה שיטת

 ידי על תיאורטיים עקרונות של והדגמות עיונית הוראה: שלבים מארבעה המורכב למידה-ראהוה מודל פותח במחקר

 בתוכנה מתקדם ויישום אתגר משימות ביצוע; בסיסית ברמה התלמידים ידי על וממוחשב ידני תרגול; המורה



 הגישו התלמידים הקורס במהלך(. Theory, Exercise, Implementation, Project Model - TEIP. )ופרויקטים מקצועית

 .פנים וזיהוי תמונות ושיפור צילום, בניינים גובה ומדידת צילום :בנושאים פרויקטים ושלושה תרגילים שני

 שאלות המחקר 

עד כמה וכיצד לימוד קורס עיבוד תמונה במחשב בא לידי ביטוי בפעילות התלמידים בכתה במישור הקוגניטיבי,  .1

 מבחינת רכישת ידע עובדתי, הליכי ומושגי, בהתייחס להיבטים הבאים

 לימוד עקרונות של עיבוד תמונה במחשב  .א

 לימוד העקרונות המתמטיים הקשורים בנושא זה.  .ב

 

עד כמה וכיצד לימוד קורס עיבוד תמונה במחשב בא לידי ביטוי בפעילות התלמידים ועמדותיהם במישור  .2

 האפקטיבי, בהתייחס להיבטים  הבאים:

 המוטיבציה ללמוד מחשבים ומתמטיקה בביה"ס ולבצע משימות בנושאים אלו. .א

 תפיסת המסוגלות העצמית להתמצא במחשבים והרצון לעסוק במחשבים בעתיד.  .ב

 הבדלים מגדריים, והיבטים חברתיים ותרבותיים בלימודי מדע וטכנולוגיה. .ג

 

מהם המרכיבים בתכני הלימוד ושיטת ההוראה שתרמו או הקשו על הצלחת התלמידים בקורס, כגון ביצוע  .3

 המשימות והתרגילים בכתה ובבית, הצלחה בבחינות בנושא עיבוד תמונה ומתמטיקה, וביצוע עבודת הגמר. 

 
  והאוכלוסייה המחקר נערך בה מודיתהלי המסגרת

 בגרסה פותח הקורס, החלוץ מחקרה במסגרת. מקיף ומחקר חלוץ מחקר וכלל שנים כחמש ארך הנוכחי המחקר

 עודכנה הקורס תכנית, המקיף במחקר. הארץ במרכז ספר בבית' ט כתות בשלוש תלמידים 60  יד על נלמדו הראשונית

( n=34) קבוצות שתי. הארץ במרכז ספר בתי בשלושה' ט כתות בחמש תלמידים 83 ידי על נלמד  והקורס, ושודרגה

 כקבוצת(. רשות) העשרה כקורס אותו למדו( n=49) קבוצות ושלוש הספר בבית חובה לימודי במסגרת הקורס את למדו

 החלוץ המחקר בשלב קורסה את לימדו מורים שני. ספר בתי אותםב' ט בכתות תלמידים 150-כ שימשו ביקורת

 ומתמטיקה מחשב מדעי ללמד מוסמכים הם המורים כל. המקיף מחקרה במהלך הקורס את לימדו מורים וארבעה

 .הביניים בחטיבת

  הנתונים ואיסוף המחקר גישת

 כללו המחקר כלי, החלוץ במחקר. זו את זו משלימות אשר, האיכותנית והגישה הכמותית הגישה את שילב המחקר

 לעסוק התלמידים של העצמית המסוגלות ותפיסת המוטיבציה את שבחן עמדות שאלון, בשיעורים תצפיות ביצוע

 במחקר.  הגמר ועבודת הבית מטלות כגון התלמידים של הלמידה תוצרי ובדיקת, הנלמד בנושא ידע מבחן, במחשבים

 ותפיסת המוטיבציה אודות למחצה פתוח עמדודת שאלון, בשיעורים תצפיות ביצוע כללו המחקר כלי, המקיף

 ראיונות(, pre-post) ולאחריו הקורס לפני והביקורת הניסוי בכתות הועברש מחשבים ללמוד העצמית המסוגלות

 בעיבוד ידע מבחני, המורים עם למחצה מובנים ראיונות, הניסוי בכתות תלמידים 60 -כ עם למחצה מובנים קבוצתיים



 בכתות) מושגי וידע הליכי ידע שבדק במתמטיקה ידע מבחן, מושגי וידע הליכי ידע, עובדתי ידע שבדק במחשב תמונה

 .  הגמר בפרויקטי התלמידים של והרפלקציה הממצאים וניתוח(  והביקורת הניסוי

 עיקריים ממצאים

-שהינו נושא מדעי במחשב תמונה עקרונות בעיבוד בלימוד הצליחויבת הביניים בחט הממצאים הראו כי תלמידים -

 עתיר ידע ובין תחומי, לאחר התאמת התכנים לידע הקודם שלהם במתמטיקה ומדעים. טכנולוגי

במשימות מעשיות , במיוחד לאחר שעסקו בלימוד הקורסתלמידים גילו עניין רב ומוטיבציה גבוהה נמצא כי ה -

 שלהם או זיהוי פנים בתמונות של תלמידי הכתה. התמונות שיפור הקשורות לעולמם, כגון

בהתנסות  מעורבים היו המעשיים בהם משמעותי בחלקים באופןו גדל התעניינות של התלמידיםהמוטיבציה וה -

 ופרויקטים, בהשוואה לחלקים בהם למדו תיאוריה ופתרו תרגילים בלבד. אתגר משימות במחשב ובביצוע

גי תלמידי לימוד קורס עיבוד תמונה במחשב, הישגי תלמידי הניסוי היו גבוהים בצורה משמעותית מהישבעקבות  -

סטוגרמה, יחס יה :בנושאים כגוןשנערך במחקר. המבחן בדק ידע הליכי ומושגי  מתמטיקהמבחן הביקורת ב

ופרופורציה, ממוצע, שכיח וחציון. זאת כאשר תלמידי הביקורת למדו את אותם הנושאים בשיטה הרגילה בלבד. 

 מתמטיקה.אודות חשיבות לימודי התלמידים את המודעות של כמו כן, לימוד הקורס העלה 

למידה -המרכיב המרכזי שהשפיע על ההישגים והמוטיבציה של התלמידים בלימוד הקורס הוא מודל ההוראה -

(TEIP .שפתחנו במסגרת המחקר ) 

תרמו מאוד ללמידה ולמוטיבציה מפגש הורים , כגון הצגת עבודות בכתה ובקורסאירועים חברתיים שהתקיימו ב -

 טכנולוגיים חדשניים. -ההורים ללמוד נושאים מדעייםשל התלמידים ו

 

 מסקנות

 זו גישה, כיום. (STEM)  ומתמטיקה הנדסה, טכנולוגיה, מדעים לימודי לשילוב טובה דוגמה מהווה הנוכחי חקרהמ

 בחטיבת תלמידים כי מדנו למדנו זה במחקר(. NAS, 2014) טכנולוגי-המדעי בחינוך וגדלה הולכת לב לתשומת זוכה

 התכנים התאמת לאחר, במחשב תמונה עיבוד כמו, תחומי ובין ידע עתיר טכנולוגי-מדעי נושא ללמוד מסוגלים הביניים

 עשויות לה דומות ותכניות הנוכחי במחקר שנבדקה התכנית, להערכתנו. ובמדעים במתמטיקה שלהם הקודם לידע

 . אקדמיים-טרום בלימודים או תיכון ספר בבית לתלמידים גם להתאים

-הוראה מודל. למידה-ההוראה שיטת הוא בלמידה התלמידים של והמוטיבציה ההישגים על שהשפיע המרכזי המרכיב

; המורה ידי על תיאורטיים עקרונות של והדגמות עיונית הוראה: שלבים ארבעה כולל במחקר שפותח TEIP למידה

; מקצועית בתוכנה מתקדם ויישום אתגר משימות ביצוע; בסיסית ברמה התלמידים ידי על וממוחשב ידני תרגול

 התיאוריה את מציג המורה לפיה המדעים בלימודי הנפוצה ההוראה שיטת לעומת עדיף נמצא זה מודל. ופרויקטים

 . תרגילים פותרים והתלמידים

 המשימות סוג הוא ידע עתיר טכנולוגי-מדעי נושא ללמוד התלמידים של המוטיבציה את הקובע חשוב מרכיב

: רמות בשלוש משימות ידע עתיר טכנולוגי-מדעי בקורס לכלול מוצע. הלימוד במהלך בהם עוסקים שהתלמידים

, התלמידים של מעולמם לדוגמאות הנלמד את לקשור רצוי, אלו משימות מסוגי אחד בכל. ופרויקטים, בעיות, תרגילים

 . בכתה תלמידים של פנים זיהוי או אישית תמונה שיפור כגון



 כמו מתמטיים מושגים להבנת לתרום עשוי הקורס לימוד. במחשב תמונה עיבוד בקורס מרכזי כלי היא מתמטיקה

 התלמידים של העניין את להעלות עשוי הקורס לימוד, כן כמו. וחציון שכיח, ממוצע, ופרופורציה יחס, סטוגרמהיה

 .  זה למקצוע מייחסים שהם והחשיבות המתמטיקה בלימודי

 לשלב רצוי. ההורים בקרב עניין לעורר עשוי במחשב תמונה עיבוד כגון ידע ועתיר חדשני טכנולוגי-מדעי בנושא קורס

 או המשפחה בני את המערבות משימות כגון, התלמידים ובהשיגי בקורס בנלמד ההורים את המשתפות פעולות בקורס

 ההורים בין הקשר לחיזוק חשובות זה מסוג פעולות. וההורים התלמידים כל בשיתוף פרויקטים והצגת סיום טקס

 . בפרט המדעים לימודי והעצמת בכלל הספר ובית

 
 בהקשר תלמידים של ומוטיבציה למידה, הוראה דרכי אודות לידע לתרום עשוי הנוכחי המחקר, התיאורטי בצד

 פדגוגית גישה מציע, במחקר פותחש למידה-ההוראה מודל. הספר בבית ידע עתירי טכנולוגיים-מדעיים נושאים ללימוד

, המעשי בצד. וטכנולוגיה במדע תחומית-בין ולמידה הקשרית למידה, קונסטרוקטיביסטית למידה לשילוב מקיפה

 סביב למידהה תרומת-ו ומוטיבציה הישגים להערכת במחקר שפותחו והמחוונים ההערכה גישת, הלימודים תכנית

 נושאים של משולב ללימוד ודוגמה טכנולוגי המדעי בחינוך חדשניים קורסים להטמעת מודל לשמש יכולים, פרויקט

 (.STEM) ומתמטיקה הנדסה, טכנולוגיה, במדע
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Abstract: 

Rabbi Isaac Luria Ashkenazi (ha-ARI) is perceived as the greatest Kabbalist of the 
16P

th
P century, and therefore no wonder that the vast majority of studies dealing with 

him discussing his theology and his historical figure as a Kabbalist, but not as a 
Halakhist; although after his death he has recognized also as an Halakhic authority. 
My work engages with two main issues: first, the status of Luria as a Halakhist in his 
lifetime; second, the fundamental relations between Halakhah and Kabbalah, 
underlying his Halakhic and Talmudic activities.  

The work is divided into three chapters: the first chapter serves as a general 
introduction to the history of the penetration of the Kabbalah into the realm of the 
Halakhah. The Halakhic usage in Kabbalisic motifs has begun at the turn of the 14 P

th
P 

century Spain and Byzantium, and was implemented – while still only in a few cases 
– in two ways: on the one hand, by adoption of laws found in authoritative Kabbalistic 
sources; and on the other hand, by adjudication based on theosophical arguments. 
After strengthening the authority of the Zohar in 15P

th
P century Spain, the use of it as 

Halakhic source has started gaining momentum. The Spanish Halakhists and 
Kabbalistd of the 16P

th
P century continued the tradition that preceded them. 

Did Luria exceed what was agreed upon by the scholars of his time and place? On this 
question I discuss in the second chapter of my work. Although some of Luria's 
adjudications were based on theosophical foundations, and some of them opposing the 
Halakhists agreed, actually, in my opinion, it is not an expression of conscious 
striving against Halakhic norms, since it inconceivable that 16 P

th
P Kabbalist would 

adjudicate consciously in contrary to the prevailing Halakhah. As I suggest, Luria's 
Halakhic mistakes, are the result of two unique features: his focus on the study of 
Kabbalah, which led to a decline in the study of Halakhah; and his tendency to use 
divine inspiration, also in the realm of Halakhah. Both of these characteristics, rather 
than ideological motivation, led him to unconscious Halakhic deviations, and placed 
him at the margins of the group of Safed sages. 

The third chapter of the dissertation discusses the Lurianic conception of 'worship 
through corporeal action' (Avodah be-Gashmiyut) – a way of worship in religiously 
neutral framework, through every day activities. This idea first appears in 16 P

th
P Safed, 

in the writings of Rabbi Moshe Cordovero. Careful study of the Lurianic writings 
teaches that unlike Cordovero, Luria did not adopt this idea. In my opinion, the reason 
for this lies, again, in the marginal status of Luria in Safed, which prevented him from 
developing a concept that can be interpreted as undermining the Halakhists' authority. 
After his death, Luria gradually became renowned outside his narrow circle, and his 
teachings and his conducts become widespread among scholars, as well as among the 
laity; until ironically some 17 P

th
P century Kabbalists and Halakhists determined that 

Luria's Halachic authority greater than that of Rabbi Joseph Karo, a modification 
which the scholars of 16th century Safed, not even raised their overactive 
imagination. 
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 תקציר העבודה:

רוב רובם של המחקרים העוסקים בר' יצחק לוריא אשכנזי (האר"י) דנו בתיאולוגיה שלו ובדמותו 
ההיסטורית כמקובל וכסוחר, אולם כמעט לא יוחד מחקר לדמותו כאיש-הלכה. חסר מהותי זה 

ביקשתי למלא בעבודתי העוסקת בשני מישורים מרכזיים: האחד הלכתי, המתמקד בדמותו 
ובמעמדו של האר"י כאיש-הלכה; והשני מטא-הלכתי, בו נידונות סוגיות העומדות בתשתית 

 פעילותו ההלכתית של האר"י ונוגעות ליחס העקרוני שבין הלכה לקבלה. 

העבודה מחולקת לשלושה פרקים: הפרק הראשון משמש כמבוא כללי לתולדות חדירתה של 
הקבלה אל תחום ההלכה. השימוש ההלכתי במוטיבים קבליים החל, לכל המאוחר, במפנה המאה 

הי"ד בספרד ובביזנטיון, וניתן להבחין בו בשני נתיבים: מחד, אימוץ הלכות המצויות במקורות 
קבליים סמכותיים (בעיקר זוהריים); ומאידך, ביסוס פסיקת הלכה על יסוד טיעונים 

תיאוסופיים. עם התחזקות סמכותו של הזוהר בספרד של המאה הט"ו, גם השימוש בו כמקור 
הלכתי החל צובר תאוצה. מקובלי ופוסקי המאה הט"ז המשיכו את המסורת הספרדית שקדמה 

 להם, אשר דחתה למעשה את השימוש ההלכתי בטיעונים תיאוסופיים מקוריים.

האם חרג האר"י בהתנהלותו ההלכתית מהמוסכם על ידי חכמי זמנו ומקומו? על כך אני מבקש 
לענות בפרק השני של עבודתי. אמנם כמה מפסיקותיו ההלכתיות של האר"י מבוססות על יסודות 
תיאוסופיים, וכמה מהן אף נוגדות את המוסכם בפוסקים. אולם כפי שביקשתי להראות, למעשה 
אין מדובר בחתירה מכוונת של האר"י תחת המוסכמות ההלכתיות הרווחות בזמנו ובמקומו, שכן 

 – בייחוד בצפת בה פעל ממסד הלכתי רב עוצמה –אין להעלות על הדעת שמקובל בן המאה הט"ז 
הורה הלכה בדרך המנוגדת להסכמת הפוסקים באופן מודע. כפי שהצעתי, שגגותיו ההלכתיות של 

האר"י, כמו גם שימושו ההלכתי בטיעונים תיאוסופיים, הנם תולדה של שניים ממאפייניו 
הייחודיים: ההתמקדות הרגשית והאינטלקטואלית בלימוד הקבלה שהביאה למיעוט העיסוק 

בהלכה, וכן נטייתו לפסיקת הלכה בסיוע השראה שלא בדרך דיסקורסיבית קלאסית. שני 
המאפיינים הללו הם שהובילו, לדעתי, לחריגות הלכתיות בלתי-מודעות, ולא מניע אידיאולוגי 

 המבקש לחולל שינוי עקרוני בדרכי פסיקת ההלכה.

הפרק השלישי דן בתפיסת ה'עבודה בגשמיות' של האר"י. ה'עבודה בגשמיות' היא דרך לעבוד את 
האל בדרכים שמחוץ לתחום ההלכה, על ידי פעילות אנושית יומיומית הניטראלית מבחינה 

הלכתית. כפי שאני מבקש להראות, רעיון זה מופיע לראשונה בצפת של המאה הט"ז בכתביו של 
 וממנו הגיע גם לכתביהם של הוגים שבתאיים וחסידיים. עיון בכתביו של רח"ו מלמד כי –רמ"ק 

בניגוד לרמ"ק ולמקובלים נוספים בצפת, האר"י לא אימץ תפיסה זו. כפי שהצעתי, הסיבה לכך 
נעוצה במעמדו השולי של האר"י בצפת, שמנע ממנו לפתח תפיסה שעלולה הייתה להתפרש 

 כחתירה מתחת לסמכותם של בעלי ההלכה.

כוחו של האר"י היה גדול בקבלה. הוא העמיד סביבו חוג תלמידים שהעלו על הכתב את משנתו 
החדשנית ומסרו בשמו גם הוראות הלכתיות. אולם בעוד שהקבלה נתפסה על ידם כתחום ידע 
שניתן לבססו על גילויים שמימיים, הרי שהגורם ההשראתי לא נתפס על ידם כלגיטימי בהליך 

פסיקת ההלכה. חרף זאת, עשה האר"י שימוש בערוצים גילויים ואינטואיטיביים גם במהלך 
 חדשנותו הקבלית של האר"י לצד –לימוד ההלכה, שהוליד שגגות הלכתיות. שני הגורמים הללו 

 מנעה ממנו מלקנות מעמד חשוב בחברת החכמים של –התנהלותו ההלכתית הבלתי-מקובלת 
 צפת. מעמד שולי זה עמד גם ביסוד סגירותו של מעגל תלמידיו. 

לאחר פטירתו של האר"י יצא שמעו בהדרגה אל מחוץ לחוגו המצומצם ותורתו והנהגותיו החלו 
מתפרסמים בקרב חכמים, כמו גם בקרב הדיוטות, במזרח ובמערב; עד שלמרבה האירוניה נקבע 

על ידי כמה ממקובלי ובעלי ההלכה במאה הי"ז כלל-פסיקה לפיו סמכותו ההלכתית של האר"י 
 מהפך שאיש בצפת של המאה – ראש חכמי צפת בזמן האר"י –רבה יותר מזו של ר' יוסף קארו 

 הט"ז לא העלה אף בדמיונו הפרוע. 
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From the educational point of view, zoos are for the most part free-choice learning 

environments.  They aim to assist in inculcating positive attitudes towards wildlife, highlight 

the importance of maintaining biodiversity, and foster sustainable development. Because of 

this commitment, zoos, are of obvious interest in examining zoos’ potential for educating the 

public vis-á-vis conservation and environmental issues  

The goals of the present study were to gain a comprehensive view of learning during the zoo 

experience.  Therefore I chose to investigate both the receiving end (the visitors) and the 

delivering end (the zoo staff, the exhibits and animals).   The specific goals include the 

investigation of: 1) the messages visitors think the zoo is trying to convey to them, 2) the 

learning processes that take place in the zoo, particularly within the context of family visits,  

and 3) how the zoo staff conceive the zoo experience, and their own roles in conveying and 

forming zoo messages and in the visitor experience. 

The theoretical framework of this study is based on two main foundations: a) learning 

processes in designed informal learning environments, and b) the very wide spectrum of 

environmental education, with a focus on conservation.  

In order to capture the complexity of the learning processes in the zoo a qualitative grounded 

theory approach was adopted and the use of multiple methods and tools for collecting data in 

order to achieve a fine grain analysis, triangulation and a comprehensive perspective.  The 

data in this research was collected from open questionnaires, semi-structured interviews and 

observations. 

The site chosen for the research is the Tisch Family Zoological Gardens in Jerusalem (TFZ). 

The TFZ is suitable for this study for two main reasons.  The first is that it is committed to 



promote and educate for values of nature conservation and wildlife protection among the 

general public. The second reason is that its visitor population includes different cultures, and 

religions, as well as different degrees of religiosity.   

This examination shed light on issues of education for nature conservation and contributes to 

the body of knowledge about learning in informal learning environments and free choice 

learning.  

This study demonstrates how in addition to the contextual model of free choice learning 

social learning theories of border crossing , third space, and guided participation are 

instrumental in this specific learning environment.   

What was found is that the zoo is seen by visitors and staff as an institution the main purpose 

of which is to educate. The educational themes emphasized by the zoo itself include wildlife 

conservation and the concern for animal welfare.  While these are not contrary to the themes 

visitors emphasize, they are not necessarily first on their mind.  As a meeting ground of these 

different educational emphases, the zoo can serve as a third space: it can enable smooth or 

managed border-crossings between the cultures of the visitors and the culture represented by 

the zoo’s messages.   

The crucial fact about a zoo that allows it to take on the role of a third space is that it places 

visitors face to face with live, autonomous animals.  Besides purely cognitive responses, these 

encounters have an especially strong potential to awaken affective and moral responses as 

well.  All of these responses working in tandem help visitors develop a sense of 

connectedness to nature.   

However, the locus of these responses is the family.  The centrality of the family in the zoo 

experience is one of the key conclusions of this research. For this reason, the idea of guided 

participation is relevant, and explains how each family responds differently to the different 

cultural tools present in the zoo, as well as the encounters with the staff.  The latter are 

particularly interesting because of the diversity in the staff’s opinions and attitudes regarding 

the zoo's goals and potential.  Rather than weakening the zoo's mission statement, this 

diversity may form a basis for negotiating meaning with the visitors on the subject of 

conservation.  
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 Free choice) מנקודת מבט חינוכית גני חיות מהווים סביבות למידה המאפשרות בחירה חופשית

learning environment) .מינים נכחדים ע"י שימור  מירה עלגני החיות המאוגדים מחויבים למשימת ש

. על כן לנושאים אלו והעלאת מודעותו חינוכו ,בפועל בצורות שונות וע"י קידום שינוי תפיסתי בדעת הקהל

אלו ואף מסרים רחבים יותר של  חשובה השאלה באיזה מידה מצליחים גני חיות מאוגדים להעביר מסרים

 שמירת טבע למבקרים.

של חוויית הביקור בגן החיות ע"י מחקר הן של  ,עד כמה שניתן ,מלאהתמונה  מנסה לציירהנוכחי המחקר 

הצוות שבא במגע עם את בעלי החיים ואת המבקרים והן של סביבת הלמידה עצמה הכוללת את התצוגות, 

חושבים שגן  שונים מבקריםשמסרים ה בחינה של( 1: ת של המחקר הןקריוישלוש המטרות הע. המבקרים

מהלך סיור בגן החיות תהליכי הלמידה המתרחשים ב תיאור וניתוח של( 2החיות מנסה להעביר להם. 

ם רואים את וכיצד הבו, של צוות הגן לגבי חווית הביקור  התפיסות חשיפה וניתוח של( 3 בקרב משפחות. 

 .גן החיותרת המסרים למבקרי ביצירת והעב תפקידם

הליכי למידה בסביבות למידה בלתי המחקר נשען על שתי מסגרות תאורטיות, האחת היא של ת

תהליכי  . כדי להבין את המורכבות שלהיא הספקטרום הרחב של החינוך הסביבתי הייוהשנ ,ורמאליותפ

.  (Grounded theory) ת בשדה'המבוססת על 'תיאוריה מעוגנגישה איכותנית הלמידה בגן החיות אומצה 

תוח של היבטים משלימים, התבוננות ברזולוציה גבוהה איסוף הנתונים נעשה במספר דרכים כדי לאפשר ני

 הנתונים נאספו ע"י שאלונים פתוחים, ראיונות חצי מובנים ותצפיות.. טריאנגולציהו

תאים למטרות המחקר מכיוון שהוא מחויב למטרות של חינוך האשר היה גן החיות התנכ"י, שדה המחקר 

בגלל מיקומו  ,בנוסף .קשורים לשמירת טבע וטיפוח עמדות חיוביות כלפי טבע וחיות ברהלערכים 

 אוכלוסיית מבקריו מגוונות ורב תרבותית. ,בירושלים

 Contextual) יתהמחקר הדגים כיצד בנוסף למודל הקונטקסטואלי של למידה עם אפשרות בחירה חופש

model)להשתמש בתאוריות למידה חברתיות כגון , ניתן ( 'חציית גבול'Border crossingה'מ ,) רחב

( בכדי לנתח ולהסביר מנגנונים של Guided participation)הדרכה שיתופית' 'ו( Third spaceהשלישי' )

 למידה בסביבות בלתי פורמאליות.



בגן החיות מוסד רואים בקרים שהשתתפו במחקר והן צוות הגן ממצאי המחקר מצביעים על כך שהן המ

 חינוך לחשיבותההן המרכזיות  יומטרות ,מנקודת מבטו של גן החיותשמטרותיו העיקריות הן חינוכיות. 

של שמירת טבע וטיפוח עמדות חיוביות כלפי בעלי חיים בכלל וחיות בר בפרט. מטרות אלו אינן עומדות 

אינן המטרות המרכזיות שהמבקרים  הןם, אך דגישים המבקרים מנקודת מבטאותן מבסתירה למטרות 

 Third) 'מרחב שלישי'לדגשים החינוכיים המגוונים הללו, גן החיות יכול להוות בנוסף מצביעים עליהם. 

space חציית גבול'( שיכול לאפשר' (border crossing חלקה בין הרב תרבותיות של המבקרים לתרבות )

 ע"י גן החיות.גת צהמיו

בו שמתקיימות המחקר מצביע על כך שמה שמאפשר את היותו 'מרחב שלישי' היא עצם העובדה 

אלא  ,תרבות באופן מיוחדמיצגים אינם  . בעלי חיים אלואינטראקציות פנים אל פנים עם בעלי חיים

 ,קוגניטיביות בותמפגשים אלו הם בעלי פוטנציאל לעורר תגו כי ,במחקר נמצא. ישויות עצמאיות מהווים

 (.Connectedness to natureלטבע ) קשר לטיפוחתגובות אלו פועלות  ,רגשיות וכן ערכיות ומוסריות. יחד

ועל כן נמצא כי יש חשיבות גדולה מתרחשים בחיק המשפחה,  בגן החיות הרבה מהתגובות והתהליכים

מתרחשים בין חבר המשפחה ובאינטראקציות שבין המשפחה ובין מרכיבי הגן השונים. הבחקר התהליכים 

קריות של מחקר זה.  יהדומיננטיות של החוויה המשפחתית בביקור בגן החיות היא אחת מהמסקנות הע

להסביר בכדי  ם, רלוונטי ונמצא מתאי(Guided participation) 'הדרכה שיתופית'הרעיון של  ,מכיוון שכך

 . מרכיבים אלו והמפגש עם הצוותכיצד כל משפחה מגיבה באופן שונה למרכיבים השונים של גן החיות

מעורר עניין בגלל מגוון הדעות והעמדות  ,המפגש עם הצוות(.  Cultural tools) 'כלים תרבותיים'מהווים 

בין המדריכים והמבקרים לגבי מטרותיו של גן החיות.  מגוון זה יכול להוות בסיס לדיאלוג  ושנמצאו בקרב

  .גן החיותאת השגת המטרות של יכול לשפר ו ,בנושא שמירת טבעלגבי מטרותיו של הגן 

 



The role of zinc signaling in Alzheimer's disease 

By: Abramovitch-Dahan Chen-Viki, Supervised by: Prof. Hershfinkel Michal 

 

Abstract 

Brain zinc is bound to proteins or stored in its free ionic form (Zn
2+

) in synaptic vesicles. 

Release of synaptic Zn
2+

 activates a Gq-coupled metabotropic Zn
2+

-sensing receptor, 

ZnR/GPR39, and its downstream signaling pathways. Amyloid beta (Aβ) senile plaque 

formation is one of the main pathologies in Alzheimer's disease (AD). Aβ binds to Zn
2+

 

and is aggregated by this ion, which is hence found at high concentrations in AD plaques. 

We asked whether trapping of extracellular Zn
2+

 by Aβ has the potential to perturb 

synaptic signaling through the Zn
2+

-sensing receptor, ZnR/GPR39, in neurons. To 

determine the specific role of ZnR/GPR39 in neurons I studied cellular signaling 

triggered by Zn
2+

 in control neuronal cells and following silencing with siGPR39 that 

reduced mRNA levels of the receptor. Application of Zn
2+

 to the neuronal cell line 

SHSY-5Y loaded with Fura-2, an intracellular Ca
2+

 indicator, triggered a fluorescence 

rise. There was no increase in fluorescence following application of Zn
2+

 when 

ZnR/GPR39 was silenced. Primary cortical neurons as well as SHSY-5Y cells that were 

exposed to Zn
2+

 showed a time-dependent increase in phosphorylation of ERK and AKT; 

this activation was inhibited by the MAPK inhibitor, u0126, or the PI3K inhibitor, 

LY294002. Silencing ZnR/GPR39 using siRNA or using cortical neuronal cultures from 

GPR39 KO mice reversed the Zn
2+

-dependent activation of ERK but not AKT, 

suggesting that Zn
2+

-dependent ERK activation is mediated by ZnR/GPR39 activity 

while AKT is not. We then studied if Zn
2+

-dependent signaling is abrogated in the 

presence of Aβ. Pre-treatment of neurons with Aβ, acute (30 min) or chronic (24 hours) 

treatment attenuated the Ca
2+

 rise triggered by Zn
2+

 application. The Zn
2+

-dependent Ca
2+

 

response was recovered when Zn
2+

 concentration was increased, indicating that Aβ acts 

by chelating Zn
2+

 and upon its saturation Zn
2+

 signaling can be recovered. Similarly, pre-

incubation of the neurons with Aβ resulted in attenuation of the Zn
2+

-dependent pERK 

activation, and pERK expression was restored when a higher Zn
2+

 concentration was 

applied. Thus we suggest that chelation of Zn
2+

 by Aβ attenuates ZnR/GPR39 activity 

and signaling. Importantly, Aβ did not abolish the Zn
2+

-dependent activation of AKT, 



suggesting that Zn
2+

 signaling, which is not mediated by ZnR/GPR39, may still be 

activated by Zn
2+

 in the presence of Aβ. Finally, we show Zn
2+

-dependent Clu expression 

in neurons that was inhibited by ZnR/GPR39 silencing and following pre-incubation with 

Aβ. Altogether, we demonstrate that Zn
2+

-dependent ERK and Clu upregulation in 

neurons is mediated via ZnR/GPR39 activity. We also show that Aβ attenuates this ZnR-

dependent activation and signaling, although it does not regulate ZnR independent 

signaling. 

  



 

 .כמולקולת העברת סיגנלים באלצהיימר התפקיד של אבץ

 בהנחיית : פרופ' מיכל הרשפינקלדהן. -ויקי אברמוביץ'-מאת : חן

 

 

 אבסטרקט

 

Zn)אבץ במוח יכול להיות קשור לחלבונים או להיות מאוכסן כיון חופשי )
2+

בשלפוחיות סינפטיות.  

וחש אבץ,  Gqשחרור של אבץ סינפטי מפעיל את הרצפטור המטאבוטרופי המצומד לחלבון 

ZnR/GPR39 מסלולי סיגנלים. היווצרות של משקעים ,  הפעלת הרצפטור גורמת להפעלה של מספר

( הינו אחד המאפיינים הפתולוגים  העיקריים  במחלת אלצהיימר. אבץ מצוי Aβשל עמילואיד ביטא )

וגורם לשיקוע שלו ובכך להופעת  Aβ -בריכוזים גבוהים במשקעים אילו, כמו כן ידוע כי האבץ נקשר ל

Zn -ה של ההמשקעים. השאלה שנשאלה במחקר זה הינה האם לכיד
2+

הינה  Aβתאי על ידי -החוץ 

 פועלים דרך הפעלת הרצפטור לאבץ, ל להפריע לסיגנלים הסינפטיים אשרבעלת פוטנציא

ZnR/GPR39   .בנוירונים 

בנוירונים חקרתי את הסיגנלים התאיים אשר  ZnR/GPR39בכדי לקבוע את התפקיד הספציפי של 

אלית מהקורטקס ובנוסף, לאחר השתקה של פעילות מופעלים כתוצאה מחשיפה לאבץ בתרבית נוירונ

של הרצפטור בשורת תאים נוירונאלית,  mRNAהגורם להורדה ברמות  siGPR39הרצפטור על ידי 

SHSY-5Y מתן של .Zn
2+

, המזהה סידן Fura-2הטעונים בצביעה פלורסנטית,  SHSY-5Yלתאי  

ה מושתק לא נצפתה עליה ברמת תוך תאי, גרם לעלייה ברמות הפלורסנציה. כאשר הרצפטור הי

-SHSYהפלורסנציה. נוירונים שמקורם בתרבית קורטקס ראשונית כמו גם משורת תאי נוירובלסטומה, 

5Y הראו עליה תלוית זמן בהפעלה של  , ERK ו-AKT  לאחר חשיפה לאבץ, עלייה זו עוכבה על ידי

בהתאמה. השתקה  PI3K ,LY294002, או מעכב ספציפי של  MAPK ,u0126מעכבים ספציפיים של 

עכברי של וש של תרבית נוירונאלית מהקורטס או על ידי שימ siRNAעל ידי  ZnR/GPR39של 

GPR39 KO  ביטלו את ההפעלה שלERK   ולא שלAKT  די אבץ, תוצאה זו מעידה כי על י

הינה תלוית אבץ אך   AKTה דרך הפעלת הרצפטור ואילו הפעלתהתלויה באבץ הינ  ERKהפעלת

 אינה ,תלויה בפעילות הרצפטור. 

על ההפעלה תלוית אבץ של מסלולי הסיגנלים השונים. הדגרה  Aβכעת ניגשנו לבחון את ההשפעה של 

שעות( גרמה לירידה ברמות הסידן  24דקות( או באופן כרוני ) 30באופן אקוטי ) Aβשל הנוירונים עם 

לאבץ. כאשר ריכוז האבץ הועלה, רמות הסידן התוך תאי חזרו  התוך תאי אשר עולות כתוצאה מחשיפה

פועל כקלטור של האבץ. בהתאמה  Aβ, דבר היכול להעיד כי Aβלרמות אשר היו ללא נוכחות של 



, רמות pERKואז חשיפה שלהם לאבץ גרמה לירידה משמעותית ברמות  Aβהדגרה של הנוירונים עם 

ת ריכוז האבץ. ולכן אנו מציעים כי הלכידה של האבץ על ידי אילו אף הן הועלו בחזרה כאשר העלינו א

Aβ  ,מעכבת את ההפעלה והעברת האותות של הרצפטורZnR/GPR39 חשוב לציין כי .Aβ  לא הוריד

, דבר שיכול להעיד כי סיגנלים של אבץ, אשר אינם מבוקרים על ידי pAKTאת הרמות של 

ZnR/GPR39ות של הקלטור שלו, , יכולים עדיין להיות פעילים בנוכחAβ לבסוף אנו מראים כי .

( בנוירונים, עוכב על ידי השתקה של הרצפטור ולאחר הדגרה עם Cluביטוי תלוי אבץ של קלסטרין )

Aβ. 

בנוירונים וביטוי זה הינו דרך הפעלה  Clu-ו  pERKבמחקר זה הדגמנו כי ישנו ביטוי תלוי אבץ של 

מעכב את העברת הסיגנלים דרך הרצפטור  Aβדגמנו כי . בנוסף הZnR/GPR39של הרצפטור לאבץ, 

 .ZnR/GPR39יכול להשפיע על מסלולי סיגנל של אבץ דרך הרצפטור שלו,  Aβומכאן אנו מראים כי 

 



“Zionism is Color-Blind” – The Discourse About Bringing the Ethiopian Jews to Israel (1970 – 
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Abstract 

This research examines the dialogue between American Jewish Organizations and official Israeli 

representatives (various Government Offices, the Knesset and the Jewish Agency), which held 

its course since the early 1970's up to the beginning of 1985, regarding whether Ethiopian Jews 

should be brought to Israel. The research focuses on the American Association for Ethiopian 

Jews (AAEJ), which was the most active American Jewish organization with respect to this 

subject during this period (Bard, 2002). 

 Since its establishment, the State of Israel has absorbed large groups of Jewish 

immigrants arriving from all over the world. While some immigrants arrived on their own, others 

were brought by the state. Bringing Ethiopian Jews to Israel is proceeding with this tradition. 

The research argues that this action is yet another stage of the nation building process, 

culminating in viewing this group as a part of the Jewish Nation. Nevertheless, the decision to 

bring Ethiopian Jews to Israel was preceded by a long debate, including implicit and explicit 

statements doubting whether they should be included within the Zionist Project and the Jewish 

People, and whether they answer the definition of Jewish Diaspora.  

 The main research question of this paper regards the criteria for allowing the inclusion of 

a group within the Jewish Nation and within the Zionist Project. How rigid are they?  To what 

extent are these criteria substantial, consistent and clear? Do the criteria change, for instance, 

according to the specific group itself and its geographical origin? 

 The research question covers four main themes: Israel-Diaspora relations; race and color; 

contribution to the country; the Holocaust. These themes emerged from the researched materials, 

and each was also examined vis-à-vis Israel's immigration policies throughout the years. Each of 

the chapters included in this dissertation presents an analysis of the discourse in light of one of 

the themes mentioned above. 



 The chosen research field - the dialogue between American Jewish Organizations and the 

state of Israel's official institutions - allows new angles from which the topic is scrutinized. It 

also challenges the traditional dialogue of those boundaries, due to the participants in the 

dialogue (the Jewish Diaspora versus the State of Israel) and to the identity of the group holding 

it. The main contribution of this research is the addition of a new prism to the understanding of- 

Israel nation building processes. Another contribution of the research is its time-span - the 

seventies and early eighties of the 20
th

 century. Indeed, many researches were written on the 

Ethiopian Jews and their integration in Israel. However, very little was written on Israel's 

immigration policies towards Ethiopians Jews in the seventies and on the involvement of 

American activists and institutions in this regard.  

 

Key words: Nation-State; Diaspora; Immigration; Ethiopian Jewry; American Jewry; Race; 

Racialization; Discourse; Holocaust 

 

 

 

 



 (1091 - 1079) -ודי אתיופיה לישראל ם של יההשיח בדבר העלאת -" ציונות היא עיוורת צבעים"

 דומנוביץ-חן טננבאום

 יוסי יונה' פרופ: מנחה

 תקציר
 

שנת מתחילת שנות השבעים של המאה העשרים ועד תחילת החל בשיח שהתקיים  זו עוסקתעבודת מחקר 

משרדי הממשלה )בין ארגונים יהודיים בארצות הברית לבין נציגיה הרשמיים של מדינת ישראל  ,1091

מבין  . השאלה האם להעלות את יהודי אתיופיה לישראלעל אודות  ,(הכנסת והסוכנות היהודית, השונים

 American Association for Ethiopian –המחקר מתמקד בעיקר   ב , הארגונים היהודיים בארצות הברית

Jews  (AAEJ) , שנחשב לפעיל ביותר בנושא באותן שנים(Bard, 2002.) 

חלק מן העולים . קלטה קבוצות גדולות של עולים מכל רחבי העולם, מדינת ישראל, מאז הקמתה

הטענה . העלאתם של יהודי אתיופיה ממשיכה מסורת זו. הגיעו בכוחות עצמם וחלקם הובאו על ידי המדינה

מהווה שלב נוסף בתהליך הבנייתה של האומה הישראלית ומהווה  מחקר זו היא שפעולה זו בבסיס עבודת

להחלטה להעלות את יהודי אתיופיה קדם , יחד עם זאת. גם קבוצה זובתוכו הצהרה כי הלאום היהודי מכיל 

הציוני בפרויקט ם הכלתששיקפו הטלת ספק באשר לטעון באמירות מרומזות ומפורשות  שהיה שיח ארוך

 . יהודית פזורהכקהילת –ובדבר הגדרתם , בפרט ובעם היהודי בכלל

להכלתה של קבוצה בעם  קריטריוניםעוסקת באופן בו הבבסיס עבודה זו הניצבת שאלת המחקר 

להטיות תרבותיות , היהודי ובפרוייקט הציוני פושטים ולובשים צורה בהתאם לנסיבות פוליטיות משתנות

, המחקר מבקש לבחון מהן ההנחות התרבותיות, כלומר. להכללה" המועמדת"ולזהותה של הקבוצה 

, קבועים וברורים, עד כמה גבולות אלו הם מהותיים? הפוליטיות והחברתיות שקובעות את  גבולות ההכלה

מתודולגיית המחקר היא סוציולוגיה היסטורית ונעשה שימוש ? משתנים וקונטינגנטיים, ועד כמה הם נזילים

 .ניתוח שיח ביקורתי בכלי של

השיח בין ארגונים יהודיים בארצות הברית לבין מדינת ישראל על מוסדותיה , זירת המחקר שנבחרה

, מאפשרת בחינה של הנושא מזוויות חדשות ומאתגרת את השיח המסורתי על אודות גבולות אלה, השונים

והן בשל זהותה של הקבוצה ( שראליהודי דיאספורה אל מול מדינת י)וזאת הן בשל זהות המשתתפים בשיח 

תרומתו העיקרית של מחקר זה היא ביכולתו להוסיף נדבך נוסף על אודות תהליכי בנייתה . שעליה נסוב הדיון

היא הדיון בעלייה מאתיופיה תוך התמקדות , תרומה נוספת של המחקר. של האומה הישראלית וגיבוש זהותה

לא מעט מחקרים נכתבו על יהודי אתיופיה ועל . 09 -אה הבשנות השבעים ותחילת שנות השמונים של המ

מעט מאוד נכתב על מאמצי העלייה בשנות השבעים ועל המעורבות של , יחד עם זאת. קליטתם בישראל

 .פעילים ומוסדות אמריקאיים במאמצים אלו

 -יחסי ישראל : שאלת המחקר נבדקה בהתייחס לארבע תמות מרכזיות שעלו מתוך עיון בשיח

תמות אלו עלו מתוך החומרים הנחקרים וכל אחת מהן . מושגי שואה; תרומה למדינה; גזע וצבע; צותתפו



נבחנה גם בהקשר אל היסטוריית הקליטה הכוללת של מדינת ישראל ותוך התייחסות לתיאוריות מרכזיות 

 . ותכל אחד מפרקי העבודה מציג ניתוח של השיח לאורה של אחת מן התמות הנזכר. באותם תחומים

זירת המחקר שנבחרה מאתגרת את השיח המסורתי בדבר גבולות ההכלה של הלאום היהודי , לסיכום

בשל זהותה  והן( אל מול מדינת ישראל דיאספורהיהודי )זהות המשתתפים בשיח  בשל הן, והפרוייקט הציוני

בנייתה של דפוסי ל מוסיף שהואהעיקרית של מחקר זה היא בנדבך  תרומתו. עליה נסב שהדיון של הקבוצה

ואל השיח  הישראלית החברה הפניית הזרקור אל מקרה פרטי של קבוצה יהודית בתוך. האומה הישראלית

לו  אור על תהליך בניין האומה ומוסיפה לשפוך מאפשרת, שליווה את הדיון בדבר הכלתה בלאום הישראלי

 .רובד נוסף
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 העבודה תקציר
 

 , אנדוקריניים המבקרים את תהליך יצירת תאי המין בקיפוד הים עבודת מחקר זו עוסקת בזיהוי ואפיון גורמי מפתח

.Paracentrotus lividusהעור -מיקומו הפילוגנטי של קיפוד הים השייך למערכת קווצי(Echinodermata  )- 

אפשר שילוב בין מחקר ביולוגי בסיסי לבין , והערך הכלכלי שלו כמין אכיל -מערכה קדומה למערכת המיתרניים 

 . ישומימחקר י

חקרתי את הגורמים העיקרים המעורבים בתהליכים , בכוונה לאפיין מערכת אנדוקרינית קדומה לזו של החולייתנים

חסר חוליות משניוני הפה  -P. lividusהפיזיולוגים ומעבר הסיגנלים המתווכים פעילות רבייתית ב 

(deuterostome) , אשר משמש כחולייה החסרה שבין קדמוני הפה(protostome ) הכוללים את הרכיכות והתולעים

 (.איצטלנים ובעלי חוליות)הטבעתיות לבין המיתרניים 

עידוד יצירת תאי המין ( 1: לבקרה על תהליך הרבייה יש השלכות חשובות על חקלאות ימית משני היבטים שונים

ת לשמר את איכות אברי דיכוי תהליך יצירת תאי המין שחשוב על מנ( 2 -שהוא גורלי לניהול להקות הרבייה ו

 . הרבייה המשווקים למאכל

וביססתי גישה חדשנית לגידול אוכלוסיות אחידות גיל , התייחסתי לנושא החקלאות הימית, של עבודתיבפרק הראשון 

את התפקיד של גורמי המפתח ( 2-4בפרקים )גישה זו אפשרה לי לבחון . וסגירת מעגל החיים במתקנים יבשתיים

מבקרים את תהליך התפתחות גונדות ויצירת תאי המין באוכלוסיות זכרים ונקבות שוות גיל במהלך האנדוקריניים ה

ימים של ניסוי האכלה בדיאטות שונות הראה לראשונה באופן  44דיגום שבועי במהלך . מחזור הרבייה הראשון

אצה )ון המורכב מהמזון הטבעי הנתונים מחזקים את ההשפעה החיובית של מז. זוויג-מובהק כי קיים דפוס גדילה תלוי

הממצאים מראים בבהירות כי בשני . אשכים ושחלות, ומזון מלאכותי על גדילת הגוף וגדילת גונדות( רב תאית

תוצאות אלה מראות . אשכים ושחלות וכן יצירת והבשלת תאי מין, המזון המלאכותי עודד את גדילת גונדות, הזוויגים

דפוסים תלויי זוויג אלה הראו גדילה . כתלות בזוויג אשכים ושחלות, של גונדות לראשונה במין זה דפוסי התפתחות

ובעיקר התקדמות איטית בתהליך יצירת הביצים הגורם , מוגברת של שחלות באופן מסונכרן יחסית באוכלוסייה

צים המכילות מעט בי, שחלות אלו(. Premature)והשלב הקדם הבשלתי ( Recovery)להארכת שלב ההתאוששות 

ולכן מוצעת בפרק הראשון האפשרות לגידול מסחרי של אוכלוסיות נקביות , או חסרות ביצים הינן איכותיות לשיווק

  .בלבד

 

 .P  בתהליך הרבייה של  ( E2)ואסטרדיול ( T)בחנתי את תפקידם של סטרואידי המין טסטוסטרון  בפרק השני

lividus  בעזרת כימות אימונולוגי(ELISA )באוכלוסיות , של רמות הסטרואידים הטבעיות לאורך מחזור הרבייה

בחנתי את השפעתם של סטרואידי מין ממקור חיצוני על התכונות הרבייתיות של , בנוסף. זכריות ונקביות בנפרד

ת נמדדו רמות גבוהו, במהלך מחזור הרבייה הטבעי. גיל במהלך מחזור הרבייה הראשון-אוכלוסיית קיפודי ים שוות

אלו הם . של  אשכים בזכרים ושל שחלות בנקבות( Spent)יחסית של טסטוסטרון בשלב ההתאוששות וההתרוקנות 

מצאתי כי קיים קשר שלילי . השלבים בהם הגונדות עוברות שינויים מבניים ופזיולוגים לקראת מחזור רבייה חדש

בזכרים ( GI)מסך כלל משקל הגוף  אשכים/מובהק בין רמות הטסטוסטרון הנמדדות לבין אחוז משקל שחלות

בנקבות רמות : מספר הקיפודים הגדול והדיגום המאסיבי אפשרו לזהות מספר דפוסים רבייתים תלויי זוויג. ובנקבות

 רבייתי קדם הבשלתי הטסטוסטרון משתנות מרמות מינימליות לרמות מקסימליות במהלך המעבר בין שחלה בשלב

. שבזכרים רמות מינימליות של טסטוסטרון נמדדו דווקא באשכים בשלב הבשל בעוד, (Mature)לבין השלב הבשל 

היחס , מעבר לכך, בזכרים בהשוואה לנקבות באותם השלבים( 4-7פי )רמות האסטרדיול נמצאו נמוכות באופן מובהק 

בחנתי ,  in vivoבניסוי חשיפה . בזכרים ובנקבות מציג תמונת ראי( E2/T)בין רמת האסטרדיול לרמת הטסטוסטרון 

ניסוי זה חיזק את . P. lividusהשפעתם של מזונות המועשרים בטסטוסטרון ואסטרדיול על תכונות רבייתיות של  את

. אשכים ופעילותם כתלות בזוויג וזאת בנוסף לתלות בסוג המזון/התוצאות הקודמות שכן הראה שונות בגדילת שחלות

גבוהים  GIהניבו ערכי  (P-E)יותר המזון שהועשר באסטרדיול ובאופן מתון  (P-T)המזון שהועשר בטסטוסטרון 

בעוד שזכרים בעלי פעילות גמטוגנית נצפו במהלך כל הניסוי בכל קבוצות הטיפול . יותר בהשוואה לקבוצת הביקורת

התוצאות מראות כי חשיפה קצרה לטסטוסטרון ממקור חיצוני . בנקבות השפעת הטיפולים הייתה ברורה יותר, השונות

 GIערכי ה , באופן שאינו תלוי בטיפול. מגביר פעילות גמטוגנית בעוד חשיפה ארוכה עוצרת את הפעילות הגמטוגנית

זכרים נכנסו למחזור הרבייה מוקדם יותר בהשוואה . שנמדדו היו גבוהים באופן מובהק בנקבות לעומת הזכרים

ים אלה מדגישים את הקשר ההדוק בין רמות נתונ. והראו התפתחות אשכים פחות מסונכרנת באוכלוסייה, לנקבות

ואת ההבדלים המשמעותיים ברמות הסטרואידים  ;הטסטוסטרון והאסטרדיול באשכים והשחלות במהלך מחזור הרבייה

תוצאות אלה מציגות את סטרואידי המין כגורמי בקרה אפשריים . בשלבי מחזור הרבייה השונים וכן בין נקבות וזכרים

עור ועד  –ומצביעות על שימור אבולוציוני של תפקידיהם הפיזיולוגיים מקווצי , קיפוד הים של מערכת הרבייה של



 .לבעלי חוליות

 

L  (CtB, CtD ,CtL ) -ו, B ,Dאפיינתי את דפוסי השעתוק והפעילות הספציפית של קטפסין בפרק השלישי  

ובכל שלב , L-ו, CtB ,Dשיבטתי רצפים חלקיים של הגנים המקודדים ל . במהלך מחזור הרבייה של זכרים ונקבות

מהתוצאות עולה כי בכל שלב נמדדו רמות שעתוק של שלושת הקטפסינים באופן . רבייתי מדדתי את רמות השעתוק

בעוד , אופן יחסי בשלב הבשלת תאי המיןרמות השעתוק של שלושת הקטפסינים שנמדדו בשחלות גבוהות ב. מתואם

לא נמצאה התאמה בין רמות השעתוק לבין רמות הפעילות של . שבשאר שלבי הרבייה הרמות הנמדדות היו נמוכות

תוצאה זו רומזת , CtDנמצא קשר חיובי בין רמות האסטרדיול ורמות הפעילות של , למרות זאת. שלושת הקטפסינים

רמות השעתוק שנמדדו בזכרים הציגו דפוס שונה זה מזה וגם מזה . פעילות האנזיםשאסטרדיול עשוי לשמש כבקר 

 CtLבעוד שרמות השעתוק של , לא השתנו במהלך מחזור הרבייה CtD -ו CtBרמות השעתוק של . הנמדד בנקבות

ת הרמות נמצאו גבוהות ביותר בשלבי ההתאוששו. השתנו באופן משמעותי כתלות בשלב ההתפתחות של הגונדה

רמות הפעילות . שלבים אלה הם השלבים בהם אשכים ושחלות מתארגנים כאמור לקראת מחזור רבייה חדש, והריקון

בהתאמה לרמות הולכות ( יצירת תאי המין)של הקטפסינים שנמדדו באשכים היו גבוהות בתחילת תהליך הגמטוגניזה 

הנתונים מראים הפעלה של שלושת , לליבאופן כ. Major yolk protein (MYP)ויורדות של חלבון התשמורת 

בנוסף נמצאה התאמה שלילית בין . חיים-בדומה למתרחש בדגים ודו MYPהקטפסינים במהלך תהליך פירוק ה 

. במהלך יצירת הזרע בניגוד להתאמה חיובית שנמצאה במהלך יצירת הביצים CtLלפעילות של  CtDהפעילות של 

. באשכים שאינה מוגבלת בהכרח לפירוק חלבונים בליזוזום CtLשל  התאמות אלה מרמזות על פעילות ספציפית

בוגרים  P. lividusהעבודה הראשונה המתארת רמות שעתוק ופעילות ספציפית של קטפסינים ב זו, למיטב ידיעתי

י המנגנונים הפיזיולוגיים המבקרים את תהליך הרבייה נחקרו רבות בבעל .אשר תלויות בזוויג ומצב רבייתי, מינית

: ביניהם, י המערכת הנוירואנדוקרינית הכוללת מספר גורמי מפתח"חוליות ונמצא כי הם נשלטים ומתוזמנים ע

י "הפעלת המנגנונים ההורמונליים תלויה בזיהוי הורמונים אלה ע(. GnRHs)הורמונים -סטרואידי מין ונויירו

 .בייהתהליך המניע את התפתחות מערכת הר, קולטנים ספציפיים באברי המטרה

 

בשני מינים של  ,ברת השוואה לזו של בעלי החוליות, בחנתי האם קיימת מערכת פונקציונליתבפרק הרביעי לכן  

 Tממקור יונקי לעורר יצירת  GnRHaהיכולת של . Strongylocentrotus purpuratus -ו  P. lividus, קיפוד הים

 אנדוגני בזכרים מהמין

 P. lividus  נבחנה בעזרת ניסויי חשיפהin vivo .פרופיל שעתוק הקולטנים ל, בנוסףGnRH   נמדד במהלך מחזור

- spGnRH-R1, -R2 and)את יכולת ההפעלה של שלושה קולטנים  in vitroכמו כן בחנו ניסויי .  הרבייה הטבעי

R3 )לGnRH   מקיפוד היםS. purpuratus  המבוטאים בתאיCOS-7 , התוך תאיים ורמת מסלולי ההפעלה

התוצאות מראות השפעה מובהקת . לקולטנים( in silico)ביצעתי הדמיה מבנית , בנוסף. הבררנות בקשירת הליגנד

דמויי , המצביעה על המצאות של ציר אנדוקריני, אנדוגני Tממקור יונקי על יצירת  GnRHaתלוית מינון של 

נמדדו שינויים מובהקים ברמות שעתוק , הלך מחזור הרבייה הטבעיבמ . P .lividusפונקציונלי בקיפוד הים , חולייתני

והגיעו לשיא בזמן הבשלת תאי , עלו עם התקדמות מחזור הרבייה plGnRH-R3רמות השעתוק של  : הקולטנים

אך השינויים לא הניבו הבדלים  plGnRH-R3 עלו בהתאמה ל plGnRH-R2רמות השעתוק לקולטן  ;המין

לאורך כל מחזור  Real-Time PCRהיו נמוכים מסף הגילוי בשיטת ה  plGnRH-R1של  רמות השעתוק. מובהקים

 .והפעילות הרבייתית בקיפוד הים plGnRH-R3תוצאות אלה מצביעות על קשר ברור בין קולטן . הרבייה

 י מספר ליגנדים הכוללים את הליגנד ההומולוגי"הופעלו עCOS-7 (spGnRH-Rs )הקולטנים המבוטאים בתאי ה 

עוצמת (. ocGnRH)ומתמנון ( (mGnRHaממקור יונקי : ושני ליגנדים הטרולוגים (suGnRH)של קיפוד הים 

הוא הקולטן  spGnRH-R1התוצאות מראות כי . הפעלת מסלולים תוך תאיים וסלקטיביות הקולטנים נמדדו, ההפעלה

. cAMP-PKAלול התוך תאי המתירני ביותר כיוון שהוא נקשר לשלושת הליגנדים הנבחנים ומפעיל את המס

ואילו  mGnRHa -ו suGnRHי הליגנדים "הינו קולטן בררני יותר אשר מופעל  ע spGnRH-R3, לעומתו

spGnRH-R2 י "הינו הקולטן הבררני ביותר אשר מופעל אך ורק עmGnRHa . הדמיה מבנית(In silico ) של

אשר יכולים , והקצה הקרבוקסילי 3תאית מספר -בלולאה החוץ, שלושת הקולטנים חשפה הבדלים בקצה האמיני

 spGnRH-R2העובדה כי . להסביר חלק מההבדלים בסלקטיביות של הקולטנים והפעלת המסלולים התוך תאיים

.  יגנדים ממקור של בעלי חוליותבלבד מרמזת על הימצאותם של ליגנדים נוספים הדומים לל mGnRHaי "הופעל ע

ומדגישים את , בקווצי העור GnRHממצאים אלה מצביעים על שימור אבולוציוני מבני ופונקציונלי של מערכת ה 

המשקפים את המיקום הפילוגנטי של קבוצה זו כקדומה יותר מקבוצת , המאפיינים הייחודיים של מערכת זו

 .המיתרניים
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Abstract 

 

Sea Urchins or Echinoidea are important organisms from a variety of standpoints. They are 

evolutionarily situated as deuterstome invertebrates, which appear to provide the missing link 

between protostomes (including mollusks and annelids) and chordates (tunicates and 

vertebrates). They are also economically important, as they are consumed by millions of people. 

These characteristics provided the impetus for a study integrating physiological, developmental 

and evolutionary facets of life history of the prominent edible sea urchin species Paracentrotus 

lividus. By incorporating both basic and applied research I carefully followed the reproduction 

of P lividus. I identified and characterized major endocrine-like factors regulating 

gametogenesis in this species. I investigated the main endocrine factors involved in the 

physiological processes and signal deployment associated with reproductive function in P. 

lividus. In parallel, I assessed important controls of reproduction, as they have important 

implications regarding two very different aspects of sea urchin aquaculture: (i) triggering 

gametogenesis, which is crucial for broodstock management and (ii) delaying gametogenesis 

important to maintaining the quality of the gonads going to market 

Therefore in the first chapter of this thesis I addressed the purely “aquaculture aspect” of 

culture of this species. The establishment of new rearing interface in land base facilities. This 

enabled me to culture these organisms and test endocrine factors regulating gametogenesis in 

female and male population during their first reproductive cycle. Weekly observations during 

54-days feeding experiment lead me to the conclusion that a sex-specific growth patterns of the 

sea urchins' gonads exists in Paracentrotus lividus and that this may depend on the diet they 

receive. The results confirmed the positive effects of natural macroalgae and formulated 

pelleted diets on P. lividus body and gonadal growth, respectively. The findings clearly indicate 

that in both genders, the formulated pelleted diet stimulated gonadal growth and gametogenic 

activity. For the first time in this species, sex-specific gonad-development patterns were 

described. I showed that sexual dependent patterns, demonstrated some female-related positive 

traits, including enhanced gonadal growth, relatively synchronized gonadal development and, 

even more importantly, an attenuated progression in oogenesis, giving rise to extension of the 

"recovery" and "premature" stages. The ability to attenuate gonadal growth without 

gametogenic development enabled the development of, high quality roe, indicating the 

feasibility of culturing female mono-sex stocks.  

In Chapter 2 I elucidated the possible role of sex steroids in reproduction of P. lividus by 

assessing gender wise temporal profiles of testosterone (T) and 17β -estradiol (E2) during the 

reproductive cycle. In addition, the effects of exogenous sex steroids (T or E2) on growth and 

reproductive traits of P. lividus age cohort group undergoing first reproductive cycle were 

evaluated. During the natural reproductive cycle, relatively high T levels were observed during 

the recovery and spent stages in both females and males. This resulted in a strong negative 

correlation with the respective gonad index (GI) values in both sexes. The massive sampling 

frequency and number of specimens also revealed several sexual dimorphic patterns in gonadal 

levels of both T and E2. In females, T levels change from minimum to maximum during the 

transition between the premature and mature stages, whereas in males minimal T levels coincide 

with the fully mature testes. E2 levels were markedly (5-7 folds) lower in males as compared to 

respective females, and an inverse E2 to T ratio pattern was found in males and females. The in 

vivo experiment that evaluated the response of P. lividus to exogenous sex steroids 

administration via food indicated both treatment- and sex-specific effects on gonadal growth 

and gametogenic activity. Diet supplemented with T (P-T), and to a lesser extent the one 

supplemented with E2 (P-E) induced gonadal growth giving rise to higher GI values as 

compared to those of the controls. While in males active gametogenesis was apparent 



throughout the entire experiment in all treatment groups, in females the steroid effect was more 

noticeable. These results indicated that short term exposure to exogenous T enhanced 

gametogenic activity whereas long term exposure to this steroid stopped the progress of 

gametogenesis. Regardless of treatment, GI values were significantly higher in females as 

compared with males. Males entered the reproductive cycle earlier than females, and were less 

synchronized. The results emphasize tight intra-gonadal relationships between T and E2 during 

the gametogenic cycle and demonstrate significant differences in their endogenous levels 

reflecting different reproductive stages as well as distinct functional model for each sex.  

Therefore, in the Third chapter I characterized temporal profiles of cathepsins B, D, and L 

(CtB, D and L): enzyme activity and gene expression during gametogenesis in male and female 

Paracentrotus lividus. Partial cDNAs encoding for P. lividus CtB, D and L were cloned and the 

respective mRNA levels were quantified and associated with four critical reproductive stages. 

My results indicate that throughout the reproductive cycle the P. lividus ovarian and testicular 

cells can express multiple cathepsins' mRNAs and exhibit coordinated activities of the 

respective proteases. The ovarian mRNA levels of the three cathepsins were elevated during 

maturation, while at all other reproductive phases the levels remained constantly low. No 

correlation could be seen between the cathepsin gene expression and respective enzymatic 

activity profiles. Nevertheless, an interesting positive correlation between 17β-estradiol and CtD 

activity profiles were noticed, suggesting hormonal regulation of this protease. The respective 

testicular cathepsin mRNA levels demonstrated differential patterns, which also differ from 

their ovarian counterparts. The activity profiles of the three cathepsins (CtB, D and L) in the 

testes demonstrate maximal levels coinciding with the onset of spermatogenesis and with the 

rapidly declining MYP levels. All together the results suggest co-activation of CtB, L and D 

during MYP processing as is found in amphibian and fish.  

Finally, to assess if like in vertebrates, the gonadotropin releasing hormone (GnRH) links 

the nervous system to the endocrine control of reproduction in the sea urchins, in Chapter 4 I 

assess whether a comparable physiologically functioning system exists in two sea urchin model 

species, Paracentrotus lividus and Strongylocentrotus purpuratus. In vivo trials were used to 

verify the ability of a mammalian GnRH analogue (mGnRHa) to induce endogenous 

testosterone (T) production in P. lividus males. Temporal expression profiles of the native P. 

lividus GnRH receptor (plGnRH-R) genes were assessed throughout the sea urchin reproductive 

cycle. In addition, in vitro experiments evaluated the activation of three putative S. purpuratus 

GnRH receptors (i.e., spGnRH-R1, -R2 and -R3) expressed in COS-7 cells, their cellular 

signaling pathway and ligand selectivity. In addition, in silico structural modeling of the sea 

urchin GnRH-Rs was conducted. Results showed a clear dose-dependent stimulatory effect of 

the mGnRHa on T production implicating the existence of a functional vertebrate-like GnRH 

system in P. lividus. The receptors showed varied expression levels, with plGnRH-R3 

expression levels increasing during the reproductive cycle, peaking concomitantly with gamete 

maturation; plGnRH-R2 levels positively correlated with plGnRH-R3 levels though the changes 

were not significant and plGnRH-R1 levels remained undetected throughout the reproductive 

cycle. These results indicate a clear association of plGnRH-R3 with reproductive function in the 

sea urchin. The spGnRH-Rs expressed in COS-7 cells were activated by various GnRH ligands, 

including a putative sea urchin native form (suGnRH) and two heterologous ones, mGnRHa and 

octopus GnRH (ocGnRH). Ligand- selectivity, potency, and the respective stirred-out cell 

signaling pathways were evaluated. Results indicate that the spGnRH-R1 is the most permissive 

receptor as it bound all tested ligands and elicited the canonical cAMP-PKA signaling pathway. 

The spGnRH-R3 was less permissive, being activated by the suGnRH and mGnRHa but not by 

the ocGnRH form. The spGnRH-R2 was the most selective, being activated only by the 

mGnRHa. In silico structural modeling of the three sea urchin GnRH-Rs revealed marked 

differences at their N-terminal, extracellular loop 3 and C-terminal domains, which may reflect 

their differential ligand selectivity and activated cellular signaling pathways. The fact that 

spGnRH-R2 was activated merely by the mGnRHa suggests the existence of additional 

vertebrate-like GnRH ligand(s).  
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Land-use has transformed a large proportion of the planet's terrestrial surface from natural 
ecosystems to human-dominated systems.  These changes cause modifications in ecosystem 
structure and function by changing biodiversity, productivity, and soil quality.  My PhD thesis 
attempts to generate a theoretical framework for quantifying and evaluating the attributes of 
ecosystem response as a consequence of land-use changes (LUCs), and it tests the validity of 
this framework through remote sensing applications, in different spectral, spatial, and temporal 
scales, in four land-use types in desertified dryland of the northern Negev Desert, Israel. This 
was implemented by selecting two environmental indicators, namely soil quality index (SQI) 
and primary productivity (NPP) using geo-informatics applications (GIS and remote sensing).  
The dissertation consists of four published articles, each addressing the specific study objective: 
(1) to develop a framework of ecosystem responses to LUCs as trajectories of indicators that 
signify soil and vegetation states, such as the SQI and NPP in a phase plane; (2) to develop a 
spectral soil quality index (SSQI) toward applying the technique of reflectance spectroscopy as a 
diagnostic tool and to evaluate the changes in different soil physical, biological, and chemical 
properties and their derived SQI in the LUCs; (3) to apply geo-information techniques, including 
remote sensing and geographical information systems, on a watershed scale, to monitor and 
analyze the spatial and temporal changes in response to drought in managed and unmanaged 
desertified land uses; and (4) to compare the performance of different mathematical/statistical 
procedures, namely PLS-R and Random Forests, for classifying land-uses in conjunction with 
nine different pre-processing.  The dissertation propose a synthesis framework of ecosystem 
responses to LUCs using hyper and multispectral remote sensing techniques in desertified 
drylands at different spectral, spatial, and temporal scales. Hyper and multispectral remote 
sensing produces quantitative estimates of biophysical absorptions, which can be used to 
improve scientific understanding of ecosystem functioning and properties. 
 

 

 

 

 

 

 



 

בעזרת בחישה מרחוק באזור צחיח ערכה ה תגובת מערכות אקולוגיות לשינוי בשימושי קרקע כותרת עבודת הדוקטורט: 

 למחצה 

 שם: טרין פז כגן

 שמות המנחים: פרופ' ארנון קרניאלי ופרופ' משה שחק

הארץ.  עיקר התהליך היה החלפה של שטחים טבעיים -שימושי קרקע המירו אזורים נרחבים משטחו הקרקעי של כדור

לשטחים מנוהלי אדם.  שינויים אלו גרמו להתמרה במבנה ותפקוד של מערכות אקולוגיות רבות, כגון שינוי במגוון 

והמים.  תגובות המערכות משלבות בתוכן תהליכים,  הביולוגי, בייצור הראשוני והשניוני, ובאיכות הקרקע, האוויר,

מסגרת עבודה תאורטית  עבודת מחקר זאת יוצרתאינטראקציות, ומשובים מורכבים, בקנה מידה עיתי ומרחבי משתנה. 

ויישומית על מנת לכמת ולהעריך את תגובת המערכות האקולוגיות לשינויים בשימושי קרקע ולבחון את יישומיות 

יטות חדישות לזיהוי ש וכמו כן פותח, זאת בעזרת תוצרים שונים שנרכשו באמצעות חישה מרחוקמסגרת עבודה 

-בארבעה שימושי קרקע באזור המדברי שינויים בתפקוד המערכות האקולוגיות בקנה מידה מרחבי, עיתי משתנה

( 1ת שני מדדים מרכזיים: )למחצה בצפון הנגב.  הערכת תגובת המערכת האקולוגית לשינויים בשימושי קרקע נעשו בעזר

עבודת מחקר זאת כוללת .  בעזרת כלים של חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות ( וייצור ראשוני2)-איכות קרקע; ו

( לפתח מסגת עבודה להערכת תגובת מערכת 1אשר כל אחד מתייחס למטרת מחקר ספציפית: ) מאמריםבתוכה ארבעה 

להערכת מצב הקרקע נבחר  .ע"י בחינת מערכת היחסים בין מצב הקרקע והצומחהאקולוגית לשינויי בשימושי קרקע 

אנליזה של שינויים מדד איכות הקרקע ולהערכת מצב הצומח מדד יצרנות ראשונית והקשר ביניהם נבדק בעזרת 

ת וככלי כגישה יישומי (spectral soil quality indexקרקע )להערכת איכות ספקטרלי ( לפתח אינדקס 2)  ;וקטורים

ספקטרלי למדדים הכימיים, הכמו כן, להעריך בעזרת מדידות את הקשר  איכות קרקע בשימושי קרקע שונים.  ינתלבח

( להעריך את השפעת שנות בצורת 3)  ;בשימושי קרקע שונים שממדדו באמצעים מסורתיים,ביולוגיים, והפיזיקאליים 

בקנה מידה אגני  ,כולל חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיותאינפורמטיקה, -על שימושי קרקע שונים בעזרת גאו

ת כלים  מתמטיים/ סטטיסטיים על נתוני קרקע ר(  להעריך את הביצועים של שתי שיטות מיוון בעז4)-ו  ;באזור ממודבר

ם הצלחת שיטות המיון נבחנו עם תשע שיטות עיבוד ספקטראלי מקדיבנוסף,   ספקטראליים בשימושי קרקע שונים.

תגובת המערכות האקולוגיות לשינויים בשימושי  להערכתזאת, מסגרת המחקרית המוצעת בעבודה  בצירופים שונים.

בקנה מידה עיתי ומרחבי.  ומולטי ספקטרלית היפר ספקטראליתשל חישה מרחוק מתקדמים שימוש בכלים  נעשה קרקע

-שרים לבצע הערכה כמותית למדדים ביושימוש בכלים אילו של חישה מרחוק ומערכות מידע גיאוגרפיות מאפ

פיזיקאליים, כלים מחקריים אילו יכולים לשמש לניטור ומיפוי תהליכים תפקודיים ומבניים במערכות אקולוגית 

 משתנות. 
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Algorithmic Issues In Vehicular ad hoc Networks 
 
Abstract  
A key component for safety applications in vehicular ad hoc networks (VANET) is the 
use of periodic beacon messages that provide vehicles with a real-time vehicle proximity 
map of their surroundings. Based on this map, a group of safety applications usually 
referred to as “cooperative awareness applications” can be used for accident prevention 
by informing drivers about evolving dangerous situations. In order to be used as the 
infrastructure for these applications, the vehicle proximity map must be accurate and 
detailed, thereby allowing early detection of the evolving dangers as well as cooperative 
and appropriate reactions to the evolving danger.  
The target of this work is to design a wireless beacon dissemination process that provides 
the desired map under the demanding VANET conditions. When considering a high-
density vehicular scenario combined with the dynamic topology of the vehicular 
environment, creating a detailed and accurate vehicle proximity map becomes 
challenging. Accurate mapping in a dynamic environment requires a high beacon 
transmission rate from numerous nearby vehicles, which in turn results in a high data load 
on the channel. To address the above challenges, we suggest the following cluster-based 
beacon process.  
The Distributed Construct Underlying Topology (D-CUT) algorithm is tailored 
specifically to provide an optimized topology for a cluster-based beaconing process. To 
deal with the heavy load of beacon messages required for an accurate and detailed map, 
the D-CUT algorithm is designed to provide a topology that allows the execution of 
extensive but reliable spatial bandwidth reuse. Our D-CUT algorithm exploits the real-
time and coordinated map, provided by the beaconing process, to construct an adaptive 
and robust topology to deal with the dynamic nature of the VANET environment. We 
present theoretically provable bounds supported by simulation results that demonstrate 
the ability of the algorithm to deal with the dynamic nature of the VANET environment.  
On top of the aforementioned topology, we design the Cluster Based Beacon 
Dissemination Process (CB-BDP) that uses this optimized topology as the infrastructure 
for efficient and reliable beacon dissemination processes. The CB-BDP is designed to 
meet the following two objectives: First, since it is used for safety applications, we want 
the map to be detailed and as accurate as possible. Second, we want the map to be 
coordinated with nearby vehicles, thereby allowing synchronized and coordinated 
reactions of nearby vehicles to evolving II  
 



dangers. In order to meet these objectives, we propose a cluster-based aggregation-
dissemination beaconing process that uses this optimized topology to distribute the 
vehicle proximity map. Our proposed scheme is based on a contention-free medium 
access control (MAC) strategy to provide reliable communication under the heavy load of 
beacon messages. We conduct an extensive simulation study to validate the performance 
of our CB-BDP under realistic road traffic and channel models.  
We continue by investigating the influence of our cluster‐based beaconing design on 

different aspects of the vehicular network. We study the influence of our beaconing 

process channel access strategy on contention‐based transmissions circulating on the 

channel. Another aspect that we investigate is a methodology by which our cluster‐

based topology can be integrated within a multi‐level 2‐D topology for long‐range 

communication. Finally, we suggest that our cluster‐based topology could be used as a 

decentralized infrastructure for a key management and reputation system designed to 

protect the network against faulty or compromised vehicles (i.e., vehicles that do not 

comply with the appropriate protocols specification). 



 

 

  יאיר אלוש

  פרופ מיכאל סגל

  רכביות הוק - אד ברשתות מתקדמים אלגוריתמים

  

  תקציר

הוא השימוש  (VANET) רשתות אד הוק רכביותשל בטיחות הביישומי  םמרכזיה יםרכיבהממאחד 

סביבתם הקרובה של לרכבים מיפוי  זורית ותפקידם לספקחצורה מפצות בואשר מ beaconבהודעות ה 

 cooperative" יםמכונה למניעת תאונות קבוצה של יישומי בטיחותר שפמא הז ויבזמן אמת. מפ

awareness applications "ישים מסוכנים בכביש עוד בשלב מתרחר נהגים יהזהאשר מטרתם ל

כך ומפורט  להיות מדויק . על מנת לשמש כתשתית ליישומים אלה, מיפוי הרכבים חייבתחותםהתפ

של  שלמת והולמת אושר תגובה מתפלאעל מנת ת המתפתחות וכן סכנוה לשאפשר גילוי מוקדם שית

 .אלו ותלסכנהרכבים 

את לכל רכב מספק אשר  beaconקשורת אלחוטי להפצת הודעות  פרוטוקול תלתכנן א יעבודה זו המטרת 

של ומיקומם גבוהה בתרחישים בהם צפיפות הרכבים התובעניים.   VANET בתנאי דרושההמפה ה

 מפורטו מדויק ויפימהמפיץ תכנון פרוטקול תקשורת , משתנה גם הוא בתדירות גבוהה על הכבישהרכבים 

 beaconהודעות  שידור מיפוי מדויק בסביבה דינמית דורשזאת מכיוון ש. מאד מאתגר הינו של הכביש,

 . עלהתקשורתערוץ על גבוה תעבורה  עומסוצר כך שנכלי רכב סמוכים, ממספר רב של , ה מאדוקצב גבב

  .על מבנה היררכי בוססמהעים פרוטוקול תקשורת ימצאתגרים אלו אנו להתמודד עם מנת 

אשר   (the D-CUT algorithm)אלגוריתם מבוזר לבניית טופולגיה היררכית בשלב ראשון אנו מציגים

בצורה   beaconלפרוטקול תקשורת להפצת הודעות הטופולוגיה אופטימלית  יוחד במטרה לספקנבנה במ

אלגוריתם זה מחלק את הרשת לקבוצות רכבים, הנקראות אשכולות, כאשר כל קבוצה . יעילה ואמינה

אשר נדרשות למפוי מדויק  beaconה הודעות  להתמודד עם העומס הכבד של על מנתמכילה מנהיג. 

ברוחב ואמין  יעילמרחבי שימוש ת תאפשר ישהטופולגיה הנבנ מתוכנן כך ומפורט של הכביש, האלגוריתם

על מנת לבנות . תוך צמצום ההפרעה ההדדית בין האשכולות על ידי הקצאתו בו זמנית בין האשכולות הפס

מנצל זה  אלגוריתם VANET סביבת עם האופי הדינמי של אמינה אשר גמישה דיה להתמודד טופולוגיה

מציגים בעבודה זו אנו  .)פרוטוקול התקשורתמסופק על ידי אשר (סביבתם מיפוי מודעות הרכבים לאת 

לספק את את היכולת של האלגוריתם  חיםימוכחסמים תיאורטים הנתמכים בתוצאות סימולציה אשר 

 . VANETעם האופי הדינמי של סביבת הטופולוגיה הרצויה תוך התמודדות 

להפיץ את הודעות ה  אשר ייעודו (CB-BDP)עים פרוטוקול תקשורת ימצ, אנו זובסיס טופולוגיה על 

beacon  שתי המטרות הבאות: ראשית, מיפוי ב עמודנועד לבצורה יעילה ואמינה. פרוטוקול תקשורת זה

מפוי  מפורט ומדויק ככל האפשר על מנת שיוכל לעמוד בדרישות המחמירות של יישומי בטיחות. שנית,

מות של כלי רכב סמוכים לסכנות מסונכרנות ומתוא תי רכב סמוכים על מנת לאפשר תגובומתואם בין כל

פרוטוקול תקשורת המבוסס על איסוף והפצה של . על מנת לעמוד ביעדים אלו, אנו מציעים מתפתחותה

שבסופו מיפוי רכבים מדוייק ומתואם מופץ ובין אשכולות סמוכים כך  אשכול בתוך כל beaconהודעות ה 

(בשונה מהגישה מבוססת ים סמוכים בין רכבגישה מסונכרנת לערוץ מבוסס על פרוטוקול זה . אשכולכל ב



 

 

בעבודה זו . beacon הלספק תקשורת אמינה תחת העומס הכבד של הודעות תחרות המקובלת) על מנת 

פרוטוקול  שלאמינותו את וץ וכביש מציאותיים, אשר מוכיחות המשקפת תנאי ערסימולציה נציג תוצאות 

 .התקשורת

נוספים ב היבטים על מספר ת המוצע בעבודה זו פרוטוקול התקשורשל ההשלכות בנוסף, אנו בוחנים את 

VANET שידורים של פרוטוקול התקשורת על את ההשפעה של אסטרטגית הגישה לערוץ בוחנים . אנו

עד ומיהמבנה היררכי שלנו, ה הב דרךמציגים אנו כמו כן, ערוץ. עים על גבי אותו צתבאחרים אשר מ

תקשורת לטווח ארוך. רחבה יותר אשר מאפשרת  לב בתוך טופולוגיהתשהל יכול ,לתקשורת לטווח קצר

טופולוגיה להגנה על הרשת מפני התקפות אשר מתבסס על ה בוזרפרוטוקול מלבסוף, אנו מציעים 

 .היררכית המוצעת בעבודה זוה
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ABSTRACT: 

Reclaimed wastewater is considered today a new water resource. It has been shown that 

formation of biofilms and scaling on reverse osmosis (RO) membranes limits desalination 

efficiency of secondary wastewater effluents. In our recent study, we showed that organic 

functional groups exposed on membrane surfaces in wastewater desalination systems might 

accelerate calcium phosphate mineral scaling (Steiner, Rapaport et al. 2010). In this study, we 

investigated the effect of biofilms and biofilm-borne substances on the extent of mineralization 

at the molecular level in RO-based wastewater treatment systems. In the study, three different 

techniques were used, namely Langmuir isotherms, quartz crystal microbalance (QCM), and 

small-angle neutron scattering (SANS). All through the study a simulated secondary effluent 

(SSE) solution was used as a model mineralizing solution. SSE mimics the desalination of 

municipal wastewater effluents from the Shafdan plant in the Tel Aviv region. 

Langmuir isotherms were used to study the influence of biofilm-borne substances (BSA, 

fibrinogen, lysozyme, and alginic acid) as well as real EPS on the mineralization of sparingly 

soluble minerals at the air-water interface. Langmuir isotherms were coupled with a Brewster 

angle microscope (BAM), and infrared reflection absorption spectroscopy (IRRAS) to elucidate 

the effect of these biomolecules on scaling from the SSE model solution.  

Pressure–area isotherms over EPS and the biofilm-borne substances showed a large increase in 

surface pressure and higher surface pressure at which point the film collapsed after 18 hours of 

incubation, in comparison to 30 minutes of incubation, due to the build-up of accumulated 

minerals at the interface. The IR spectra at the interface revealed the formation of phosphate 

(900-1200 cm
-1

) and carbonate (1460 cm
-1

) peaks accompanied by brighter BAM images after 18 

hours of incubation. The mineralization tendencies followed the order of Fibrinogen (1.04±0.12 

(mN.m/nmol)) > lysozyme (0.63±0.02 (mN.m/nmol)) > alginic acid (0.38±0.05 (mN.m/nmol) > 

BSA (0.25±0.04 (mN.m/nmol)). 

With the QCM technique, modification of the gold sensors with the various biofilm-borne 

substances (BSA, fibrinogen, and alginic acid) was achieved first; then, mineralization studies 

from the SSE solution followed. Attenuated total reflection Fourier transformation infrared 

(ATR-FTIR) and X-ray diffraction (XRD) experiments were also utilized to identify the minerals 

formed on the bio-molecule coated gold substrate. ATR-FTIR spectra showed two distinct 

regions indicating calcium carbonate and calcium phosphate mineralization; this was confirmed 

by XRD which showed the formation of brushite mineral. The mineralization tendencies of the 

studied biofilm-borne substances, which were compared to the amount of biofilm-borne 

substances immobilized on the basis of the normalized amount of scale formed, followed this 



order: Fibrinogen (16.28± 1.14 (g/mol)) ≥ alginic acid (14.90± 4.25 (g/mol)) > BSA(2.36± 0.22 

(g/mol)). 

Investigation of mineralization in the presence of BSA and lysozyme from SSE solution was 

followed using SANS. Experiments showed that both proteins in SSE solution were involved in 

complex mineralization processes. However, only small portions of both protein fractions were 

involved in mineralization processes, whereas most of the protein fractions remained as 

monomers in solution. Particles with a radius of gyration of about 300 Å were formed 

instantaneously. Contrast variation revealed that the particles are composed of both minerals and 

proteins, coexisting with particles of about µm size. After about one day, these large particles 

started to grow again at the expense of the 300 Å particles. The volume fraction of the 300 Å 

particles was of the order of 2 × 10
-4

, which was too large to represent a calcium phosphate such 

as hydroxyapatite as the only mineral present. Considering the solubility product of possible 

mineral polymorphs in the SSE solution, we suggest that there was a formation of protein-

mineral particles of hydroxyapatite and calcium carbonate during scale formation. Based on 

mineral content in the protein-mineral-particles, lysozyme (61% mineral content) seemed to have 

induced mineralization more than BSA (50% mineral content). 

BSA grafted gold nanoparticles (BSA-GNPs) were exposed to SSE solution in order to study 

mineralization. The mineralization process was followed using SANS. The structure of the 

citrate stabilized gold nanoparticles (GNPs) showed 30 Å large particles having a homogeneous 

distribution of gold and citrate with a gold volume fraction of approximately 1%. On the 

average, two BSA monomers were grafted at three GNPs. The exposed BSA-GNPs to SSE 

solution showed an immediate mineralization which led to stable composite particles of about 

0.2 m diameter, and a mineral volume fraction between 50 and 80%. The volume fraction of the 

mineral was of the order of 10
-5

, which was roughly three times larger, but the order of 

magnitude was smaller than the maximum possible contents of calcium phosphate and calcium 

carbonate, respectively, in the SSE solution. Considering the extremely low solubility product of 

calcium phosphate, we suggest that there was a total calcium phosphate, and a partial (5 to 10%) 

calcium carbonate formation in the presence of BSA-GNPs.  

In the three unrelated approaches, the monitoring of mineralization at air-solution interface 

studied by Langmuir isotherms, the QCM monitoring of mineralization on gold surfaces 

modified by biofilm-borne substances, and in bulk solution using SANS, the same trend of 

tendencies to induce mineralization was observed. 

 

 

 

 

 

 



שימוש במשטחי מודל לחקר אינטראקציות סידן פוספאט עם מרכיבי אילוח מיקרוביאלי בעת התפלה של 
 קולחין על ידי אוסמוזה הפוכה

 דחדל יארא

 רון כשר  דר'    :יםהמנח שם 

 יורם אורן פרופ'             

 פרופ' חנה רפפורט         

 תקציר

 ממברנות גבי על ואבנית ביופילם היווצרות כי נמצא. חשוב מים למשאב כיום נחשבים ממוחזרים קולחין מי

 אצלנו לאחרונה שנעשה במחקר. שניוניים קולחים של ההתפלה יעילות את מגבילה( RO) הפוכה אוסמוזה של
 התפלה במערכות ממברנות של הפנים שטח פני על המצויות כימיות פונקציונליות שקבוצות הראינו, במעבדה

בעבודה הנוכחית,  .(Steiner et al., 2010) פוספט-קלציום של אבנית היווצרות להאיץ עשויות קולחין מי של
פילם על היקף המינרליזציה -פילם וחומרים שמקורם בביו-בחנו ברמה המולקולרית את ההשפעה של ביו

. בעבודה זו נעשה שימוש בשלוש טכניקות שונות: RO -במערכות מודל המדמות מי קולחין המטופלים ב

 ופיזור, (quartz crystal microbalance – QCM) מאזני גביש קוורץ -איזותרמות לנגמייר, מיקרו

 השתמשנו העבודה אורך לכל. (small-angle neutron scattering – SANS) קטנה בזווית נויטרונים

 טיפול תוצרי להתפלת מודל כתמיסת, SSE, התפלה עברוש מרוכזים שניוניים קולחים המדמה בתמיסה
 .דן גוש באיזור ן"השפד ממפעל עירוניים בשפכים

 פילם-בביו שמקורן מולקולות-מאקרו של ההשפעה את לבחון מנת על לנגמייר באיזותרמות שימוש נעשה

(BSA ,אלגינית וחומצה ליזוזים, פיברינוגן ,)תאיים-חוץ פולימריים חומרים של גם כמו (EPS) ,על 
 מיקרוסקופ באמצעות גם נבחנה זו השפעה. מים-אוויר בממשק נמוכה מסיסות בעלי מלחים של המינרליזציה

 ולבחון לאפיין לנו אפשרו השיטות שלוש. (IRRAS) אדום-אינפרא ספקטרוסקופית ובאמצעות (BAM) ברוסטר
 .המודל בתמיסת מולקולות-הביו מן האבנית יצירת של ההשפעה את

, נבדקו פילם-בביו שמקורם חומרים גבי ועל  EPS גבי על (pressure-area isotherms) שטח-לחץ איזותרמות
 פני על בלחץ מאוד חדה עליה התקבלה המדידה לפני שעות 18 של באינקובציה הייתה התמיסה שכאשר ונמצא
 עליה התקבלה'(  דק 30) קצרה באינקובציה, זאת לעומת; בממשק מינרלים הצטברות בעקבות כנראה, השטח

cm 900-1200) פוספט של קיום הראתה השטח פני על IR ספקטרוסקופית של אנליזה. בלחץ מתונה מאוד
-1

)  

cm 1460) וקרבונט 
-1

 יותר כלומר) יותר הראו אזורים בוהקים  BAM, וכמו כן תמונות של מיקרוסקופ (
 לגרום המולקולרי הפילם של הנטייה. קצרה אינקובציה לעומת אינקובציה שעות 18 לאחר( מינרלים

 ליזוזים<  ((mN×m/nmol) 1.04±0.12) פיברינוגן: הבא הסדר פי על היתה השטח בפני למינרליזציה

(0.63±0.02 (mN×m/nmol))  >0.38±0.05) אלגינית חומצה (mN×m/nmol)  >BSA (0.25±0.04 

(mN×m/nmol)). 

 של סנסורים של מודיפיקציה נעשתה, שטח-פני על מינרליזציה לכימות QCM ה בטכנולוגיית להשתמש מנת על

QCM פילם-בביו שמקורן השונות מולקולות-הביו עם (BSA ,אלגינית וחומצה פיברינוגן ,)נבחנה מכן ולאחר 

 ATR-FTIR עם השטח פני של איפיונים נערכו מינרליזציה לאחר. SSE המודל מתמיסת המינרליזציה

 ספקטרומים. המצופה הסנסור פני על הנוצרים המינרלים את לזהות מנת על, X (XRD)-קרני ודיפרקציית

 של מינרליזציה על הצביע אשר דבר, וקרבונט פוספט של אופייניות בליעות הראו ATR-FTIR מ שהתקבלו

 היווצרות שהראתה בכך, אלה ממצאים חיזקה XRD באמצעות אנליזה. פוספט קלציום ושל קרבונאט קלציום



 כמות in-situ נמדדה  QCM באמצעות מכן לאחר.  פוספט קלציום של מינרל, (brushite) ברושיט מינראל של

 המשקע כמות.  SSE בתמיסת בהשריה הזמן עם שנוצרת  בביומולקולה המצופים הסנסורים פני על המשקע

 של אינדוקציה של היחסי שהסדר ונמצא, השטח פני על מולקולה-הביו צפיפות פי על כוילה  QCM -ב שנמדדה

  BSA ((g/mol) 4.25 14.90±) >  אלגינית חומצה ≤ ((g/mol) 1.14 16.28±) פיברינוגן: הוא מינרליזציה

(2.36± 0.22 (g/mol)).. 

 אלה ניסויים. ליזוזים או  BSAבנוכחות  SSE מתמיסת SANS באמצעות המינרליזציה בדיקת היה הבא השלב

 מאוד ומשפיעים, מורכבים מינרליזציה בתהליכי מעורבים הינם( וליזוזים BSA) הללו החלבונים ששני הראו

, שנוצרו המינרלים בחלקיקי נמצאו( 10% ~) החלבונים של קטן מאד אחוז רק, אולם. המינרליזציה קצב על

 הראו התמיסה בקונטראסט שינויים תוך SANS ניסיונות. בתמיסה כמונומר נמצא החלבון רוב בעוד

 עם יחד התקיימו והם, Å 300 כ של ברדיוס, מיידי באופן נוצרו וחלבונים ממינרלים המורכבים שחלקיקים
 של חשבונם על לגדול שוב החלו אלו גדולים חלקיקים, אחד כיום לאחר. מיקרון של גודל בסדר חלקיקים

10 × 2 של גודל סדר היה Å 300 בגודל החלקיקים של הנפחי השבר. Å 300 בגודל החלקיקים
 גדול שהוא, 4-

 בתוצאה בהתחשב. הנוכח היחיד כמינרל אפטיט-הידרוקסי כגון פוספט קלציום שמייצג הנפחי מהשבר יותר

 חלקיקי שנוצרו מציעים אנחנו, SSE ה בתמיסת אפשריים פולימורפיים מינרלים של המסיסות במכפלת וכן, זו
 תכולת על בהתבסס. האבנית היווצרות במהלך קרבונאט-קלציום עם יחד אפטיט-הידרוקסי של מינרל-חלבון

-ה מאשר( מינרל תכולת 61%) מינרליזציה ליותר גרם שהליזוזים נראה, מינרל-החלבון חלקיקי של מינרלים

BSA  (50% מינרל תכולת.) 

 עברו אשר, BSA  (BSA-GNPs) ומצופים זהב עשויים חלקיקים-בננו שימוש נעשה נוספים SANS בניסיונות

 יצירת אחרי מעקב נעשה. השטח בפני שנוצרת המינרליזציה את לבחון מנת על  SSE בתמיסת אינקובציה

 מיוצבים היו הזהב חלקיקי. RO ממברנות גבי על המתרחשים אלה את המדמה, המינרליזציה ותהליך האבנית

 זהב של הומוגני פיזור עם, Å 30 בגודל חלקיקים הראה במים הנויטרונים פיזור וניתוח ציטראט י"ע

 לשלושה הצמודים  BSA של מונומרים שני בממוצע הכיל המבנה. מהנפח 1% -כ מהווה הזהב כאשר, וציטראט

 יציבים חלקיקים של מיידית למינרליזציה הובילה SSE לתמיסת BSA-GNPs ה חלקיקי חשיפת. זהב חלקיקי

10. הפרקציה הנפחית של המינרל בתמיסה היתה 80%-50%  בטווח מינרלים אחוז ובעלי m 0.2 בקוטר
-5  ;

מהחלק הנפחי של קלציום פוספט, ובאותו סדר גודל של החלק הנפחי של קלציום קרבונט  3ערך זה גדול פי 

 של מלאה היווצרות שהיתה משערים אנחנו, פוספט קלציום של הנמוכה במסיסות בהתחשב. SSEבתמיסת 

 .BSA-GNPs החלקיקים בנוכחות קרבונאט קלציום של( 5-10%) חלקית היווצרות וכן, פוספט קלציום

 מעקב, לנגמייר איזותרמות י"ע תמיסה-אוויר בממשק מינרליזציה אחר מעקב: תלויות-הבלתי הגישות בשלוש

 ומעקב, פילם-בביו שמקורם בחומרים מותמרים זהב משטחי של השטח פני על המינרליזציה אחר  QCM י"ע

 החומרים ידי על למינרליזציה אינדוקציה של דומות מגמות נצפו, SANS באמצעות בתמיסה מינרליזציה אחר
 .השונים הביולוגים
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Abstract 

Neurotransmission, as a cornerstone of brain function, is a central subject of 

contemporary research. Although many of its underlying mechanisms have been mapped 

at various levels of detail, much remains to be explored before we can attain a realistic 

and quantitative description of synaptic function. This manuscript describes my 

contribution towards a fuller understanding of this complex and important process.  

Synaptic activity is typically described as being initiated by the invasion of an action 

potential into the presynaptic terminal. This event begins a calcium-dependent cascade 

that triggers the fusion of synaptic vesicles with the plasma membrane. Thereafter, 

neurotransmitter diffuses from the lumen of the vesicle into the synaptic cleft. Once the 

transmitter reaches an appropriate receptor in the membrane of the postsynaptic neuron, it 

may affect the postsynaptic cell's membrane potential, altering the probability of the 

initiation of an action potential in the postsynaptic cell. The cascade of excitatory and 

inhibitory transmission events between presynaptic and postsynaptic neurons is the basis 

for the brain's capability to perform the complex calculations that culminate in behavior.  

 The presynaptic terminal is a highly organized and complex structure that contains a 

cluster of small synaptic vesicles (SVs), which are tethered to the active zone, a region of 

the neuronal membrane that is specialized for SV fusion. During synaptic activity, SVs 

fuse with the plasma membrane and are locally recycled. However, when the rate of 

exocytosis exceeds that of endocytosis and the subsequent formation of new vesicles, the 

presynaptic terminal is required to mobilize SVs to the active zone from the SV cluster in 

order to ensure sufficient neurotransmission. The existence of an SV mobilization 

mechanism, combined with a SV clustering mechanism, provides a reliable source of SVs 



that is used to replenish the neuronal active zone and to sustain synaptic transmission. 

The family of proteins best identified with this mechanism is that of the synapsins. 

The synapsins are members of a family of evolutionarily conserved neuronal 

phosphoproteins prevalent in most presynaptic terminals. They have been found to 

interact with both SVs and with cytoskeletal elements. They have been mainly associated 

with the clustering of SVs, but the specific function that each of the various synapsin 

isoforms performs, and the way each of them is regulated remains unclear. Here we 

explore two highly conserved regulation sites of synapsin IIa. Synapsin IIa is the only 

isoform that was found to be capable of rescuing the fast synaptic depression phenotype 

that is revealed when all three synapsin genes are deleted. . We also explore the 

properties of the isoform synapsin Ib which has been hypothesized to have an inhibitory 

effect on the function of other synapsin isoforms.  

 

The first and main regulation site we examined is the ATP binding site of synapsin 

IIa that was identified more than 15 years ago, and which is located in its central C 

domain. Synaptic transmission is expensive in terms of its energy demands, and was 

recently shown to induce a transient drop in the ATP concentration within the presynaptic 

terminal, an observation that we also confirmed. We hypothesized that in addition to 

being an energy source, ATP may directly modulate the synapsins. To examine our 

hypothesis, we produced a mutation (K270Q) in synapsin IIa that prevents ATP from 

binding, and reintroduced the mutant into cultured mouse hippocampal neurons devoid of 

all synapsins. Remarkably, staining for markers of synaptic vesicles was enhanced in 

these neurons in comparison to neurons expressing wild-type synapsin IIa, suggesting 

overly efficient clustering of vesicles. In contrast, the mutation completely disrupted the 

capability of synapsin IIa to slow synaptic depression during sustained stimulation, 

indicating that it interfered with synapsin-dependent vesicle recruitment. Finally, we 

found that the K270Q mutation attenuated the phosphorylation of synapsin IIa on a 

distant PKA/CaMKI consensus site known to be essential for vesicle recruitment. We 

conclude that ATP-binding to synapsin IIa plays a key role in modulating its function and 

in defining its contribution to hippocampal short-term synaptic plasticity.   

  



The second regulation site we examined is the phosphorylation site known as site 1, 

which is highly conserved in all synapsin isoforms. While this site was widely 

investigated in the context of synapsin Ia, its role in the regulation of synapsin IIa has not 

yet been looked into. Although it has been suggested that phosphorylation of site 1 is 

necessary for de-clustering of SVs in relation to synapsin Ia, we saw no difference in the 

clustering patterns of neurons expressing wild-type synapsin IIa and the S10A mutant of 

synapsin IIa, for which phosphorylation at this site is annulled. Yet, electrophysiological 

tests on the synapsin IIa S10A mutation revealed that it decreases neurotransmitter 

release and accelerates synaptic depression compared to WT synapsin IIa. These results 

imply a key role for site 1 in regulating the ongoing release of neurotransmitter in 

glutamatergic synapses.  

 

The third subject of examination in this thesis is synapsin Ib. Synapsin isoforms have 

been shown to hetero-dimerize, and this dimerization has been claimed to control the 

fraction of SVs available for release in excitatory synapses. Unpublished data from our 

lab implies that synapsin Ib is capable of forming synapsin Ia/Ib and IIa/Ib hetero-dimers, 

but that it is itself incapable of binding to SVs. Therefore, it was hypothesized that 

synapsin Ib may shift the balance towards dimers that are monovalent in their capability 

to bind vesicles and thus are unable to cluster SVs. To examine this hypothesis we 

overexpressed EGFP-synapsin Ib in wild type neurons. Using electrophysiological and 

imaging methods we revealed two major effects: the first one is the reduction of the 

density of SVs in the presynaptic terminals and their dispersal into adjacent axonal 

compartments. The second is a reduction in cumulative release during trains of 

stimulation and the acceleration of synaptic depression.  

 

To conclude, my work has revealed an hitherto unknown regulatory locus on 

synapsin IIa, unanticipated interactions between this site and a key phosphorylation site, 

and finally, what appears to be an endogenous negative regulator of synapsin function. 

This work enriches our collective knowledge about the organization of key central 

nervous system presynaptic terminals, their energy usage and their properties during 

intense activity.  



 

 Keywords: Synapsin, short-term plasticity, ATP, phosphorylation, neurotransmission, 
synaptic vesicle, semi-quantitative fluorescence microscopy, electrophysiology 

 



הבקרה על פעילות סינפסין והשפעתה על התשדורת הסינפטית: נושא העבודה  

יואב שולמן: שם המגיש  

ישראל סקלר' דניאל גיטלר ופרופ' דר :שם המנחים  

  תקציר

למרות שמנגנוניה . תקשורת עצבית הינה אבן הפינה לפעילות המח ולכן מהווה נושא מרכזי למחקר בימינו 
העיקריים מופו ותוארו בספרות ברמות שונות של פירוט נותר עוד הרבה לחקור בנושא בטרם נוכל לתאר 

ידע בנושא מורכב עבודה זו מתארת את תרומתי להעמקת ה. בצורה אמיתית וכמותית את פעילות הסינפסה
  .וחשוב זה

. סינפטי- פעולה מתקדם לאורך האקסון ומגיע לטרמינל הפרההעברת מסר סינפטי מתחילה בכך שפוטנציאל  
איחוי של ממברנת ל שמוביליםסידן  מובילה לשרשרת תהליכים תלוית סינפטי- בטרמינל הפרההעליה במתח 

. למרווח הבין סינפטי ושפיכה של הנוירוטרנסמיטר האגור בווזיקולהוזיקולה עם ממברנת התא וה
קישור זה משנה את מתח . ספציפיים סינפטי ושם נקשר לקולטנים-מגיע לטרמינל הפוסט הנוירוטרנסמיטור

  .סינפטי-בתא הפוסט תברות ליצירת פוטנציאל פעולהמשפיע על ההסהממברנה הפוסט סינפטית ו

בתשדורת בין הפרה סינפסה לפוסט סינפסה הינם הבסיס ליכולות המח לבצע  תהליכים מעוררים ומעכבים
  .חישובים מורכבים שנדרשים בתהליכים התנהגותיים

אחד מאותם . קטנות סינפטי הינו מבנה מאורגן בקפידה המכיל בתוכו צברים של וזיקולות-הטרמינל הפרה 
נקרא המאגר המוכן ו עם ממברנת התא י ממברנת הוזיקולהממוקם באתר הפעיל בו מתבצע איחוצברים 
לאחר שהווזיקולות  .במאגר זה הוזיקולות עגונות לממברנה בעזרת מספר חלבונים ומוכנות לשחרור. לשחרור

  . מאוחות עם ממברנת התא הן ממוחזרות באותו אזור

לכן קיים ישנם מקרים בהם קצב האקסוציטוזה מהיר יותר מקצב האנדוציטוזה ויצירת ווזיקולות חדשות ו 
צורך בפרה סינפסה לנייד ווזיקולות ממאגר הווזיקולות אל האתר הפעיל על מנת להבטיח את המשך 

קיום של מנגנון זה המנייד ווזיקולות ואוגר אתן בצברים מבטיח מקור מהימן של . התשדורת הסינפטית
  .אספקת ווזיקולות לאתר הפעיל לצורך שימור התשדורת

חלבונים שמורים אבולוציונית ונפוצים ברוב הטרמינלים - סינפסין הינם פוספו חלבונים השייכים למשפחת 
נמצא שהם מקיימים קשרים עם ממברנות של וזיקולות וכן עם אלמנטים בשלד הטרמינל . סינפטיים-הפרה
התפקיד הספציפי של כל אחד מחברי , אם זאת. סינפטי ועל ידי כך יוצרים צברים של וזיקולות-הפרה

בעבודה הנוכחית אנו . למדע על פעילות חלבונים אלו עדיין אינם בהירים דייםן הבקרה האחראית המשפחה וכ
חיד במשפחת שהינו החבר הי IIaחוקרים את תפקידיהם של שני אתרי בקרה שמורים אבולוציונית בסינפסין 

ם נמחקו אשר בה בתאים מעוררים המהירה שנצפתה את קצב הדעיכה הסינפטית סינפסין שמסוגל להאיט
כן אנו חוקרים את פעילותו הפיזיולוגית הבסיסית של כמו  . שלושת הגנים המקודדים לחלבוני הסינפסין

  .עילותם של שאר הסינפסיניםעל פ שנראה כבעל השפעה אינהיביטורית Ibסינפסין 

של  Cהממוקם במתחם  ATPשנבדק במחקר הנוכחי הינו אתר קישור לוהראשי אתר הבקרה הראשון 
לאחרונה נמצא שפעילות סינפסית כרוכה בצריכה מוגברת של . שנה 15וזוהה לראשונה לפני  IIaסין סינפ

ATP  ברמות ה זמנית ונמדדה ירידהATP אבחנה זו אומתה . זו סינפטיים בעקבות פעילות-בטרמינלים הפרה



שמש גם יכול ל, בתא לפעילות חלבונים בנוסף להיותו מקור אנרגיה, ATPש  ההיפוטזה שלנו היא. על ידינו
 המונעת את (K270Q)בכדי לבחון את ההיפוטזה שלנו יצרנו מוטציה . כבקרה ישירה לפעילות סינפסין

וביטאנו אותה בנוירונים מהיפוקמפוס של עכברים מוטנטיים  IIaלחלבון סינפסין  ATPקישור מולקולת ה
נוכחנו לראות שבנוירונים , למרבה ההפתעה. אשר אינם מבטאים אף אחד מחלבוני משפחת הסינפסין

רמת סימון הוזיקולות על ידי נוגדנים לחלבונים וזיקולריים עלתה בצורה משמעותית , המבטאים את המוטציה
דבר זה מהווה מדד ליעילות גבוהה יותר . IIaלעומת רמת הסימון בנוירונים המבטאים את חלבון הבר סינפסין 

לעכב את קצב  IIaטציה שיבשה לחלוטין את יכולתו של סינפסין המו, לעומת זאת. בתהליך צבירת הוזיקולות
לגייס  IIaדבר זה מראה על פגיעה ביכולתו של סינפסין . דעיכת הזרם הסינפטי תוך מתן גירוי בתדר גבוה

לעבור זירחון  IIaאפקט משמעותי נוסף של המוטציה היה פגיעה ביכולת סינפסין . ווזיקולות לצורך שחרור
 ATPאנו מסיקים שלקשירת . והידוע בחיוניותו בגיוס וזיקולות, Cהמרוחק ממתחם   PKA/CaMKIבאתר 

  .ישנה השפעה מרכזית על פעילויותיו ועל תפקידו בפלסטיות קצרת מועד IIaלסינפסין 

אותו חקרנו בעבודה הנוכחית הינו אתר הזירחון השמור בכל חברי משפחת  IIaאתר הבקרה השני בסינפסין 
אתר זה נחקר רבות . ATPאשר פעילותו נפגעה בעקבות חוסר היכולת של החלבון לקשור , site 1,סינפסין

בכדי לבדוק את פעילות האתר יצרנו בו מוטציה . IIaאך מעולם לא נבדקה פעילותו בסינפסין  Iaבסינפסין 
ינפסין זה בס למרות שבעבר הועלתה האפשרות שזירחון אתר. אשר מונעת את זירחון האתר  S10Aנקודתית

Ia מצאנו שאין הבדל משמעותי בין דפוס צבירת הוזיקולות של , הכרחי לצורך היפרדות הוזיקולות מהצבר
כשביצענו ניסויים אלקטרו פיזיולוגיים באוטפסים המבטאים את , לעומת זאת. IIaהמוטציה לבין סינפסין 

. הבר IIaהסינפטית לעומת סינפסין גילינו שהוא מאיץ את קצב הדעיכה , IIa S10Aהחלבון המוטנטי סינפסין 
ישנו תפקיד  IIaבסינפסין  site 1שילוב של שני הממצאים הנזכרים מעלה את האפשרות שלאתר הזירחון 

  .חשוב בבקרה על המשכיות שחרור הנוירוטרנסמיטר בסינפסות גלוטמטרגיות

סינפסין -בסינפסות מעוררות קשרי סינפסין. Ibהנושא השלישי שנחקר בעבודה זו הינו החלבון סינפסין 
שולטים בכמות הוזיקולות הזמינות לשחרור ועל ידי כך שולטים ביעילות התשדורת הסינפטית לטווח ארוך 

עבודות קודמות במעבדתנו שלא פורסמו מרמזות . ובניידות הוזיקולות בין הצברים השונים ובין הסינפסות
. אך אינו מסוגל להיקשר לממברנת הוזיקולות IIaו Iaמרים עם סינפסינים די- מסוגל ליצור הטרו Ibשסינפסין 

מטה את שיווי המשקל לטובת דימרים אשר הינם מונוולנטיים ביכולתם  Ibלכן הועלתה האפשרות שסינפסין 
 Ibכדי לבחון את תפקידו הייחודי של סינפסין . לקשור ווזיקולות ולכן אינם מסוגלים ליצור צברי ווזיקולות

ביטאנו אותו בעודף בסינפסות של נוירוני בר ועל ידי שימוש בשיטות אלקטרו פיזיולוגיות ומיקרוסקופיה 
השני . סינפטי-הראשון הינו הפחתה בצפיפות הוזיקולות ופיזורן בטרמינל הפרה: חשפנו שני אפקטים עיקריים

 .הינו הפחתה בתשדורת הסינפטית והאצה בדעיכת הזרם הסינפטי

שטרם נודע למדע וכן אינטראקציות בלתי צפויות בין אתר  IIaדתי חשפה אתר בקרה בסינפסין עבו, לסיכום
מחקר זה . זה לאתר פוספורילציה מרכזי וכן מה שנראה כבקרה אנדוגנית אינהיביטורית על פעילות סינפסין

נרגיה בסינפסה צריכת הא, תורם לידע והבנה לגבי הארגון של טרמינלים סינפטיים מרכזיים במערכת העצבים
  .ופעילות הסינפסה במהלך תשדורת עצבית מוגברת

כימות , וזיקולות סינפטיות, תשדורת סינפטית, זירחון, ATP, פלסטיות לטווח קצר, סינפסין: מילות מפתח
  אלקטרופיזיולוגיה, פלורסנציה מיקרוסקופית
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Abstract 

1. Αim and scope of the thesis  

The present study addresses the Song of Solomon with the aim of probing its 

language and clarifying the date of its composition. Focusing on the factor of lexical 

stratification actualized in this biblical text, I present a systematic linguistic analysis 

employing a method first developed in Hurvitz (1972),1 whereby certified "late 

formal" traits in the historical evolution of Biblical hebrew are taken as indications of 

a book's correspondingly late composition. 

2. The corpus 

This thesis investigates the Biblical Hebrew text of the Song of Solomon (henceforth 

"the Song") together with four short textual excerpts found among the Qumran Scrolls 

- dated between the second century BCE and the first century CE- the period in which 

the Song is here deemed to have been composed. 

3. The Data 

The underlying assumption  motivating the present study is that the Song can be 

justifiably  classified as a late composition if its text exemplifies a sufficiently large 

number of certified historically late linguistic traits. Accordingly, the language of the 

Song has here- been scrutinized and compared, on the one hand, with the classical 

stratum of Biblical Hebrew and, on the other, with Hebrew dialects attested from the 

time of the Second Temple to that of the Mishnaic and Talmudic sages.2  

                                                 
1A.  Hurvitz, The Transition Period in Biblical Hebrew, Jerusalem 1972 ( Hebrew). 
2 . This work also examines the life span of lexical items in the early Piyyut genre, albeit this aspect is 
of lesser importance since in numerous instances one can detect a species of `Biblical – borrowing` 
whereby artistic artifice in the use of words replaces the poet's spontaneous choice. 



All the forms considered as pertaining to late Hebrew usage have here been mustered 

and examined individually in accordance with the following criteria: 

i) A lexeme's chronological distribution – throughout the biblical text: The biblical 

books in which a lexical item occurs are, whenever possible, sorted into early or late, 

and  according to genre. The non - occurrence of specific Hebrew lexemes in early 

texts is discussed and putative reasons for their absence are mooted: for instance, the 

non- occurrence of an appropriate discourse context, or a  semantically motivated 

preference accorded to an alternative term. Another significant factor might be the 

close association of an individual term with the idiomatic inventory of the 

contemporary Hebrew lexical stratum, pertaining, respectively, to late Biblical 

Hebrew, the linguistic usage of Ben – Sira, of the Judaean Desert scrolls composed in 

Hebrew, of Bar – Kokhba's letters, or that of the Tannaim, the Amoraim (The 

Talmudic sages in the Land of Israel and Babylon) and the Piyyut genre. Another 

important comparative aspect tangential to the History of the Hebrew lexicon is the 

presence of cognate forms in Phoenician language and in Early and Late varieties of 

Aramaic, including those exemplifies in the Judaean Desert scrolls and the Talmudic 

Aramaic spoken by the Amoraim.  

The lexemes collected in accordance with the aforementioned criteria have been 

presented in alphabetical order; each entry being preceded by a brief grammatical and 

semantic sketch of the lexeme in question, followed by an analysis  highlighting the 

following features.  

i)Semantic traits  – The meaning of each word is examined with reference to its 

context, its Aramaic parallel version when there is one, and the works of 

commentators and grammarians. 

ii)Etymology – Whenever possible, the occurrence of a lexical item is traced 

throughout Hebrew texts from different periods: the late biblical books (Chronicles, 

Ezra, Nehemiah, Esther, Daniel, and Ecclesiastes), the Qumran Scrolls, Ben-Sira, 

Bar-Kokhba's letters, the literature of the Tannaim (including the collection of 

religious rules), the Talmuds, the collections of legends, and the Piyyut genre. The 

earlier use of an alternative term can sometimes help to date a lexeme's earliest  

appearance. 



iii) Determining the dating of lexemes loaned from neighbouring languages - 

Loan words can help to date the Song to the extent that their reception into Hebrew 

can  be plausibly assumed to have  transpired when the languages were in contact. For 

example, a lexeme  documented in an ancient Aramaic idiom could have entered 

Hebrew in the First Temple period; Persian loan words in this language may 

conceivably have been imbibed either directly or via Aramaic mediation from the 

Exilic period onward, presumably not before this time. 

 4. Findings and conclusions 

4.1 New forms: Of the 879 lexemes comprising the lexicon of Song, 74 are specific 

to this book (constituting some 8.5% of its total word stock). Some 50 % of these 

number yield inconclusive evidence for dating, but the other half seem to be late, 

intimating  that the text itself is late composition. 

4.2 Innovative trends: The innovations are classified according to phonological, 

morphological, semantic, and syntactic criteria; some innovations are more certain 

than others. 

4.3 The influence of Aramaic and other languages: The text of  Song has integrated 

lexemes that Hebrew imbibed directly from Aramaic or directly from other languages 

mediated by Aramaic. The author may well have been bilingual and even trilingual. 

He probably spoke Hebrew and Greek fluently, and was well versed in texts written in 

those languages. 

4.4 Doubtful lexemes: These are  presented in a separate category: one group 

includes words that appear once or twice in the classical biblical Hebrew, but are 

common coin in late biblical language: another group consists of Kulturwörter  

picked up by the author from his immediate cultural environment; however, the time 

of their incorporation into in  the language remains unclear. 

4.5 Exclusive words: Words unique to the language of the Song, occurring neither in 

classical biblical Hebrew nor in any variety of Hebrew, may  plausibly be attributed to 

the biblical author's idiolect and, as such, cannot be enlisted as evidence for dating the 

work, and ward, but presumably not before this time.. 

5. The connection between the language of the Song and other linguistic strata 

From the lexical standpoint there is a connection between the language of the Song 



and that of the Sages; thus Aramaic, Acadian and Sumerian words appear in both, as 

well as words of Persian and Sanskrit origin. 

5.1 The language of the Song is also connected to late biblical Hebrew and displays 

terms also known from some books of the Bible whose association with late 

biblical literature is significant, while they do not occur in the early biblical 

literature at all. This connection provides further support to our hypothesis that 

the Song is a late work. One half of these biblical innovations are not continued 

in the language of the Tannaim, leading Prof. Talshir to reject the view of a 

number of scholars that the Song of Solomon is no more than the language of 

the Sages attempting to disguise itself as classical biblical language. In his 

words: 'The multiplicity of linguistic elements created in the late period of 

biblical language, and which are not  continued in the language of the Sages 

(amounting to some two thirds) attests to the fertility and originality of this 

language, and seemingly place this linguistic stratum in the same line as the 

linguistic strata which ejects it from both'.3 

5.3 The language of the Song is also connected with the language of the Judaean 

Desert scrolls: only 6 words and word combinations are documented in both the Song 

and in the language of the scrolls, and only two of these continue to exist in the 

language of the Sages. The word “eykhakha” (how) is particularly noteworthy. Apart 

from its incidence in the Song, it occurs only in Ben-Sira and the Book of Esther, and 

does not show up in the language of the Tannaim. 

6. Dating the Song of Solomon  

The Song appears to have been written in the Second Temple Period, and its language 

is extremely close to that of late books such as Esther. Late Hebrew lexemes which 

the Song shares with Nehemiah tend to have different meanings, and this factor, 

together with some stylistic considerations, suggests that the Song is later than 

Nehemiah. This conclusion is independently corroborated by an examination of loan 

words in the Song. 

 

 

                                                 
3 Talshir, 1979: 172. 



   עבריתקציר

  

  וזמן חיבורה" שיר השירים"בחינת מילונה של מגילת : נושא העבודה

  יוכבד הבר: שם המגישה

  דוד טלשיר' פרופ: שם המנחה

  :תקציר העבודה

  נושא העבודה ומטרתה

מטרת העבודה הייתה ". בחינת לשונה של מגילת שיר השירים וזמן חיבורה"נושא העבודה הוא 

 במיוחד הדברים 1.בחינה בלשנית שיטתית לפי השיטה שגיבש הורביץלבחון  את מילון היצירה 

שבחינתן נועדה , "מאוחרות"אמורים לגבי צורות הלשון שיש סבירות גבוהה לראות בהן צורות 

  . ולקבוע את זמנה בפרט, לאפיין את לשון המגילה בכלל

  הקורפוס

ם קצרים שהתגלו בין העבודה התבססה על נוסח המסורה של שיר השירים ועל ארבעה קטעי

  ). נ"  המאה הראשונה לסה–ס "בין המאה השנייה לפנה: זמן כתיבתן המשוער(מגילות קומראן 

  שיטת המחקר

במחקר זה בחנתי את לשון מגילת שיר השירים תוך השוואתה לרובד הקלסי של לשון המקרא 

שנה והתלמוד מן מצד אחד וללהגי העברית שנהגו למן ימי הבית השני ועד ימיהם של חכמי המ

,  בררתי מתוך המגילה את כל הצורות שיש מקום לראות בהן צורות מאוחרות2.הצד האחר

  :ובחנתי אותן אחת לאחת על פי אמות המידה האלה

בספרים ששיוכם לרובד הקדום ( באלו ספרים היא מזדמנת –תפרוסת הצורה בלשון המקרא . א

  . אילו סוגותוב) בספרים מסופקים, משמעי- או המאוחר הוא חד

נסב ,  בבחינת מילים שאינן מזדמנות כלל בספרים שקדמותם מובהקת–קיום חלופה קלסית . ב

שמא נושא ממין הנושאים שהמילה נקרתה במסגרתם לא עלה : הבירור על סיבת היעדרותן מהם

ושמא כיוון שבעיסוק בנושאים קרובים שימשה , ולכן המילה לא הופיעה, כלל בספרים הקדומים

  . ותו המשמע מילה אחרתבא

הלשון : מידת הקרבה שלה אל מילים המצויות באוצר המילים של  ניבי העברית בני הזמן. ג

לשון מגילות מדבר יהודה הכתּובות , לשונו של בן סירא, )ם"עמ(העברית המאוחרת במקרא 

) בבבלי ו"בא(העברית שבפי  האמוראים , לשון התנאים, לשון המכתבים של בר כוכבא, עברית

כן נבחנה מידת הקרבה של המילה לצורות המצויות באוצר המילים של הלשון . ולשון הפיוטים

ובכלל זה הארמית שנמצאה במגילות מדבר , והמאוחרת הפניקית ושל ניבי הארמית הקדומה

  ). ל"כנ(יהודה והארמית התלמודית שבפי האמוראים 

. את כל צורות הלשון המאוחרות שבמגילה) תלזהו(לגלות , בעזרת בחנים אלו, בעבודה זו ביקשתי

נוכל , "מאוחרות"ההנחה הייתה שאם יתקבל אוסף גדול של צורות לשון שעונות על ההגדרה 

  . לומר בסבירות גבוהה למדיי שזמן חיבור המגילה מאוחר הוא

                                                 
  ).השיטה מוצגת בעיקר בחלקו הראשון של הספר (1ב "תשל, הורביץ  . 1

ים רבים שכן במקר, אולם היבט זה חשוב פחות, נבדק גם המשך חיותן של המילים בפיוט הארץ ישראלי  . 2
  .אפשר לראות בהופעת המילים בפיוטים כעין שאילה מקראית ואמצעי אמנותי ולא שימוש חופשי של הפייטן



נרשמו ברשימה , )או שנמצאו רק שרידים מהן(המילים שלא נמצאו בלשון המקראית הקלסית 

: בשמות; בניין ומשמע, שורש: בפעלים(בראש כל ערך ניתן אפיון קצר של המילה . תית"בי-ף"אל

  :המילים נבחנו מכמה היבטים). חלק דיבר ומשמע

, לפי מקבילתה הארמית, המשמע של כל מילה נבחן לפי ההקשר שהיא נתונה בו -סמנטיקה 

גומי המקרא לשפות אחרות שהופיעה בלשון התרגומים היהודיים למקרא ולפי דרך תרגומה בתר

  . ולפי דברי פרשנים ומדקדקים) לטינית וסורית בתרגומים שאינם יהודיים, יוונית(

נבדק משמע .  לכל ערך מוצג הבירור שנעשה בניסיון להתחקות על האטימולוגיה שלו–גיזרון 

, דברי הימים(ספרי המקרא המאוחרים : המילה בחיבורים שנכתבו בלשון העברית לתקופותיה

ספרות , כוכבא-איגרות בר, סירא-משלי בן, מגילות קומראן, )דניאל וקהלת, אסתר, עזרא ונחמיה

נבדק קיום , כפי שצוין לעיל. התלמודים ומדרשי האגדה והפיוטים, )כולל מדרשי ההלכה(התנאים 

  . חלופה בספרות המקראית הקלסית כדי לבסס את זמן הופעת המילה

 לגבי מילים שחדרו לעברית משפות – לעברית מלשונות שכנות תארוך משוער של מילים שחדרו

נעשה בירור לאיתור התקופה שבה היו הלשונות במגע שבלעדיו החדירה הזאת לא הייתה , שכנות

מילה שמתועדת בניב של הארמית העתיקה יכלה לחדור ללשון העברית : למשל, מתאפשרת

 יכלו לחדור אליה ישירות או בתיווך מילים שחדרו לעברית מן הפרסית, בתקופת בית ראשון

  ).  אך לא לפניה(הארמית למן תקופת הגלות ולאחריה 

התפתחות (נכתב סיכום קצר  הנוגע לסוג החידוש ,  בתום הצגת כל הפרטים הנוגעים לערך

  . לקביעת זמן החדירה–ובמקרים של מילים שחדרו מלשונות זרות ) השפעת לשון במגע, פנימית

  ממצאים ומסקנות

מילים תבניות שמרכיבות את אוצר המילים בשיר השירים  879מתוך : מספר הצורות החדשות

משמע , המחדשות שורש ונטע, כמחצית מהן. מילים מיוחדות)  מכלל המילים10%- כ (74נמנו 

, לעומת זאת; ואישוש איחורן עשוי להעיד על איחור הטקסט, חשודות שהן מאוחרות, ותצורה

פק עדות לתקופת הכתיבה או תימוכין לא תוכל לס, בשל מאפייניה המיוחדים, המחצית הנותרת

  . להיותה מאוחרת דווקא

תצורה או , פונולוגיה: החידושים מתמיינים לפי רמת הלשון שהם נקרים בה: סוגי החידושים

המיליות , הפועל, השם: וכן מתמיינים לחלקי הדיבר שבהם עולה החידוש; סמנטיקה ואף תחביר

וכל מילה הוצגה תחת , קתי במידת החידוש שלהןויש שהסתפ, יש מילים שחידושן ודאי. 'וכד

  .קורת הגג המתאימה להגדרותיה המיוחדות לה

ש משופעת במילים שחדרו לשפה מן הארמית או "מגילת שה: השפעת הארמית ולשונות נוספות

ממצאים אלה מעידים בסבירות גבוהה על היות . שחדרו לעברית מלשונות אחרות בתיווך הארמית

הוא ידע עברית וארמית . לשוני וידע אף יוונית-ייתכן שהיה תלת). לכל הפחות (לשוני-המחבר דו

  . על בוריין ואף היה בקי במקורותיהן הכתובים

הן כוללות .  יש מילים שהתקשיתי להגיע בהן להכרעה והן נותרו מסופקות– מילים מסופקות

. ם" אירעה רק בעמאך השתגרותן, מילים   שהופיעו פעם או פעמיים בלשון המקרא הקלסית

, באמונות, מילים אלה מקורן בידע". מילות תרבות" כוללת מילים שמקובל לכנותן קבוצה אחרת

וזמן שאילתן ללשון אינו , שאדם רוכש בחברה שבה הוא חי, במנהגים ובהרגלים, במוסר, באמנות

 בעברית שאינן מזדמנות, ש" כוללת מילים יחידאיות בלשון שהקבוצה נוספת ומיוחדת. ידוע

ונראה שנכון לשייכן , מילים אלה יחידאיות הן. המקראית הקלסית וגם לא בניב מניבי העברית



ואין לראות בהן עדות לתקופת , ש"של מחבר שה) ללשון האישית המיוחדת והעשירה(לאידיולקט 

  .כתיבת החיבור

  : הזיקה שמקיימת לשון המגילה עם רובדי לשון אחרים

בשתיהן מופיעות מילים : ש ללשון חכמים" מתקיימת זיקה בין לשון שהמבחינת אוצר המילים. 1

  .וכן מילים שמקורן בפרסית ובלשון סנסקריט, אכדיות ושומריות, ארמיות

ויש בה מילים שמלבד במגילה נקרות במקרא , ם"לשון המגילה מקיימת זיקה גם עם עמ. 2

נות בספרות המקרא הקדומה ואינן מזדמ, בספרים ששיוכם לספרות המקרא המאוחרת מובהק

כמחצית מן . ש חיבור מאוחר היא"זיקה כזאת יש בכוחה לתמוך בסברה שאף מגילת שה. כלל

, המקרא בלבד" גזרת"אלא נותרים ב, החידושים הללו אינם ממשיכים את חיותם בלשון התנאים

ים שהציעו חוקר, טלשיר  את הדעה' והבחנה זו היא שעומדת בבסיס הדחייה שדחה הפרופ

ובמילותיו , ל המנסה להתחזות ללשון המקרא הקלסית"ם אינה אלא לשון חז"שלפיה עמ, אחדים

ואשר אין להם המשך , שפע יסודות הלשון שנוצרו בתקופת הלשון המקראית  המאוחרת: "שלו

, ומציבים, מעידים אל נכון על פוריותה ומקוריותה של לשון זו) כשני שלישים(בלשון התנאים 

   3".ת רובד הלשון הזה בשורה אחת עם רבדי הלשון המבריחים אותה מזה ומזהא, כמדומה

 מילים וצירופי מילים 6: לשון המגילה מקיימת זיקה גם עם לשונן של מגילות מדבר יהודה. 3

  . ש גם בלשון המגילות ורק שניים ממשיכים את חיותם בלשון החכמים"מתועדים מלבד בשה

בספר בן סירא ובמגילת , ש"מלבד במגילת שה, המזדמנת, "יככהא"ראויה לציון מיוחד המילה 

 .ואינה ממשיכה להתקיים בלשון התנאים כלל,  אסתר בלבד

  :ש"זמנה של מגילת שה

  : ש נכתבה בימי בית שני ולשונה קרובה קרבה יתרה ללשון הספרים המאוחרים"מגילת שה

מה גם ללשונו של ספר -א במידתלשונה דומה למדיי ללשונה של מגילת אסתר ועל אף שדומה הי

מילים מאוחרות : השוני בין השניים מפריע לתפיסת החיבורים כחיבורים שלשונם דומה, נחמיה

והחיבורים נבדלים זה מזה גם בצורה , ש שונה ממשמען בנחמיה"משמען בשה, משותפות

 למסקנה הבדלים אלו מובילים. המשמשת את מחבריהם בתפקיד כינוי גוף פרוד של גוף המדבר

 . ש מאוחרת לנחמיה"שמגילת שה

  .  יכולות לשמש כלי לאישוש תארוכּה, המאפיינות את המילון, מילים שאולות רבות

                                                 
.172' עמ, ז"תשמ, טלשיר.  3  
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Abstact 

The main experimental tool for directly observing extremely rapid acid-base reactions has been 

photoacids which upon electronic excitation become strong acids. Pyrenols  and naphthols are 

two related  families of very useful ROH-type photoacids. In particular, 1-hydroxypyrene 3,6,8 

trisulfonate (HPTS) and 1- and 2- naphthols derivatives has been most useful photoacids in 

comprehending extremely fast (diffusion assisted) acid-base reactions.   For molecules that 

contain more than one protonable functional group that may undergo proton transfer reaction 

every ionization state of the molecule is equally important. The research of such multifunctional 

molecules is particularly suitable for understanding of complex biological systems. Naphthol 

derivatives with a basic substituent on the naphthalene  ring  like the carboxylate group are 

aromatic molecules having both acidic and basic groups depending on their ionization state. In 

particular, they act  as both proton donors and  acceptors in the pH range where the OH group is 

protonated and the carboxy group deprotonated.  

Our particular choice of bifunctional photoacids  was of photoacids were the  S0     S1 excitation 

modifies the electronic properties at both functional groups , rendering the OH group more acidic 

and  the CO2
-
 group more basic. It follows , that in such bifunctional photoacids , proton transfer 

may occur from the OH to the carboxylate group. However, unlike intramolecular proton transfer 

reactions this reaction can only occur with the proton transferred through the  solvent. Another 

important aspect of bifunctional aromatic molecules is that the   transient change in the ionization 

state of one functional group is expected to cause ultrafast switching of the reactivity of the 

second functional group thus affecting the mechanism of a consequent excited state proton 

transfer between the two groups.  Our aim in this work was to elucidate the proton transfer 

mechanisms in several bifunctional photoacid systems in water using both time-resolved and 

steady state spectroscopy techniques.  

The values of pKa and pKa
*
 were  determined experimentally and  reflect the effect of a 

substituent in position C6 on the acidity of hydroxyl group in position C2 both in the ground and 
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excited state. The  electron withdrawing ability of the sulfonate group ( σv=0.35) increases the 

acidity of  the hydroxyl group  by reducing the charge density around it. The effect of the 

sulfonate group on the acidity of the carboxyl group in the naphthol derivatives that were studied 

in the current work was more pronounced in the excited state than in the ground state.  

Most modern theories that take into account the effect of the solvent on the proton transfer 

describe the correlation between the dissociation rate of similarly structured acids and the free 

energy of activation for this reaction [21]. Hydroxyarenes that were studied in the past represent a 

family of a strong photoacids and for them a good correlation was found in the exothermic region 

of the reaction. The weakest photoacid studied that belongs to  the naphthol family was 2-

Naphthol [81] (pKa
*
 =2.8). The present work completes the endothermic part of the correlation 

curve by introducing 7 new molecules belonging to the endothermic part of the reaction family, 

i.e. , all having  pKa
* 
> 0. 

The Kinetic Isotope Effect (KIE) is an important tool in the investigation of reactions mechanism. 

We have analyzed the kinetic isotope effect (KIE) of the  proton transfer reactions that were 

studied in the present work using a correlation of the  KIE with the  acidity  constant   due to the 

Marcus equation (eq 29, 30). We observed a reduction  in the KIE values accompanied by the 

reduction in the acid strength as expected from the approximate analysis of Marcus theory 

regarding the KIE.    

       The hydroxynaphthoic acid derivatives that we investigated and  also  the hydroxypyrenoic 

acid represent moderately strong photoacids that dissociate within 55-65 ps
-1
 and 900ps

-1
, 

respectively, after a short laser pulse.  During the excited state lifetime of the monoanion 

carboxylate  a  new specie forms.  At pH ≈ 6 an emission from the monoanion hydroxylate (yield 

63%-77%), that is not formed from the analogue methyl ester derivative, was observed . In the 

present work two important processes in aqueous solution that take place following photoacid 

dissociation were studied: reversible geminate (back) recombination of the proton following the 

dissociation of the photoacid  to the water solvent (the proton reacts again with the conjugate 

photobase) and irreversible recombination of the proton with a strong basic group which is a 

substitute on the aromatic ring. The evidence for the occurrence of these processes comes from 

the non-exponential behavior of the decaying curves of the  photoacids and their conjugated 

bases. Reversible geminate recombination was observed for our molecules mostly at pH < 6 when 

the specie excited was  HORCO2H. At higher pH’s  at about  pH ≈ 6  the main specie which is  

excited is the monoanion carboxylate  and the “classic” geminate recombination process is 
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diminished. The reason for this effect is the preferred geminate-recombination of the proton  to 

the carboxylate group which is a much stronger base than  the hydroxylate group.   As a result, 

the proton dissociation from  the hydroxyl group is still a reversible process but its amplitude is 

greatly decreases because  the geminate proton  is more likely to react with the  carboxylic group 

where it recombines irreversibly and is thus effectively removed from the solvent. The rate 

constants for the various  proton recombination reactions were calculated based  a suitable kinetic 

model using the long- time  kinetic approximation ( for example scheme 8, p. 52). The  

irreversible recombination rate constant of the proton with a carboxylate group was also 

estimated using the quantum yield  for the formation of the  product, the electronically excited  

monoanion hydroxylate.  The value of ks, the diffusion-limited rate constant of separation of the 

geminate ion pair to infinity, was calculated using the steady-state diffusion equation.  

The outcome of the kinetic  analysis described above  was compared  with the exact numerical 

solution of the given  reactive systems when using the numeric simulation was performed using 

the SSDP computing package [63] . The two kinetic models have resulted with very similar 

kinetic parameters. This provides a deeper insight into the mechanism of complex proton transfer 

reactions in aqueous environment. Evidently, time-independent kinetic models are able to capture 

the essence of the reaction mechanism. 

I conclude that in this research we gathered evidence, for the first time, for proton transfer 

between two specific fixed sites separated in solution  by at least 4 water molecules which is 

carried out by a mechanism similar to a diffusion-limited reaction mechanism. This mechanism is 

usually used for describing homogenous acid-base reactions in aqueous solution and combining 

with our current observation it appears now to be the most common mechanism for proton 

transfer in aqueous solution between either static (having a fixed separation length) or diffusing 

reactants as long as they are separated by more than  3 -4 water molecules.   

 

 

Keywords: Solvent Assisted Proton Transfer, Photoacids and  Bifunctional Photoacids,  Excited 

State Proton Transfer,  Diffusion Assisted Reactions, Proton Geminate Recombination 



במצב האלקטרוני המעורר של פוטוחומצות ופוטובסיסים  מולקולרים מעברי פרוטון תוך  :נושא העבודה  

 ביפונקציונליים 

 יוליה דיטקוביץ'שם המגיש: 

 אהוד פינס 'פרופשם המנחה: 

 תקציר

 המכונות -חומצות מצב מעוררמהירות הוא -עלבסיס -כלי ניסיוני עיקרי למעקב אחרי תגובות חומצה

פוטוחומצות הנן חומצות חלשות או בינוניות במצב היסוד וחומצות חזקות במצב . 26–18,19,21פוטוחומצות

המעורר.  מעקב אחרי הפלואורסנציה שלהן מלמד על הקינטיקה של המצב המעורר ולכן הן מהוות סמנים 

 סביבה בה הן ממוקמות.-מדידה ואפיון המיקרואידיאליים להבנת השפעת הסביבה על מעבר הפרוטון או, ל

-5, 3, 1-הידרוקסיפיראן-8של פוטוחומצות שימושיות. במיוחד,  חשובותפירנולים ונפתולים הן שתי משפחות 

נפתולים ונגזרות שלהן, הן פוטוחומציות שתכונות כימיות ופיסיקליות -2-ו -1-ו16,27–38( HPTSטריסולפונאט )

 בסיס מהירות בצורה קיצונית. -יותר של ריאקציות חומצה שלהן נחקרות רבות למטרת הבנה טובה

עבור מולקולות שיש בהם יותר מקבוצה פונקציונלית אחת שמסוגלת למסור או לקבל פרוטון כל 

המקומות בהם מתרחשת פרוטונציה חשובים באותה מידה, לכן המחקר הזה הכרחי לחקירת מערכות 

  מסובכות אלו.

 OH-קבוצות פונקיונליות  המכילות של פוטוחומצות ביפונקציונליות  S1       S0  ערעור אלקטרוני

CO2- -המשמשת כפרוטון דונור  ו
המשמשת כפרוטון אקספטור גורם לשינוי בתכונות האלקטרוניות של  -

-הופכת לחומצית יותר וקבוצה   OH–המולקולות ועל ידי כך גם לשינוי בחומציות של שתי הקבוצות: קבוצה 

CO2
ת לבסיסית יותר . בנוסף לכך שינוי במצב היוניזציה של קבוצה פונקציונלית אחת באותו רגע משנה הופכ -

 ראקטיביות של קבוצה אחרת ותופעה זו מביאה למעבר פרוטון בין שתי הקבוצות. 

על חומציות של  C6שהתקבלו מראים השפעה של אופי המתמיר בעמדה  pK*a -ו pKaהערכים הנסויים של 

במצב היסוד ובמצב המעורר כשבמקרה האחרון ההשפעה היא חזקה  C2ידרוקסילית בעמדה הקבוצה הה

(  מוריד מצפיפות המטען של הקבוצה  σv= 0.35יותר.  האופי מושך האלקטרונים של קבוצת הסולפונאט )

עבור נגזרות נפתול שנחקרו בעבודה הנוכחית בנוסף ההידרוקסילית ועל ידי כך מגדיל את החומציות שלה. 

ההשפעה של הוספת קבוצת הסולפונאט על החומציות של הקבוצה הקרבוקסילית מתבטאת בעיקר במצב 

 המעורר. 

 טובהההידרוקסיארנים שנחקרו בעבודות הקודמות הם בעיקר פוטוחומצות חזקות ועבורם נמצאה קורלציה 

בחלק  נה דומה לבין האנרגיה החופשית של האקטיבציה שלהןבין קצב הפירוק של חומצות בעלות מב

 26נפתול-2האקסותרמי של העקומה. הפוטוחומצה החלשה ביותר שנחקרה בעבר ממשפחת הנפתולים היא 

(pK*
a=2.8  נגזרות  7( . העבודה הנוכחית משלימה את ההתאמה בצד האנדותרמי שלה בזכות הכללתן של

  חדשות.



 ( הוא כלי חשוב בניתוח מנגנון תגובה כימית.  הערכים של האפקט האיזוטופיKIEהאפקט האיזוטופי הקינטי )

בחוזק  KIEהקינטי עבור ההידרוקסיארנים שנחקרו בעבודה הנוכחית עברו קורלציה המתארת תלות של 

( המתקבלת ממשוואת מרכוס. הפוטוחומצות החדשות מייצגות קבוצה של פוטוחומצות 65החומציות ) איור 

פי שצפוי מהטיפול כ המתקבלים עם ירידה בחוזק החומציות  KIEירידה של ערכי בעלות חוזק בינוני. קיימת 

אותו גבוהים יותר מאשר  KIEערכי  התקבלו עבור המערכות שנחקרו בעזרת משוואת מרכוס.  KIE -המקורב ב

 .נפתול קבוע החומציות קטן יותר-2-, בהתאמה לכך שלנפתול-2ערך עבור 

לו על ידי שימוש המטרה שלנו בעבודה זו היא ללמוד על מנגנון מעבר פרוטון במים במערכות ביפונקציונליות א

 בשיטות ספקטרוסקופיות שונות. 

חומצות קרבוקסיליות של נפתולים ופירנולים שנחקרו מייצגים פוטוחומצות בעלי חוזק בינוני שעוברות 

55-65psדיסוציאציה בקצב של 
900ps -ו 1-

-1
אחרי שעוררו על ידי פולס לייזר קצר. במצב מעורר בהתאמה  

-חדש כתוצאה מדיסוציאציה של פרוטון מקבוצה הידרוקסילית של מונואניון קרבוקסילאט ב נוצר צורון

pH≈6 כתוצאה  63-77%. ניתן לעקוב אחרי פלואורסנציה של מונו אניון הידרוקסילאט שמתקבל בניצולת של

ן שעבר מתגובת העברת פרוטון אינטראמולקולרית הקודמת לרקומבינציה זוגית )כלומר על ידי אותו פרוטו

 דיסוציאציה מקבוצת הידרוקסיל( בקרבוקסילאט. 

ה: וטוחומצהפדיסוציאציה של ה עקבותבתמיסה מימית בהמתרחשות בעבודה הנוכחית נחקרו שתי תופעות 

זוגית הפיכה של הפרוטון המתפרק למים ומגיב עם עם האניון של הפוטוחומצה ורקומבינציה לא רקומבינציה 

 התנהגות הלא אקספוננציאליתב באות לידי ביטויה בסיסית חזקה. תופעות אלו הפיכה של הפרוטון עם קבוצ

זוגית רקומבינציה של עקומות הדעיכה של החומצה המעוררת ושל עקומת ההיווצרות של האניון . תופעה של 

בהם הצורון העיקרי  pH<6נפתלנים בסביבת  הפיכה נצפתה בעיקר עבור חומצות קרבוקסיליות של הידרוקסי

כשהצורון העיקרי שמעורר הוא המונואניון קרבוקסילאט  pH≈6עורר הוא הצורון הנייטראלי. בתנאים של המ

הביטוי לתופעה זו היה קטן למדי. הסיבה היא רקומבינציה של הפרוטון עם קבוצה בסיסית יותר מאשר 

מעורר הוא ה קרבוקסילאט מקבל את הפרוטון במצבהברגע שהידרוקסילאט דהיינו קבוצת הקרבוקסילאט. 

ואניון הידרוקסילאט במצב מונהזמן החיים של בתוך הופך לחומצה חלשה שלא משחררת את הפרוטון 

בסקלת  היא לא הפיכהעם הפרוטון קרבוקסילאט ה של האלקטרוני המעורר. כתוצאה מכך הרקומבינציה

 .הזמנים של המדידה

שנחקרו פותח מודל קינטי הנותן תאור אנליטי  מערכות ביפונקציונליות שלזו בהתבסס על התנהגות 

(. ערכי זמני החיים לתגובת 52, עמ' 8לתהליכים השונים המתרחשים בסביבה המימית ) לדוג' סכמה 

חושבו בעזרת ניצולת קוונטית של התוצר המתקבל )מונואניון הדרוקסילאט( .  τpהרקומבינציה הלא הפיכה 

של ראקצית ההפרדות של זוג יונים( חושב מתוך פתרון של משוואת )קבוע קצב מבוקר דיפוזיה  ksערך של 

 דיפוזיה במצב עמיד. 

מודל קינטי אנליטי פשוט שפותח על ידינו המבוסס על חישוב של ניצולת קוונטית במטרה להשוות בין 

התלויה בזמן בוצע שימוש  דיפוזיההמשוואת המערכת באמצעות לבין פיתרון נומרי מדויק של במצב עמיד 

תוך התאמת הפרוצדורה הנומרית למערכת המכילה צמד יוני ראקטיבי שיכול להפרד על ידי  SSDP 39בתוכנת 



וכלוסיה ההתחלתית נמצאת במצב בו ) הא הדיפוזיה או להתקרב ולהתחבר בצורה הפיכה או בצורה לא הפיכה

 (. HO-הפרוטון קשור לקבוצת ה

 pH=6-מנורמלת בהפלואורסנטית הדעיכה ( ה1) חומצה נפתואית-2 - דרוקסייה-6לדוגמא, עבור מולקולה של 

כתוצאה  במצב המעורר מונאניון הידרוקסילאט הנוצרהושל  יון קרבוקסילאט המעוררמונואנהשל 

-Debye( הותאמו ע"י פתרון משוואת 60) איור   במים קרבוקסילאטעם ה של פרוטון רקומבינציההמ

Smoluchowski הפיכה זוגית מתחרות על השפה אחת ראקציות רקומבינציה שתי מתוקנת למקרה של ה

 הסימולציה הנומרית אינסטרומנטלית.הפונקציה הקונבולוציה עם לאחר  ההתאמה בוצעה .לא הפיכהוהשניה 

 . SSDP -עזרת תוכנת הבוצעה ב

בהתבסס על התוצאות שהתקבלו בתנאים אלו האפשרות למנגנון קונצרטי למעבר פרוטון בין שייר חומצי 

( או למנגנון המערב גשר של ממס כאשר הפרוטון )קבוצת הידרוקסיל( לשייר הבסיסי )קבוצת קרבוקסילאט

קופץ ממולקולת מים אחת לשנייה בצורה מכוונת נמצאה לא חשובה ביחס למנגנון מעבר דיפוזיוני רגיל. 

מצאנו ראיות המצביעות על מנגנון דיפוזיוני להעברת פרוטון בין שתי הקבוצות הפונקציונאליות האלו 

 המתרחש במעבר הדרגתי דרך הממס. 
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Background 

 Adipose tissue dysfunction is considered to play a major role in mechanisms by which obesity 

leads to insulin resistance and type 2 diabetes (T2D). Different adipose tissue stresses were reported to 

contribute and promote the dysfunction of adipose tissue. Moreover, these stresses were shown to be 

interconnected and their degree was demonstrated to correlate with obesity-associated morbidity. Our 

group identified two different stress response pathways activated in visceral (omental, Om) human 

adipose tissue in obesity: i. an activated MAP kinase stress signaling pathway involving the MAP3K - 

ASK1. Om ASK1 mRNA levels were found to be an independent statistical predictor of whole-body 

insulin resistance.   ii. Autophagy, characterized by increased expression of autophagy genes and 

elevated autophagic flux. The activation of both ubiquitous pathways was shown to be at least partially 

contributed by adipocytes comprising the adipose tissue.  In cancer cell models, both stress signaling 

pathways were shown to be regulated by transcription factor E2F1, a member of the E2F transcription 

factor family mostly studied in the context of cell cycle regulation. In this thesis we hypothesized that 

E2F1 transcriptionally regulates the two 'arms' of the human adipose tissue stress response in obesity 

(ASK1 stress signaling and autophagy), thereby contributing to adipose tissue dysfunction and 

consequently to obesity-associated metabolic dysfunction.   

 

Methodology/experimental approach 

 We conducted our research using several complementary experimental strategies: The role of 

E2F1 in transcriptional regulation of ASK1 and several autophagy genes in adipocytes was investigated 

using two complementary "gain of function" and "loss of function" approaches. "Gain of function" 

approach was achieved by E2F1 over-expression; whereas "loss of function" approach was achieved by 

E2F1 depletion either using siRNA for E2F1 or by generating E2F1 depleted MEF-derived adipocytes. 

In these models we examined by molecular, imaging and metabolic assays how manipulating E2F1 

regulates the expression of ASK1 and several autophagy genes. In addition, we assessed several 

adipocyte functions (lipolysis, adipokine secretion and insulin signaling), to determine the role for 

E2F1 in adipocyte biology. To assess the role of E2F1 in the regulation of the two stress signaling 

pathways in human adipose tissue in obesity, we utilized two cohorts (adipose tissue bio-banks, Beer-

Sheva, Israel, and Leipzig, Germany). We correlated expression (mRNA and protein) of E2F1, ASK1 

and several autophagy genes, as well as different clinical parameters. In order to bridge the gap 

between the in-vitro and the clinical studies, we developed and utilized an E2F1 Chromatin 

ImmunoPrecipitation (ChIP) protocol for use in fresh human adipose tissue fragments to detect in-situ 

interactions between E2F1 and its proposed stress-related target genes' promoters.  

 



 

Results 

 First we aimed to gain insight which specific obesity-related adipose tissue stresses might 

underlie the increased expression of ASK1 and several autophagy genes. Utilizing adipocyte cell lines, 

we demonstrated that inflammatory factors (TNFα and Fas.L.) and oxidative stress, up-regulate mRNA 

the mRNA levels of ASK1 and several autophagy genes (Atg7 and LC3B). Next, using a transcription 

inhibitor (Act.D.) we could demonstrate the complete dependency of stress-induced ASK1 mRNA 

increase on transcriptional regulation (and excluded a significant role for elevated mRNA stability). 

Next, we assessed E2F1's role in the regulation of stress-induced expression of ASK1 and several 

autophagy genes. As a "gain of function" approach we observed the expected up-regulation of ASK1 

promoter activity and several autophagy genes (LC3B, ATG12 and DRAM1) upon E2F1 over-

expression, an effect that  could be partially attributed to a direct binding of E2F1 to the respective 

promoter areas (by ChIP). Furthermore, we demonstrated that in response to inflammatory stimuli, 

E2F1 over-expression resulted in a further increase in promoter activity of ASK1 and several 

autophagy genes, including promoters that were not responsive to inflammatory stress under 

endogenous levels of E2F1. This finding suggests a novel role for E2F1 as a 'stress sensitizer', this 

effect could not be attributed to further increase in E2F1 direct binding to the promoter, but rather to a 

JNK-dependent process. Then, we demonstrated that E2F1 indeed induced autophagy under 

inflammatory conditions by elevated autophagic flux measurements (western blot and LC3-

immunofluorescence), and confirmed the autophagosome ultrastructure by electron microscopy.   

To further establish E2F1's role in the regulation of two stress pathways in adipocytes, we 

evaluated the expression of ASK1 and several autophagy genes in E2F1 depleted models. Depletion of 

E2F1 by siRNA in adipocytes resulted in a significant decrease in basal and TNFα-induced mRNA 

levels of ASK1. Furthermore, E2F1 depleted MEF-derived adipocytes showed basal and inflammatory 

cytokines-induced decrease in expression (both mRNA and protein) of ASK1 and several autophagy 

genes (LC3B and ATG12). Interestingly, we observed that E2F1 regulated not only the expression 

levels of mentioned earlier genes, but was also implicated in the regulation of both stress signaling 

pathways, since E2F1 depleted cells exhibited attenuated autophagic flux and lower levels of p-JNK.  

To gain insight on the functional outcomes of E2F1 expression level in adipocytes, we 

evaluated lipolysis, adipokines secretion and insulin signaling in E2F1 depleted cells. These cells 

exhibited remarkably lower basal and inflammatory cytokines-induced lipolysis compared to WT. 

Basal levels of leptin and adiponectin in E2F1 depleted cells were significantly lower and higher 

respectively, compared to WT. Moreover, in the absence of E2F1, cells did not respond to 

inflammatory stress by altering adipokine secretion, as observed in WT adipocytes. E2F1 depletion 

increased basal and insulin-stimulated phosphorylated levels of Akt and GSK, suggesting improved 

insulin signaling. Yet, unlike the protection against changes in adipokine secretion, E2F1 depletion did 

not protect cells from inflammatory cytokines-mediated decrease in insulin signaling.   

Next, in human adipose tissue, omental expression of E2F1 (mRNA and protein) was found to 

correlate with expression of omental ASK1, LC3 and ATG5. No correlations were found between Om-

E2F1 mRNA levels and the proliferation marker Ki67, consistent with the notion that E2F1 may not be 



involved in cell cycle regulation in human adipose tissue in obesity. Investigating a possible link 

between E2F1 and different clinical parameters, we demonstrated that Om-E2F1 mRNA positively 

correlated with BMI and different adiposity and adipose tissue characteristics (such as waist 

circumference, adipocyte diameter and visceral area). Additional positive correlations were found with 

metabolic and endocrine characteristics (such as triglycerides and circulating IL-6); Most importantly,  

Om-E2F1 mRNA negatively correlated with glucose infusion rate during hyperinsulinemic-euglycemic 

clamp studies, suggesting an association with the degree of whole-body insulin resistance.  

To demonstrate transcriptional regulation of ASK1 and one of the autophagy genes (LC3B) by 

E2F1 in the most relevant biological model to our question, we conducted ChIP in paired human 

adipose tissues (Sc and Om) using E2F1 antibody. ChIP enabled us to demonstrate in-vivo interactions 

between E2F1 and promoter areas of ASK1 and LC3 that positively correlated with BMI, particularly 

in Om human adipose tissues.    

 

Conclusions/significance 

 This thesis reveals new roles of E2F1 in obesity-induced stress response in adipose tissue via 

regulation of two stress response pathways, consistent with several known, but also novel, roles of this 

transcription factor. The use of several complementary approaches and systems to address our 

hypothesis allowed us to demonstrate the important role of E2F1 in the basal transcriptional regulation 

of ASK1 and several autophagy genes in adipocytes. Moreover, we suggest that E2F1 has a sensitizing 

effect on adipocytes to different stress stimuli. Furthermore, we demonstrated that E2F1 up-regulates 

not only the transcriptional regulation of ASK1 and several autophagy genes, but is functionally related 

to the activation of both stress signaling pathways (ASK1 and autophagy) in adipocytes and adipose 

tissue. In addition, we show that E2F1 is implicated in regulating key adipocyte biological functions, 

including lipolysis and leptin secretion, insulin signaling and adiponectin secretion. Since positive 

correlations were found between Om-E2F1 and several obesity-altered clinical parameters, we suggest 

that E2F1 may be implicated in obesity-induced alteration mechanisms of adipocytes and adipose 

tissue function. Our findings indicate that E2F1 may constitute a central node in obesity-induced 

adipose tissue dysfunction by promoting obesity-induced stress response via up-regulation of ASK1 

and autophagy, thereby contributing to adipose dysfunction in obesity.   

 



                   בתגובה לעקה המתפתחת E2F-תפקידם של פקטורי שיעתוק ממשפחת הכותרת העבודה: 

  ברקמת שומן בעקבות השמנה

  יוליה חיים שם המגיש/ה:

  פרופ' אסף רודיךשם המנחה: 

  

  רקע

לאינסולין  לעמידות מובילה יתר השמנת שבאמצעותם במנגנונים מרכזי תפקיד משחק השומן רקמת של לקוי תפקוד

עקות שונות המאפיינות את רקמת השומן בהשמנה, נמצאו כמקדמות ותורמות לתפקודה הלקוי של הרקמה. . 2ולסוכרת מסוג 

יתר על כן, לעקות אלו השפעה הדדית אחת על השנייה ועוצמתן נמצאת בקורלציה עם תחלואה הנגרמת מהשמנה. קבוצה שלנו 

. המסלול iועות של התגובה לעקה), אשר מופעלים ברקמת שומן תוך בטנית באדם: זיהתה שני מסלולי תגובה לעקה (שתי זר

ברקמת שומן  ASK1של  mRNA). רמות ביטוי MAP3K5  )ASK1הכולל את  MAP kinase pathwayהראשון הוא 

גיה, המתאפיין . מסלול האוטופiiתוך בטנית באדם נמצאו במודלים סטטיסטיים כגורם מנבא בלתי תלוי לעמידות לאינסולין. 

גבוה ברקמת השומן בהשמנה, הוא המסלול הנוסף המשתתף בתגובה  autophagic flux- בביטוי מוגבר של גני אוטופגיה וב

לעקה. אדיפוציטים, תאי השומן המרכיבים את רקמת השומן, נמצאו כתורמים לשפעול, חלקי לפחות, של שני המסלולים הללו 

, המשתייך למשפחת פקטורי E2F1שני המסלולים הנ"ל מבוקרים ע"י פקטור שעתוק  בהשמנה. במודלים של סרטן הראו כי

מבקר את שתי זרועות  E2F1, אשר עיקר פעולתם נחקרה בהקשר של מחזור התא. בתזה זו העלנו השערה כי E2Fsשעתוק 

ל הרקמה אשר בתורה ואוטופגיה) ברקמת שומן באדם בהשמנה, וכך תורם לתפקוד לקוי ש MAP kinaseשל התגובה לעקה (

  פוגעת בתפקוד מטבולי תקין. 

  

  שיטות

ושל מספר גני  ASK1בבקרת השעתוק של  E2F1במחקר נעשה שימוש במספר גישות משלימות: תפקידו של   

או באמצעות מחסור בביטויו במודלים השונים. השתמשנו במבחנים  E2F1אוטופגיה נחקר באמצעות ביטוי יתר של 

משפיעה על הביטוי  E2F1מולקולריים, בשיטות הדמיה שונות ובמבחנים מטבוליים על מנת לחקור כיצד מניפולציה של ביטוי

ה, הפרשת ושל מספר גני אוטופגיה. בנוסף, חקרנו מספר פונקציות המאפיינות את האדיפוציטים (ליפוליז ASK1של 

בביולוגיה של תאי השומן. במטרה להעריך את תפקידו  E2F1אדיפוקינים וסיגנל לאינסולין) על מנת לקבוע את תפקידו של 

-קליניים (ביו cohortבבקרה של שני מסלולי תגובה לעקה ברקמת שומן באדם בהשמנה, השתמשנו בשני מחקרי  E2F1של 

מוקם בבאר שבע, ישראל והשני בלייפציג, גרמניה). ניתוח נתונים של שני בנקים של רקמת שומן שמקורה באדם, האחד מ

ושל מספר גני  ASK1לבין רמת הביטוי של  E2F1הראה כי קיימת קורלציה חיובית בין רמת הביטוי של  cohortמחקרי 

מנת לגשר על הפער  לבין פרמטרים קליניים שונים. על E2F1אוטופגיה. בנוסף לכך, נצפו קורלציות בין רמת הביטוי של 

 Chromatinהקליניים, פיתחנו שיטת  cohortלבין קורלציות במחקרי  in-vitroבתוצאות שהתקבלו 

ImmunoPrecipitation )ChIP לשימוש ברקמת שומן טרייה מאדם, אשר נועדה להבחין באינטראקציות ישירות בין (

E2F1 קודם.  לבין הגנים שמשתתפים בשני מסלולי תגובה לעקה שהוזכרו  

   

  



  תוצאות

תחילה בדקנו אילו מהעקות המאפיינות את ההשמנה ברקמת השומן עלולות להוות את הגורם לעלייה בביטוי של   

ASK1 ) ושל מספר גני אוטופגיה. חשיפת אדיפוציטים בתרבית לעקות שונות הראתה כי פקטורים דלקתייםTNFα  וכן

Fas.L.ועקה חימצונית גורמים לעלייה בביטוי של ( ASK1 ) ושל גני אוטופגיהAtg7  וכןLC3B ברמת (mRNA באמצעות .

) הראנו כי אותה עלייה בביטוי הייתה מתווכת ע"י תהליך שעתוק מוגבר ולא על ידי .Act.Dשימוש במעכב תהליך השעתוק (

  מוגברת.  mRNAיציבות 

ושל מספר גני אוטופגיה כתוצאה  ASK1של  mRNAבעלייה ברמת  E2F1לאחר מכן, בדקנו את תפקידו של   

ושל  ASK1גרם עלייה צפויה בפעילות הפרומוטר של  E2F1מחשיפה לתנאי עקה שונים, כפי שהוזכר קודם. ביטוי יתר של 

לאזור הפרומוטר של  E2F1), אשר לפחות בחלקו מתווך ע"י קישור ישיר של LC3B, ATG12, DRAM1גני אוטופגיה (

 E2F1) ביטוי יתר של TNFα). יתרה מזאת, הדגמנו כי בתגובה לעקה דלקתית (ChIPבאמצעות גני המטרה השונים (הודגם 

ושל מספר גני אוטופגיה, ביניהם  ASK1גרם לעלייה נוספת (מעבר עלייה הצפויה במצב הבזאלי) בפעילות הפרומוטר של 

כ"מרגש  E2F1-תפקיד חדשני ל . ממצאים אלה מציעים E2F1כאלו שלא הגיבו לעקה דלקתית בעת ביטוי אנדוגני של 

 E2F1לאזור הפרומוטר. בנוסף לכך, הראנו כי  E2F1ולא ע"י קישור ישיר של  JNKלעקה", אפקט אשר מתווך בעיקר ע"י 

) וכן אישור ויזואלי autophagic fluxהעלה את תהליך האוטופגיה תחת תנאי עקה שונים ע"י מדידה של קצב האוטופגיה (

  . electron microscopyמים באמצעות של מבני האוטופאגוזו

כבקר של שני מסלולי תגובה לעקה באדיפוציטים,  E2F1על מנת להשיג עדויות נוספות התומכות בתפקידו של   

שהושג ע"י שימוש  E2F1-. מחסור בE2F1ומספר גני אוטופגיה במודלים אשר אינם מבטאים את  ASK1בדקנו את ביטוי 

הן במצב הבזאלי והן תחת תנאים של עקה  ASK1של  mRNAראה ירידה ניכרת ברמות באדיפוציטים, ה siRNAבשיטת 

ועברו התמיינות לאדיפוציטים, ראינו ירידה בביטוי (הן ברמת  -/-E2f1אשר הופקו מעכברי  MEFsדלקתית. בנוסף לכך, בתאי 

mRNA  של (והן ברמת החלבוןASK1 ) ושל מספר גני אוטופגיהLC3B, Atg12 הבזאלי והן תחת תנאים של ) הן במצב

ושל מספר גני אוטופגיה, אלא גם בבקרה  ASK1הראה מעורבות לא רק בבקרת ביטוי של  E2F1עקה דלקתית. יש לציין כי 

  של שפעולם של שני מסלולי תגובה לעקה שהוזכרו קודם לכן. 

פונקציות ייחודיות של על תפקוד פונקציונלי של אדיפוציטים, בדקנו מספר  E2F1על מנת לחקור את השפעת   

). בתאים אלו הליפוליזה E2F1 )MEFsאדיפוציטים כגון ליפוליזה, הפרשת אדיפוקינים וסיגנל לאינסולין בתאים ללא ביטוי 

. תופעה דומה נצפתה גם בעת בדיקת ליפוליזה בעקבות גירוי WTהבזאלית הייתה נמוכה יותר באופן משמעותי מאשר בתאי 

בהתאמה.   WTהיו נמוכות וגבוהות יותר מאשר בתאי  E2F1ל לפטין ואדיפונקטין בתאים ללא דלקתי. רמות בזאליות ש

נצפו רמות  E2F1. בתאים ללא WTהפרשת אדיפוקינים לא הושפעה מגירוי דלקתי, בניגוד לתאי  E2F1מעבר לכך, בהיעדר 

צפתה גם בעת גירוי עם אינסולין. תוצאות ותופעה דומה נ GSK-ו Aktבזאליות גבוהות יותר של צורות מזורחנות של חלבוני 

אלו מרמזות על תפקוד טוב יותר של המסלול לסיגנל לאינסולין. מנגד, בשונה מאפקט הגנתי מגירוי דלקתי שנצפה בהפרשת 

  לא הגן על התאים מירידה בסיגנל לאינסולין כתוצאה מגירוי דלקתי. E2F1אדיפוקינים, היעדר 

והן ברמת החלבון)  mRNA(הן ברמת  E2F1מאדם נמצא כי רמות ביטוי של  בבדיקת רקמת שומן תוך בטנית  

לבין רמות  E2F1של  mRNA. לא נמצאו קורלציות בין רמות ATG5- ו ASK1 ,LC3נמצא בקורלציה עם רמות ביטוי של 

mRNA  של מרקר פרוליפירציהKi67  ברקמה התוך בטנית, תוצאה התומכת ברעיון כיE2F1  של מחזור אינו מעורב בבקרה

 E2F1של  mRNAלבין פרמטרים קליניים שונים חשף כי רמות  E2F1התא ברמת שומן בהשמנה. מחקר על הקשר בין 

וכמות של רקמה שומן  ומאפיינים שונים של השמנה כגון היקף מותניים, קוטר אדיפומיטים BMIנמצאו בקורלציה חיובית עם 

.  IL-6תוך בטנית. קורלציות חיוביות נוספות נמצאו עם מאפיינים מטבוליים ואנדוקריניים כמו רמות של טריגליצרידים ושל 



ברקמת שומן תוך בטנית לבין קצב הזלפת גלוקוז במהלך  E2F1של  mRNAמעבר לכך, נמצאה קורלציה שלילית בין רמות 

hyperinsulinemic-euglycemic clamp .דבר המרמז על הקשר עם רמת עמידות לאינסולין כלל מערכתית ,  

) במערכת LC3Bושל אחד מגני אוטופגיה ( ASK1בבקרת שעתוק של  E2F1על מנת להדגים את מעורבותו של   

ברקמות שומן מאדם (רקמה תת עורית ורקמה תוך  ChIPביולוגית הרלוונטית ביותר לשאלת המחקר, ביצענו 

לבין אזורי הפרומוטר  E2F1בין  in-vivoאפשרה לנו להראות אינטראקציות  E2F1 .ChIP-)באמצעות שימוש בניגן לבטנית

  , בייחוד ברקמת שומן תוך בטנית. BMI, אשר נמצאו בקורלציה חיובית עם LC3Bושל  ASK1של 

  

  דיון

מות ע"י השמנה ע"י בקרה בתגובת רקמת השומן לעקות הנגר E2F1-עבודה זו חושפת תפקידים חדשים שיש ל  

חיובית של שני מסלולי תגובה לעקה. שימוש במספר גישות מחקריות משלימות לבדיקת ההיפותזה אפשר לנו להדגים את 

ושל מספר גני אוטופגיה באדיפוציטים. יתרה מזאת, אנו  ASK1בבקרת שעתוק בזאלית של  E2F1-התפקיד החשוב שיש ל

 E2F1ם לרגישות לעקות שונות הקיימות ברקמת שומן בהשמנה. בנוסף, אנו הראנו כי גורם לאדיפוציטי E2F1מציעים כי 

ושל מספר גני אוטופגיה אלא גם משתתף בשפעול של שני מסלולי העקה  ASK1מבקר בצורה חיובית לא רק את הביטוי של 

)ASK1  ואוטופגיה) באדיפוציטים וברקמת שומן. כמו כן, הראנו כיE2F1  מעורב במספר פונקציות ביולוגיות של

של  mRNAבאדיפוציטים, כולל ליפוליזה, הפרשת אדיפוקינים וסיגנל לאינסולין. מאחר ונמצאו קורלציות חיוביות בין רמות 

E2F1  ברקמה התוך בטנית לבין פרמטרים קליניים שונים שמשתנים בהשמנה, אנו מציעים כיE2F1  עלול להיות מעורב

 E2F1מובילים את אדיפוציטים ואת רקמת השומן לתפקוד לקוי בעקבות בהשמנה. ממצאים שלנו מעידים כי במנגנונים ה

ממלא תפקיד מרכזי בתפקוד לקוי של רקמת שומן בהשמנה ע"י שפעול של מסלולי התגובה לעקה, וכך פוגע בתפקוד התקין 

  של אדיפוציטים בהשמנה.
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The reality of spatial and social divisions in “contested” cities has been recognized in

urban studies for over a century. Such cities are characterized by divisions of group

membership and residential segregation. On the one hand, this loose definition of

“divided city” spans a wide comparative range. On the other hand, a growing body of

knowledge points particularly to "extremely divided cities" (EDC). These are cities

claimed to contain extreme ethno - national divisions originating from an active national

conflict and a contestation of the nation state. It has been argued that these cities contain

distinctive attributes positioning them within an exclusive discourse differentiating them

from other urban areas. Some of the well-known examples include: Baghdad, Beirut,

Belfast, Derry/Londonderry, Jerusalem, Mostar, Nicosia, Kirkuk and Sarajevo.

The term "ordinary cities" proposed by Robinson (2006) advocates thinking of all cities

as "ordinary". The significance of comparing different cities with diverse histories and

contexts has important implications for a growing need to re-think pre-defined 'labels'

and 'concepts' attributed to cities and neighborhoods. With this observation in mind, my

central argument in this research is that it is timely to start learning from, and comparing

across "extremely divided cities" (EDC), as part of the "ordinary cities" framework.

My PhD project’s theoretical meta-objectives are twofold, firstly; to move away from the

usual comparison within the EDC and comparative urban studies more generally of 'most

similar cases'. Secondly, the research suggests that rather than limiting the 'extremely

divided city' (EDC) label to a selected number of places, there is an increasing need to

broaden the category itself. Within this discussion, there is a still significant lacuna as to

how researchers and policymakers themselves conceptualize and prioritize the socially

and politically contentious issues and the “challenges of understanding urban

segregation” (Vaughan & Arbaci 2011) in different cities.



My main aims in this PhD research were threefold. First, to explore in-depth, empirically

grounded case studies of two 'different cities'; one labeled as 'ordinary' (Stockholm) and

one 'deeply divided' (Jerusalem).  Secondly, to understand differences and similarities of

urban segregation in Stockholm and Jerusalem as an attempt to critique the extremely

divided cities (EDC) label. Thirdly, it is my intention to use the findings from my

research to address recent changes in the contemporary urban present. In so doing I

intend to shape and advance a general theoretical and practical understanding of urban

division and segregation bridging the current lacuna in the literature that differentiates

extremely divided cities (EDC) from other, more ordinary urban areas.

The core research question is: How and in what ways is urban segregation

in "ordinary cities" becoming increasingly similar or different to urban

segregation in "extremely divided cities" (EDC)?

My core research assumption is that cities with diverse forms of urban segregation are

starting to develop comparable patterns. I establish this working hypothesis with a critical

reading of the existing literature as well as a comparative investigation of Sweden

(known for its leading progressive welfare system) and Israel (known for its ethnic

oriented policies); selecting two urban case studies; Stockholm and Jerusalem and two

selected local neighbourhood case studies; Al-Isawiyyah (a Palestinian neighbourhood in

East Jerusalem) and Fittja (an immigrant dense outer suburb south of Stockholm)

conducting site visit and interviews with planners and residents during 2010-2013.

Methodologically, with the aim of establishing a comparative framework; the research

integrates three main scales of investigation: (1) the nation state role in planning for

urban segregation, (2) urban segregation at the city scale, and (3) the role of local

community and civil society in, and their perception of, these urban processes.

The comparative framework set out to investigate five main functional 'anchor points':

(1.) housing & development; (2.) local government structure; (3.) mobility & transport

(4.) NGO involvement in planning (5.) social services & employment. . Deriving from



the research findings three additional patterns were established: (i) institutional

segregation; (ii) urban violence; (iii) planning discourses. By examining five pre-defined

'anchor points' and three additional patterns across Jerusalem and Stockholm, establishing

a partial multi-themed analytic comparative conversation, this method opens up the

debate about convergence between cities with different causal factors (Pickvance 1986,

2005). To better adapt planning policy and practice to ethnic minorities and migrants in

an ever more fractured urban reality.

In Chapter 1, the research focuses on a broad theoretical reading of urban segregation

and division relevant to this study. The comparative framework and other methodological

tools are further outlined in Chapter 2. In Chapter 3, planning and geopolitics is

analysed in Israel and Sweden and Jerusalem and Stockholm across different scales

(national, regional and urban). The neighbourhood scale field research is based on the

two selected local case studies of Al-Isawiyyah and Fittja in Chapter 4. The research

will conclude with an analysis of how concepts, methodologies and policies regarding the

consequences and approaches to manage socio-spatial disparities in cities, are devised,

transferred and negotiated between different actors and institutions. This is elaborated in

the comparative discussion of my findings in Chapter 5.

Thus, the theoretical contribution this research makes is by comparing two cities seen as

plural and incommensurable in urban studies and planning literature (Robinson 2011),

revealing what we can learn from comparing across most different cases. On the

empirical level, the two main issues my PhD addressed are; firstly, from the spatial

perspective; given different political regimes in each country, how over the last half

century does the history of the city's spatial evaluation and the history of the city's

patterns of migration and settlement pan out on the ground? And, secondly, focusing on

the social, how is urban segregation conceptualized and acted upon by local residents and

planners at different levels and stages of bottom-up and top-down initiatives of urban

policy formation in different social and cultural contexts.

Key words: Comparative Urbanism, Urban Segregation, Divided Cities, Urban
Geopolitics, Urban planning policy, Jerusalem, Stockholm, Israel, Sweden.



דוקטורטתקציר

למידה מירושלים ושטוקהולם-ערים שונותה שלהשוואנושא: 

יונתן רוקםמגיש:  

מנחה: דר' חיים יעקובי

קבוצות מתקיימת הפרדה מרחבית בין בהןבעשורים האחרונים גוברת התעניינות המחקרית בערים

. הגדרה כללית contested)(בספרות "ערים במחלוקת"תמכונואו לאומי. ערים אלו, גזעיעל רקע אתני

זו מכסה טווח רחב של אופני סגרגציה עירונית.  הקטגוריה שמהווה מקרה קיצון להפרדה מרחבית 

EDC"  (ותכזאת, ובה עוסק מחקר זה היא "ערים מחולקות קיצוני - Extremely Divided Cities( .

בהפרדה מרחבית שמקורה בעימותים בין קבוצות אתנו תמאופיינולקטגוריה זו שמשתייכות ערים 

יש הטוענים שהמתחים והתכונות ת הלאום.לאומיות תוך ערעור הסמכות והלגיטימיות של מדינ

ותאורבנימטיפולוגיותהייחודיות של ערים מחולקות אלו מחייבות למצב אותן בשיח מחקרי מובחן 

ירושלים, ניקוסיה, דרי/לונדונדרי,בלפסט,,ביירותדד,  בג.  דוגמאות מוכרות לערים כאלו  הן: ותאחר

קירקוק ומוסטר.,סרייבו

שראוי לחשוב על כל נהשטע(Robinson 2006)י) הוצע על ידordinary citiesהמונח "ערים רגילות" (

הערים כ"רגילות". השוואה של ערים עם רקע היסטורי והקשר שונים טומנת בחובה פוטנציאל למענה 

בהם נעשה שימוש לתיאור ערים ושכונות. 'מושגים'ו'תוויות'גובר בחשיבה מחודשת על הולך ולצורך 

ערים "בין ן שמבחין לצאת מהדיוהיא שהגיעה העת זהמתוך תפיסה זו הטענה המרכזית במחקר

כחלק ) EDCשל ה (להתחיל ללמוד ולערוך השוואה לערים אחרות ו)EDC" (ותמחולקות קיצוני

."ערים רגילות"שלהתאורטי המהמבנ

ת קטגוריאת לבחון האם וכיצד ניתן לעשות שימוש בתכונות המגדירות , אפוא,במחקר זה אני מציע

לשם התבוננות ומחקר של ערים אחרות המקוטלגות כ"ערים רגילות". הטענה שאני מבקש EDCה

להציג היא שקיים חסר משמעותי, הנוגע לאופנים שבהם חוקרים ומקבלי החלטות ממשיגים 

, ומתעדפים את הסוגיות הפוליטיות והחברתיות ב"ערים מחולקות באופן קיצוני". מחקר זה מטרתו

ת התחומים והמאפיינים הדומים בין ערים המשוייכות בדרך כלל לקטגוריות להאיר אאם כן, היא

Vaughan & Arbaci(אורבנית נפרדות ובכך להעשיר ולהיענות ל "אתגר של הבנת סגרגציה עירונית"

בערים שונות. 2011)



בעלות דוקטורט שלוש מטרות מחקריות עיקריות: ראשית, לבצע ניתוח אמפירי על שתי ערים עבודת הל

עיר המתויגת –,  וירושלים (ordinary)עיר המתויגת במחקר כ "רגילה" –'תוויות שונות', שטוקהולם 

מחולקת באופן קיצוני".  שנית, אני מבקש לבחון באופן ביקורתי את שיוכן של ה "ערים המחולקות "כ

קדם את ההבנה לו" לקטגוריה עירונית מובחנת וייחודית. שלישית, אני מבקש לבחון ותקיצוניה

ממרחבים (EDC)ההתיאורטית והמעשית, ולגשר על הפער הנוכחי בספרות האורבנית שמבדילה את 

כוונתי להשתמש בממצאי המחקר בכדי לבחון מחדש שינויים במציאות כך בב.עירוניים 'רגילים'

האורבנית העכשווית.

דומה או "בערים רגילותת   "שאלת המחקר המרכזית היא: כיצד ובאילו דרכים סגרגציה עירוני

?EDC" בערים מחולקות קיצוניותעירונית   "שונה לסגרגציה 

השערת המחקר הראשית היא שניתן להבחין במאפיינים דומים בערים ששייכות לקטגוריות שונות של 

ספרות האני מבקש לאשש את השערת המחקר באמצעות קריאה ביקורתית של סגרגציה עירונית.

של שתי מדינות עם אופנים שונים של סגרגציה אמפירי המחקרית הרלוונטית, וכמו כן באמצעות ניתוח 

עירונית: שוודיה  (הידועה בזכות מערכת הרווחה השוויונית והמתקדמת שלה) וישראל (שידועה 

קרי בוחן:  במחקר נעשה שימוש בשתי שכונות עירוניות כמ.)במדיניות חברתית עם אוריינטציה אתנית

. )פרבר מהגרים  בדרום שטוקהולם(Fittjaעיסאוויה (שכונה פלסטינית במזרח ירושלים),  ו -שכונת אל

הניתוח מתבסס על מידע אמפירי שנאסף באמצעות עבודת שטח, תצפיות, וראיונות עם מתכננים 

מציג מסגרת מבחינה מתודולוגית, המחקר.2010-2013בין השנים ותושבים בשטוקהולם וירושלים

) תפקיד המדינה בהתוויות מדיניות של 1השוואתית באמצעות התמקדות בשלוש רמות מחקר: (

) תפקידם של הקהילה 3) מאפיינים סגרגטיביים ברמה העירונית, ו (2סגרגציה בתחום התכנון, (

המקומית וארגוני מגזר שלישי בשדה התכנון, והאופן שבו הם תופסים את שתי הרמות שלעיל. 

:בחמישה נקודות אוגןהמסגרת ההשוואתית מתמקדת באופן מפורט  ;ופיתוחשיכון(1) מבנה (2)

;תנועה ותחבורה ;) 3(;השלטון המקומי שירותים ;) 5(מעורבות החברה האזרחית בתכנון(4)

נוספים: וניתוח דפוסי השוואה שלושהממצאי המחקר הובילו להרחבה ושימוש בחברתיים והעסקה.

(i)הפרדה מוסדית, (ii)אלימות עירונית, וכן(iii) שיח תכנוני. על ידי בחינת שלושת הנושאים

"דיאלוג  שהוגדרו מראש וארבעת דפוסי ההשוואה שנבעו מהמחקר בירושלים ושטוקהולם,  הובנה

. שיטה זו מאפשרת את הדיון בדמיון בין מאפיינים Robinson 2013)(" איהשוואתי אנליטי רב נוש

על מנת ) (Pickvance 1986, 2005סגרגטיביים בערים שונות שמקורם בגורמים סיבתיים שונים 

לאפשר את התאמת מדיניות התכנון למיעוטים אתניים ומהגרים במציאות של שסעים הולכים 

ומעמיקים במרחב העירוני.



מפורטים 2בפרק , המחקר מתמקד בקריאה תיאורטית רחבה של הפרדה וחלוקה עירונית. 1בפרק 

מנתח את הגיאופוליטיקה והתכנון אני , 3פרק בהרחבה המסגרת ההשוואתית והכלים המתודולוגיים. 

בפרק דרך רמות מחקר שונות (ארצית, מחוזית ועירונית)  בישראל ובשוודיה ובירושלים ובשטוקהולם. 

עיסאוויה -ר השדה בקנה המידה השכונתי מתבסס על שני מקרי הבוחן המקומיים שנבחרו (אל, מחק4

.  המחקר מנתח באופן ביקורתי מושגים, מתודולוגיות ומדיניות תכנון ואת ההשלכות של אלו Fittja)ו 

ת על ניהול הפערים החברתיים במרחב העירוני, וכיצד הם מועברים במשא ומתן בין שחקנים ומוסדו

מציג אנליזה של האופן שבו מושגים מתודולוגיות ומדיניות ,5, פרק הפרק האחרון של המחקרשונים.

לניהול חלוקות מרחביות חברתיות משמשים במשא ומתן בין שחקנים ומוסדות שונים.

של המחקר הינה בהשוואה בין שתי ערים שנתפסות כשונות ולא ניתנות לפיכך, התרומה התיאורטית

) באופן שמאפשר למידה דווקא 2011Robinsonלהשואה בלימודים אורבנים ובספרות התכנון (

שתי הסוגיות העיקריות שהדוקטורט שלי מתייחס מהשוואה של מקרים שונים. ברמה האמפירית 

היסטוריה שונה של פריסה מרחבית עםבית; כיצד שתי עריםאליהן, הן: ראשית, מנקודת המבט המרח

ודפוסי שיכון של מהגרים ומעוטים מושפעות ממדיניות התכנון וחלוקת משאב הקרקע. ושנית, 

בהתמקדות חברתית, כיצד פרספקטיבות שונות של תושבים ומתכננים בירושלים ושטוקהולם מפרשים 

כמו כן באיזה אופן אלו נבדלים ודומים ו,ועיצוב המרחב העירונימדיניות תכנון את סגרגציה עירונית ו

בהקשרים פוליטיים, חברתיים ותרבותיים. 

מדיניות, עירוניתגיאופוליטיקה, חצויותערים, עירוניתסגרגציה, השוואתיאורבניזם:מפתחמילות
.שבדיה, ישראל, שטוקהולם, ירושלים, עירוניתכנון
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Abstract 

The use of thorium in Light Water Reactors (LWRs) has been of interest in recent years partially due to 

the growing concerns over future availability of nuclear fuel resources and the perceived non-proliferation 

advantages of thorium utilization in the fuel cycle. The possibility of thorium utilization in a system with 

multiple recycling of fissile 
233

U has been considered in many studies primarily because of the possibility for 

designing water cooled reactors with Th-
233

U fuel and, thus, avoiding the need to develop complex and costly 

fast reactor technology. It was suggested that a self-sustaining fuel cycle can be achieved in a Th-
233

U 

Reduced-moderation BWR (RMWR) core. The Resource-renewable BWR (RBWR)-type core designs have 

axially heterogeneous fuel assemblies, in which two axial zones with high concentration of fissile material (U-

Pu MOX) are separated by fertile (natural or depleted Uranium oxide) blankets. The fuel assemblies have 

tightly packed hexagonal fuel lattice and high core average void fraction (60% versus about 40% in a typical 

BWR). This is in order to reduce moderation and thus improve breeding. The RBWR-type cores are relatively 

short (about 1m) in order to enhance axial neutron leakage and assure negative void reactivity feedback. 

 The objective of the present study is to evaluate the potential of a closed Th-
233

U fuel cycle in Boiling 

Water Reactors (BWRs) examining a wider range of design options and limiting constraints. The proposed 

concept is geometrically similar to the RMWR and to the RBWR designs under development by Hitachi and 

Japanese Atomic Energy Agency (JAEA). Utilization of Th-
233

U fuel cycle can offer two main advantages as 

compared with U-Pu cycle used in the RBWR-type concepts where the void reactivity coefficient can be 

positive and, therefore, imposes a major restriction on the design, which is typically addressed by designing 

high leakage cores. In Th-
233

U fuel, the void reactivity coefficient is typically negative. Therefore, the core 

geometry can be optimized for purposes other than high leakage (e.g. high conversion ratio or power density). 

Furthermore, the η-factor of 
233

U is relatively insensitive to energy spectrum in the range of practically 

achievable void fractions under typical BWR conditions, further allowing for more flexible fuel assembly 

geometry. 
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As stated earlier, in order to achieve a conversion ratio (CR) greater than one over the fuel in-core 

residence time and assure negative void reactivity coefficient, the RBWR core design consists of two axial 

fissile zones interspersed with fertile blanket zones. Since the coolant void coefficient in Th-
233

U fuel is known 

to be less restrictive (always negative in Th-
233

U fuels), the fuel axial configuration may be simplified, thus 

significantly simplifying the overall core design. The axial dimensions of the fissile and fertile zones in such 

an arrangement have not been optimized yet. The primary goal of such optimization is to achieve a net 

breeding at the end of the fuel irradiation. However, based on the previous studies, the height of the fissile 

zone required for providing net breeding, may be prohibitively small, restricting the total core power output. 

Quantification of such tradeoff between the breeding and power output is one of the main objectives of this 

thesis.  

An important goal of this thesis is to identify an optimal high conversion BWR design operating in Th-

233
U fuel cycle (Th-RBWR) which will achieve fissile inventory ratio (FIR) above unity, have adequate 

shutdown margin (SDM) and meet the minimum critical power ratio (CPR) limit at thermal core output 

matching that of the ABWR core. 

The initial physics studies were done using the BGCore code for axially three-dimensional 

heterogeneous configurations in BWRs. Both square and hexagonal lattices were considered. Hexagonal 

arrangements may have small but non-negligible advantage. Closer pins packing can be achieved in hexagonal 

lattices. Therefore, pin linear power, which is limited by the maximum central line fuel temperature, can be 

increased, leading to higher achievable total core power.  

This series of basic physics studies on a single fuel pin and a single fuel assembly level provided 

practical ranges for all the main design parameters and their sensitivity to various operating conditions. In the 

BWR studies, the presence of thermal hydraulic feedback was found to be absolutely crucial for obtaining 

meaningful results. This is quite different from the standard approach to the design of conventional LWRs, 

where the initial fuel assembly level studies are performed using core average temperature and flow 

conditions. 

It was found that several assembly design options can be retrofitted into a standard ABWR pressure 

vessel, match the standard ABWR core power and achieve FIR above unity at EOL, all that while observing 

the limits on  critical power ratio and shutdown margin.  
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 אורניום בכורי מים רתוחים-התכנות של מחזורי דלק עצמים מבוססי תוריום :נושא העבודה

 

 שפושניק יניב :שם המגיש

 

 פרופ' עזרא אליאס  פרופ' יבגני שוואגראוסים: מנח
 
 
 

 תקציר

( בכורי מים קלים זוכה לעניין ומאמץ מחקרי רב בשנים האחרונות. מחקר זה Thבחינת התכנות של שילוב תוריום )

מונע בעיקר מהצורך להבטיח את זמינותו של הדלק הגרעיני להפקת האנרגיה הגרעינית בעולם. שילוב תוריום 

תת במחזורי הדלק של כורים גרעיניים יספק מענה למספר נושאים חשובים, ביניהם: ניצול של משאבי טבע, הפח

 הפסולת הגרעינית ואי הפצת נשק גרעיני.  

דלק המבוססים על הליכי השבה של פסולת גרעינית הכוללים תוריום אשר נמצאים לאחרונה במחקר  מחזוריהיתכנות 

ר דלק דוגר בכורי מים העושים וזתאורטית ניתן לתכנן מחזה שקר חופיתוח במספר גופים מחקריים. הבסיס המדעי למ

U) 233המהווה חומר פורה לייצור אורניום שימוש בתוריום 
233

. שימוש בטכנולוגיה קיימת של כורי מים קלים עם (

מספר שינויים יאפשר מענה מידי באשר לזמינותו של הדלק הגרעיני בעולם להפקת אנרגיה גרעינית. יתרה מזאת, 

כורים מהירים ווה בסיס מדעי לזה ותהשימוש בטכנולוגיה קיימת אף תוזיל את בנייתם של הכורים הדוגרים מסוג 

דוגרים אשר מתוכננים לשפר את יעילות השימוש בדלק גרעיני אך דורשים מחקר ופיתוח רב, דבר המעכב את בנייתם 

 .ואף מאוחר יותר( 2030והפצתם המסחרית )כורים אלו צפויים להיות זמינים רק לאחר 

(, מחזור הדלק JAEAה לאנרגיה גרעינית ביפן )והועד Hitachiעפ"י תוצאות המחקרים האחרונים שנעשו ע"י 

( במידה ויעשו כמה שינויים בפרמטרים self-sustainable fuel cycleיכול ל"תחזק את עצמו" )BWR בכורים מסוג 

 בסיסים, כגון: 

 ,ציפוף המרחק בין מוטות הדלק 

  הגדלת צפיפות החללים(void fraction)  של הניוטרונים יטהאנרגהממוצעת בליבה, הקשחת הספקטרום,   

 .שימוש במבנה הטרוגני אקסיאלי 

פלוטוניום. התכן מתבסס על מבנה -ר דלק המבוסס על אורניוםחזו, נעשה שימוש במHitachiבתכנון אשר הוצע ע"י 

( U-Pu MOXהטרוגני בכיוון האקסיאלי של אשכול הדלק וכולל שני אזורים המכילים ריכוז גבוהה של חומר בקיע )

משושי הנמצא בצפיפות החללים מופרדים ע"י חומר פורה, אורניום טבעי או מדולל. שריג האשכול מצופף למבנה ה

 . ובכך לייצר דגירה של חומר בקיע (CR) יחס ההמרה, מבנה שכזה מאפשר להגדיל את בוהג

יר חומר נוסף. בהנחה כי השבה כך שכל האקטינידים עוברים מחזור רציף מבלי צורך להעשיל הלעי ובנ דלקהמחזור 

שתהליך ההפרדה בין האקטינידים למוצרי הביקוע הינו אידיאלי, רק מוצרי הביקוע יחשבו כפסולת גרעינית שאותה יש 

לקבור. מכיוון שמוצרי הביקוע הינם בעלי מחצית חיים הרבה יותר קצרים מאשר האלמנטים הטרנס אורניום, דבר זה 

 בירה גיאולוגית. יקל בצורה משמעותית על הדרישות לק

על מנת לתכנן כור דוגר, הפרמטרים המאפיינים כגון: גדלי מוטות הדלק, סידורם באשכול הדלק ועוד, חייבים להיבחר 

פגעו בבטיחות הכור, משמע, מקדם הריאקטיביות של המאט לו חייבים להיבחר באופן שבו לא יבקפידה. פרמטרים א
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ופן תקין. בחירה זו יוצרת מאזן תמורות שבין יכולות הדגירה לבין מקדמי חייב להיות שלילי על מנת שהכור יפעל בא

הריאקטיביות. מכאן שמבחינת מאפייני הכור, ישנה השלכה ישירה על צפיפות ההספק הממוצעת של הליבה. הירידה 

 ין זה. בצפיפות ההספק הממוצעת של הכור מתבטאת בשיקולים כלכליים, דבר הפוגם ביישומו הפרקטי של תכנון מא

כפי שהוזכר קודם לכן, הכורים הדוגרים המועדפים יותר הינם כורים מהירים אשר מתאפיינים בספקטרום קשיח של 

נויטרונים בליבה. כורים אלו מנצלים בצורה טובה יותר את משאבי האנרגיה, מכיוון שהם יוצרים יותר חומר בקיע 

שרי ע"י שימוש בספקטרום קשיח כדי ליצור יחס המרה מאשר הוכנס תחילה לליבה. מחזור דלק בר קיימא זה אפ

 אופטימאלי מהחומר הפורה לחומר הבקיע. 

-Uהטכנולוגיה של הכורים המהירים אפשרית באמצעות שני מחזורי דלק:
239

Pu   וTh-
233

U יכולות הדגירה של .

(, הן עבור )מקדם  מעגלי דלק אלו אפשרית מכיוון שמספר הנויטרונים המשתחררים כתוצאה מבליעת נויטרון
239

Pu 

והן עבור 
233

U בתחום המהיר. אולם, אחד המאפיינים הבולטים ביותר של הספקטרום  2-הינו הרבה יותר גדול מ

המהיר הינו מקדם ריאקטיביות חיובי אשר הינו תוצאה ישירה של הקטנת צפיפות המאט. תופעה זו הינה אחד האתגרים 

ת של הכור, מקדם הריאקטיביות המשמעותיים ביותר מבחינת תכנון בטיחות הכור. על מנת לשמור על בטיחות מספק

 חייב להיות שלילי, על מנת לתת מענה אינהרנטי כאשר יש עלייה בטמפרטורת המאט. 

כל הכורים המהירים מתאפיינים במקדם ריאקטביות חיובי ולכן הם אינם עולים בקנה אחד עם הדרישה הבסיסית של 

 בטיחות הכור.

בקלות בכורי מים קלים הפועלים בתנאים סטנדרטיים. אך למעשה,  לעומת זאת, בעיה של משוב חיובי ניתנת למניעה

-Thהשילוב התיאורטי היישומי היחיד שבאמצעותו ניתן להשיג דגירה הינו מעגל דלק הפועל על 
233

U הסיבה לכך .

נובעת עקב העובדה כי רק איזוטופ 
233

U מבין כל האיזוטופים הבקיעים האחרים, הינו בעל מקדם ,  הגבוהה

בעיית מקדם ריאקטביות חיובי מ, בתחום התרמי. יתרה מזאת, מחזור דלק המשלב תוריום אינו סובל 2ותית מעל משמע

 ועל כן מאפשר גמישות רחבה יותר בתכן השריג והאשכול. 

-Thתכנון הליבה, המוצעת במחקר הנוכחי, מבוססת על מחזור דלק 
233

U תכנון הליבה נעשה בהתבסס על טכנולוגיה .

כורי מים רותחים. במחקר זה, נבחנו מספר האפשריות לשלב מחזור דלק זה ע"י שינוי מרכיבי הליבה בלבד  קיימת של

 ותוך שמירת תכנון תחנת הכוח המקורית.

בטיחות ותוך הבטחה  יא אפיון אופטימאלי של הסריג אשר יניב דגירה ללא חציית ספיומטרתו המרכזית של המחקר ה

 (.ABWRקסום ההספק והתאמתו לזה של כור מים רותחים מתקדם )להשתקה לבטח, זאת במקביל למ

מימד תוך התחשבות במבנה הטרוגני ושילוב -ונעשה בתלת BGCoreהניתוח התבצע על גבי פלטפורמה חישובית 

הידראולי. המחקר עסק בבחינה מקיפה הן של המבנה ריבועי והן של המבנה משושה של השריג. במהלך -משוב תרמו

הידראולי הכרחי כבר בשלבי התכן הראשוניים וזאת בהבדל למתודולוגיה -כי שלוב המשוב תרמו המחקר הובחן

 הנפוצה בתכן כורי מים אשר בה נעשה שימוש בפרמטרים מייצגים. 

-Thהמחקר מציג מספר אפשריות תכן של כור דוגר המאפשר יישום של מחזור דלק עצמי המבוסס על דלק 
233

U .

 ABWRיצועי השריג המשושה עדיפים על פני השריג הריבועי וזאת עם תאימות התכן לליבת יתרה מזאת, הובחן כי ב

 לפגוע במקדמי הבטיחות.        רמי כולל זהה וזאת מבלי תתוך הפקת הספק 
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Abstract 

The dissertation First Person Feminine: Contemporary Hebrew Autobiographies by Women 

examines autobiographies by women published from 1980 until today, documenting the life 

stories of women in Israel in the last one hundred years. 

Hebrew autobiographies written by women go far beyond private memoirs. They are a 

necessary link for understanding the lives of women in different periods in Israel, and help us 

gain insights into Zionist and Israeli history from a perspective that has not yet been sufficiently 

studied – that of women who took part in the life of the People, and whose voices often go 

unheard in history books. 

The works in this study are analyzed in chronological order of the events they describe, 

from the Second and Third Aliyah, the War of Independence, kibbutzim in the first decades of 

independence to the life stories of women in Tel Aviv in late twentieth century and early twenty-

first century. The periods under discussion here are historical junctures in the fate of the Jewish 

People and Israeli culture.  

The chronological approach allowed me to identify the common denominator in the lives 

of women in Israel in different periods. I found that in each of these periods women received 

conflicting messages from society. Ostensibly, their status was equal to that of men, but in their 

autobiographies, women repeatedly testify to their secondary, less valued positions in the centers 

of activity.  

While for men the change from Diaspora Jews to new Jews was clearly defined, 

femininity in the Zionist movement remained a mystery: were women expected to become “new 

Jews", strong, brave and industrious? Should they preserve the image of the traditional Diaspora 

woman? This obscurity is a central feature of the Zionist attitude towards women. Therefore, 



women’s autobiographies address their place as an unknown, a lack in the masculine Zionist 

language representing conflicting and changing values. Dealing with the paradox of personal 

writing and an unclear identity, writers create new modes of expression. 

First Person Feminine characterizes contemporary Hebrew feminine autobiography as a 

sub-genre. Literary research has dealt with the new wave of Hebrew autobiographical writing, yet 

it has ignored works written by women almost completely. Women’s autobiographies were 

analyzed as single works connected only to other works by the same author, not in context of a 

genre or of other feminine autobiographies. This dissertation, to the best of my knowledge, is the 

first attempt to capture the breadth of feminine autobiographical writing in Hebrew, outline its 

boundaries, define its literary characteristics and through this sub-genre learn about feminine 

identity in Israel in the last hundred years and about Hebrew literature and the genre of 

autobiographies in general. 

Through literary research, my work raises two new ideas in the genre of autobiography. One 

is “autobiography in another person” – a merge between the biography of a close person and 

autobiography. The second is the “merged self”, a new type of autobiographical “self” not 

defined in research before – a person telling about her life and the life of others, merging herself 

into the other’s personality, life story and grammatical person, thus identifying herself with 

another person or community. 

The chronological perspective reveals changing trends in the interests and identity of women 

in Israel. While early autobiographies, from the Second and Third Aliyah and the Palmach, 

document a strive for professional equality in agriculture, construction and military, 

autobiographies about the golden age of the Kibbutz, testify to an unease in the face of artificial 

collective equality. Urban autobiographies from the 1990s and early twenty-first century, express 

disappointment from gender inequality and a search for personal identity within family and 

femininity. These shifts in autobiographical writing represent changes in women’s identity in 

Israel, and a search for roots outside of collective nationality in different sectors of Israeli society. 
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 נושא העבודה: בגוף ראשון נשי: אוטוביוגרפיות עבריות עכשוויות מאת נשים

 צבי מורד-מגישה: יעל בן

 ד"ר חמוטל צמיר מנחה:

 העבודהתקציר 

בוחנת אוטוביוגרפיות  בגוף ראשון נשי: אוטוביוגרפיות עבריות עכשוויות מאת נשיםהעבודה 

בעשורים האחרונים,  ראו אורהיצירות אמנם . 1980עבריות מאת נשים שהתפרסמו החל בשנת 

 אך הן מתעדות סיפורי חיים של נשים בישראל במאה השנים האחרונות. 

ז'אנר האוטוביוגרפיה משקף את התהפוכות שעבר העם היהודי מסוף תקופת ההשכלה, דרך 

בריות אוטוביוגרפיות עהתחייה ועד לגל הגואה של אוטוביוגרפיות בספרות החדשה ביותר.  ספרות

פותחות צוהר להבנת ההיסטוריה הציונית והישראלית מנקודת מבט שטרם נחקרה  מאת נשים

 קולן לא תמיד נשמע בספרי ההיסטוריה.   שדיה: נקודת מבטן של נשים שלקחו חלק בחיי העם, ו

: החל רועי ההתרחשותיסדר כרונולוגי של א פי-עלזו  האוטוביוגרפיות מנותחות בעבודה

השלישית, מלחמת העצמאות, המשך בקיבוצים סמוך לקום המדינה ובעשורים השנייה בעלייה 

תחילת באביב בסוף המאה העשרים ו-הראשונים לעצמאותה, וכלה בסיפורי חיים של נשים בתל

ובתרבות  הן צמתים היסטוריים בגורל העם היהודי כאןהמאה העשרים ואחת. התקופות הנדונות 

 . היהודית והישראלית

בין חייהן של נשים בישראל להשוות פשר לי הכרונולוגי שעומד בבסיס העבודה א   הציר

מצד אחד . מסרים סותרים מהחברהתקופות מצאתי שנשים קיבלו הבכל אחת מ. בתקופות שונות

באוטוביוגרפיות  השוויון כערך עליון, מצד אחר הוא לא יושם במלואו בפועל. הציונות הכריזה על

מאה השנים הערך במוקדי העשייה במשך -ים על מקומן המשני, פחותידות הנשחוזרות ומע

 האחרונות.

ת בעוד השינוי של הגבר מיהודי גלותי ליהודי חדש הוגדר באופן ברור, הגדרתה של הנשיו

יהודי חדש, חסון, אמיץ  "גבר"להפוך לם ציפו גם מן הנשים אבתנועה הציונית נותרה עלומה: ה

האם היה ? המסורתית? המודרנית שה הגלותיתיאת דמות הא וחרוץ? או שהיה עליהן לשמר

עליהן להיות נשיות או גבריות, בורגניות או מסורתיות או פשוט פועלות חרוצות? אפיונה של 

הפועלת החרוצה לא נבדל, כביכול, במאומה מאפיונו של הפועל החרוץ, אך בפועל לא הצליחו 

וני כפועלות הוסב במקרים רבים למקום של נשים לממש את התפקיד הזה, ומקומן במפעל הצי

מתן שירות לפועלים. שוני זה לא בא לידי ביטוי אידיאולוגי, אלא הוסתר תחת מעטה השוויוניות. 

העמימות היא שאפשרה מרכזי בגישה הציונית כלפי נשים. המאפיין ההוא -חוסר בהירות זה הוא

 לקיים את חלוקת התפקידים במעטה של שוויון.
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אלה, שהפנימו לא פעם נשים עצמן, היא תפקידים הגדרות המבט העומדת בבסיס נקודת 

גברית. האוטוביוגרפיות הנשיות מתמודדת עם מיקומן של נשים כנעלם, שהוא חסר בשפה 

קיים ומייצג ערכים סותרים ומשתנים. אוטוביוגרפיות הן הרבה מעבר  בעת-בההגברית הציונית ו

הן חוליה מקשרת הכרחית להבנת חייהן של נשים בתקופות  כרון פרטי: האוטוביוגרפיותילז

החברה שונות בישראל, ויש בהן סיג ושיח אודות מעמדן ותפיסתן של נשים את עצמן בתוך 

ברור של נשים בישראל, -הכתיבה האוטוביוגרפית לא רק מתעדת את מקומן הלאהישראלית. 

דדות זו התמוברורה. -זהות לא ת קול פרטי לביןאלא גם מתמודדת עם הפרדוכס שבין השמע

 ת מרתקת. מובילה ליצירתיות ספרותי

 מאפייני האוטוביוגרפיה העברית הנשית העכשווית משרטטת את בגוף ראשון נשיהעבודה 

האוטוביוגרפיה, הוא  הת העברית עמדה על הגל החדש בכתיבז'אנר. בעוד חקר הספרו-כתת

ת והתמקד ביצירות מאת גברים. התעלם כמעט לחלוטין מכתיבה נשית אוטוביוגרפי

ללא  כל סופרת בנפרדיה של אוטוביוגרפיות מאת נשים נותחו כיצירות בודדות וקושרו ליצירות

ראשון, ה המחקר. עבודה זו היא לאוטוביוגרפיות אחרות מאת נשים זיקהוללא  יההקשר הז'אנר

לשרטט את  ת בעברית,הכתיבה האוטוביוגרפיות הנשילעמוד על היקף השואף עד כמה שידוע לי, 

על זהותן של נשים הן ז'אנר זה -גבולותיה, להגדיר את מאפייניה הספרותיים וללמוד מתוך תת

 . והן על הספרות העברית ועל ז'אנר האוטוביוגרפיה בכלל בארץ ישראל במאה השנים האחרונות

האחת  .בחקר ז'אנר האוטוביוגרפיה עמדתי על שתי אבחנות חדשותמתוך המחקר הספרותי 

, שהיא מיזוג בין ביוגרפיה של אדם קרוב לבין אוטוביוגרפיה היא "אוטוביוגרפיה בגוף אחר"

וכתיבה בקולו ובסגנונו של האחר; והאחרת היא "סובייקט ממוזג", המגדירה סוג חדש של כינון 

ומתמזג ועל חיי אחרים, "אני" אוטוביוגרפי שטרם הוגדר במחקר: סובייקט המספר על חייו 

 . ם אחר או עם קהילהעם אדהמייצג אותו  חייו, ובגוף התחבירי שיותו, בסיפורבאי

וההגדרה העצמית של נשים  הרצף ההיסטורי של הפרקים מעיד על תנודות במוקדי הענין

בישראל. בעוד האוטוביוגרפיות המוקדמות מהעלייה השנייה והשלישית ומהפלמ"ח מתעדות 

חתירה לשוויון תעסוקתי בחקלאות, בבניה ולחימה, האוטוביוגרפיות על תור הזהב בקיבוצים 

העירוניות נוחות מהכרזה על שוויון קולקטיבי מלאכותי. ואילו האוטוביוגרפיות -מעידה על אי

ת שוויון מגדרי וחיפוש זהו-ראשית המאה העשרים מביעות אכזבה מאיממשנות התשעים ו

ת על שינויים בתפיסה ת מעידהאוטוביוגרפי בכתיבה. מטוטלת זו ותנשיות ומשפחתיבמסגרות 

העצמית של נשים בישראל, ובחיפוש אחר שורשים מחוץ ללאומיות הקולקטיבית בקרב סקטורים 

 הישראלית. שונים בחברה



Culinary in a Soup Kitchen 

The Personal and Social Meanings of Eating in Soup Kitchen 

 

Submitting: Yael Cohen 

Advisors: Professor Michal Krumer-Nevo And Dr. Nir Avieli 
 

Soup kitchens have become common in Israel over the past two decades. As a 

resultIsrael has joined a Western trend in which increasing aid is provided to needy 

populations, while at the same time there is a growing discourse opposing these 

provisions. Opposition views the trend as a sign of moral decline and a retreat from 

the welfare state. 

The purpose of this study was to examine the relationships developing in soup 

kitchens between those helping and those in need. The research method was 

interpretive ethnography, comprised of an extensive use of the body as a research 

tool. The method includes not only the sense of sight and hearing, but also the sense 

of taste, smell and touch as legitimate sources of information for research. 

Participant observation was made in several soup kitchens in Jerusalem over a long 

period of time, while the researcher played different roles ranging from "volunteer" 

to "diner". As the research progressed the issue of stationing in the research field 

became a major ethical, practical and methodological question, with which the 

researcher confronted. 

The study argues that the act of distributing food, which aims to benefit the needy, 

in effect harms them unintentionally. While the material aspects of the meal benefit 

the diners body, the symbolic aspects of the same meal degrade his identity by 

labeling him as the 'Other' who is 'poor'. 

In order to explain this paradox, the study focused on the process of 'Othering', 

taking it apart and examining every aspect and every component separately. 

Meticulous and careful observation that noted messages transmitted via verbal and 

non-verbal communication channels, such as  body language, gestures, trivial 

statements and distribution patterns of time and space, produced a theory  that 

outlines 'Othering' as composed of four aspects: a. Stretching a symbolic boundary 



between diners, staff and guests, using spatial, temporal and behavioral separations. 

b. Creating physical and social distances between diners and staff raising strong 

feelings of abjection. c. Creating unified and dull symbolic figures of the diners by 

obscuring their identities, their needs and their unique characteristics d. Adopting 

stigmas regarding the customers, which include negative images, characteristics and 

traits that allegedly characterize poor people. 

Field work and the process of interpretation and writing were accomplished through 

constant reflection, transparency of raw materials, research tools, discretion and 

questioning the researcher's understandings, in order to create a thesis that opposes 

'Otherness'. Trying not to do, indirectly, the same mistakes that soup kitchen often 

make by hearting while helping. 

This research has not only contributed to the understanding of social processes that 

occur in soup kitchens, but has also contributed to the theoretical body of 

knowledge that deals with the concept of the 'Other'. Conclusions indicate that the 

channel of non-verbal communication play an important role in the creation of 

'Otherness'. These mechanisms are unsupervised by 'politically correct' rules, which 

oppose all discriminatory or oppressive manifestations. Non-verbal means of 

communication enable forbidden social and cultural messages to play out in the 

social field. 



 :קולינריה בבית תמחוי 

 המשמעויות האישיות והחברתיות של אכילה בבית תמחוי

 

 יעל כהן: מגישה

 ר ניר אביאלי"נבו וד-מיכל קרומר' פרופ: מנחים

בכך הצטרפה ישראל . בתי התמחוי הפכו לחזון נפרץ בארץ במהלך שני העשורים האחרונים

למגמה כלל מערבית שבה שוק הסיוע לנזקקים הולך ומתרחב ובמקביל מתעורר שיח המתנגד לו 

 .ורואה בו עדות להתדרדרות מוסרית ולנסיגת מדינת הרווחה

מטרתו של מחקר זה היתה לבחון את מערכות היחסים המתפתחות בתוך בתי התמחוי בין 

העושה שימוש , שיטת המחקר שאומצה לשם כך היתה אתנוגרפיה פרשנית. מסייעים לנזקקים

אלא גם את חוש , נרחב בגוף החוקרת ככלי מחקרי באופן שכולל לא רק את חוש הראיה והשמיעה

במהלך תקופה ארוכה נערכה תצפית . הריח והמישוש כמקורות לגיטימיים לידע מחקרי, הטעם

כשהחוקרת ממלאת תפקידים שונים החל ממתנדבת ועד , משתתפת במספר בתי תמחוי בירושלים

סוגיית ההתמקמות בשדה הפכה עם התקדמות המחקר לסוגיה מרכזית . לסועדת מן המניין

 .מתודולוגיות וערכיות עימן המחקר מתמודד, שעוררה שאלות אתיות כמו גם שאלות מעשיות

כורכת , הנעשית מתוך כוונה להיטיב עם הנזקקים, שפעולת חלוקת מזון, טענת המחקר היתה

בשעה שהיבטיו החומריים של האוכל מביאים הטבה לגופו . פגיעה בלקוחותיה, בבלי דעת, בתוכה

' אחר'של הסועד הרי שהיבטיו הסימבוליים של אותו אוכל גורמים לפגיעה בזהותו ולהפיכתו ל

 .'עני'מסוג 

לפרק אותו ולבחון כל היבט , בחר המחקר להתמקד בתהליך ההאחרה, כדי להסביר פרדוקס זה

ההתבוננות המדוקדקת והקפדנית שכללה התייחסות הן לערוצי התקשורת . וכל מרכיב בו בנפרד

אמירות של מה , מחוות, המילוליים והן למסרים הלא מילוליים המועברים באמצעות שפת גוף

כמורכב מארבעה ' מעשה האחרות'הניבה תפיסה הרואה את , בכך ודפוסי חלוקה של זמן ומרחב

תוך שימוש בהפרדות , מתיחת גבול סימבולי בין סועדים לבין אנשי צוות ואורחים. א: היבטים

יצירת מרחק פיזי וחברתי בין הסועדים לאנשי צוות הכרוך . טמפורליות והתנהגותיות ב, מרחביות

יצירת דמות סימבולית אחידה ועמומה של הסועדים כתוצאה . בתחושות בזות ודחיה גופנית ג

, הכוללת דימויים, הטלת סטיגמה. צרכיהם ומאפייניהם הייחודיים ד, מטשטוש זהויותיהם

 .על הלקוחות', עניים'את ה, לכאורה, המאפיינות, אפיונים ותכונות שליליות

עבודת השדה כמו גם תהליך הפרשנות והכתיבה נעשו תוך הפעלת רפלקסיביות מתמדת וחשיפת 

, שיקול הדעת והלבטים של החוקרת לעין הקורא, כמו גם כלי המחקר, החומרים הכמעט גולמיים

 . ולא משרת בעקיפין את אותן מגמות שכלפיהן הוא יוצא' אחרות'כדי ליצור טקסט המתנגד ל

מעבר לתרומתו של המחקר להבנת התהליכים החברתיים הפועלים בתוך בתי התמחוי כחלק 

ממסקנותיו . 'אחרות'מהווה המחקר תרומה לגוף הידע התיאורטי העוסק ב, ממערך הסיוע במזון

כיוון ' אחרות'עולה שלערוצי התקשורת הלא מילוליים שמור תפקיד חשוב בתהליך יצירת ה

הרואה בשלילה כל גילוי של אפליה , שמנגנונים אלה לא מפוקחים על ידי כללי התקינות החברתית

 .ומאפשרים למסרים חברתיים תרבותיים אסורים להשפיע על השדה החברתי, או דיכוי
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 Abstract 

 

Major Histocompatability Complex class I (MHC I) is a transmembrane protein, 

whose function is keeping the immune system well informed as to what proteins are 

being manufactured in the cell at all times.  Should non self proteins be manufactured 

by the cell, the immune system will recognize this, and take action. 

 

MHC I was found to present a patchy distribution on the cell plasma membrane, an 

arrangement that defies thermo dynamical considerations, and thus requires 

mechanisms that maintain it.  

 

In 1998, a model was proposed by Gheber and Edidin to explain the patchy 

distribution of MHC I on cell membranes (Gheber and Edidin 1999). The model 

proposes the dynamic actin cytoskeleton and vesicle trafficking to and from the 

membrane as the two mechanisms that together may maintain the patches of MHC I at 

steady state. The model predicts that MHC I patches are dynamic in nature, they 

appear, disperse and disappear with characteristic times. The model also predicts that 

in the absence of one of the two mechanisms, no new patches will be formed. Any 

population of patches that exists at the moment of removal will disperse, and the 

distribution of MHC I on the plasma membrane will decay into a homogenous one. 

 

However, all previous work was done with arrested, fixated, essentially dead cells, a 

methodology that does not allow for dynamic measurements. Since the model 

(Gheber and Edidin 1999) predicts patches are dynamic in nature, a new approach is 

needed. This work is the first to report on the dynamics of MHC I, as were studied 

through real-time imaging of MHC I patches, made possible due to the combination 

of transfected GFP-tagged MHC I and TIRFM assisted imaging.  

 

This work validates the model (Gheber and Edidin 1999), and devises a direct and 

easy method to control the distribution of MHC I on the plasma membrane. 

 



The main findings of this work are: 

 

• The clustered distribution of MHC I on the plasma membrane can be imaged 

in far field at high enough frame rate as to allow study of the dynamic 

parameters. This can be achieved by using a combination of GFP-tagged MHC 

I and Total Internal Reflection Fluorescence Microscopy (TIRFM) that 

excludes the fluorescence from the cell cytoplasm. 

• MHC I patches are dynamic in nature, appearing at an instant and decaying 

exponentially, with a characteristic lifetime of about 30 seconds. This 

measured lifetime is in excellent agreement with the prediction of the model 

presented in (Gheber and Edidin 1999). 

• The characteristic lifetime can be manipulated over a wide range (20 – 90 

seconds) by treating the cells with actin modifying drugs (Latrunculin and 

Phalloidin). The alteration of the lifetimes, using this method, is transient; 

cells revert to the original MHC I cluster lifetimes within ~ 1 hour following 

treatment.   

• Existence of such dynamic patches of membrane proteins is a necessary 

outcome of anomalous, confined diffusion, and the natural mechanism of 

protein traffic to and from plasma membrane. 

• Given the biological function of MHC I - presentation of cytosolic peptides to 

inspection of T-cells - and the dynamic nature of this presentation, it is 

possible that modulation of the MHC I cluster lifetime may modulate the 

recognition of foreign peptides by T-cells. 
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 אבסטרקט:

  

Major Histocompatability Complex class I (MHC I)  הינו חלבון טרנסממברנלי המופקד

ליידע את מערכת החיסון אילו חלבונים מיוצרים בתא  והיא על אחת המשימות החשובות ביותר,

 MHC Iבכל רגע ורגע. והיה והתא "נתפס" מייצר חלבון לא עצמי, מערכת החיסון תכנס לפעולה.  

מופיע על גבי הממברנה בטלאים עשירים בחלבון, בים ליפידי הממברנה העני בחלבון. פיזור זה, 

הנוגד את התנאים התרמודינמים המתקיימים בממברנת התא, מחייב מכניזם שיאפשר ויתחזק 

  פיזור מטולא זה.

של  המיוחד) הציעו מודל שמתאר את המכניזם המאפשר ומתחזק את הפיזור 1999גבר ואדידין (

MHC I  על גבי ממברנות של תאים. המודל מציע כי שני מכניזמים, הדינמיקה של שלד התא

על  MHC Iשל  מטולארנה, נדרשים על מנת לייצר מופע בהאקטיני, ותנועת ווסיקולות אל ומהממ

גבי הממברנה וכן על מנת לתחזק טלאים אלו במצב יציב. המודל מנבא אופי דינמי לטלאי ה 

MHC Iאופייניים. בהתאם להנחה כי שני  חיים ופיעים, מתפוגגים ונעלמים בזמני; הם מ

רו טלאים חדשים. כל אוכלוסייה צ, לא יווהםם דרושים, המודל מנבא כי בהעדר אחד ממיהמכניז

על גבי הממברנה  MHC Iשל טלאים שהייתה קיימת לפני ההפרעה, תתפוגג ותעלם ופיזור ה 

 יהפוך הומוגני.

שא עד כה נעשו על תאים מקובעים, מתים בעיקרון. לא ניתן לחקור את אופיים כל המחקרים בנו

, אופי הנגזר מהמודל, בתנאים כאלה. זוהי העבודה הראשונה MHC Iהדינמי של טלאי ה 

כפי שנמדדה בהדמאה בזמן אמיתי של תאים חיים,   MHC Iהמדווחת של הדינמיקה של טלאי 

 TIR, ושימוש בהארת GFPהמסומן ב  MHC Iשל שהתאפשרה ע"י השילוב בין טרנפקציה 

  במעבדתינו.

עבודה זו מאששת את נכונות המודל, ומציעה שיטה שהינה ישירה ופשוטה ליישום, שנותנת 

על גבי הממברנה. שליטה כזו יכולה לתת שליטה  MHC Iלמשתמש יכולת לשלוט על הפיזור של 

  י אפילו לפני השפעול שלה. ואול ,על התגובה החיסונית הנרכשת, בשלב הראשון של

  

  

 

 

 

 



 

 

 

  

  

  הממצאים העיקריים של עבודה זו הם:

על גבי הממברנה בזמן אמיתי, בעזרת   MHC Iאפשר להדמות את הפיזור של  -

, בקצב הגבוה מספיק על מנת לתעד וללמוד את הפרמטרים far fieldמיקרוסקופיית 

המסומן ב   MHC Iידי שימוש ב  הדינמיים של פיזור מטולא זה. ניתן להשיג מטרה זו על

GFPיה המבוססת על הארת י, ומיקרוסקופTotal Internal Reflection (TIR) שיטת .

הארה זו מאפשרת לערר פלואורופורים בממברנה בלבד, ולהמנע מלערר כאלה בתוך 

 התא.

 

הוא דינמי, בדיוק כפי שצפה המודל. הטלאים מופיעים   MHC Iאופיים של טלאי ה  -

שניות. זמן חיים  30ומתפוגגים אקספונציאלית בזמן חיים אופייני של בערך ברגע, 

 .(Gheber and Edidin, 1999)אופייני מדוד זה, תואם את ציפיות המודל 

 

  

ע"י  ,שניות) 90 – 20לאורך טווח רחב ( MHC Iאפשר לשלוט בזמני החיים של טלאי ה  -

טיפול בטוקסינים המשנים את האקטין (לטרונקולין ופלואידין). בשיטה זו, השינוי בזמני 

החיים הוא זמני וחולף; התאים חוזרים לזמני החיים שנמדדו במנוחה וזאת תוך בערך 

 שעה.

 

הוא תוצאה הכרחית של , MHC Iשמציג אלה כמו  ,קיומם של טלאי חלבונים ממברנליים -

 נה.רהמכניזם הטבעי של תנועת חלבונים אל ומהממבבשילוב נומלית דיפוזיה תחומה, א

 

 

 - Tהצגת פפטידים ציטוזוליים לבדיקה של תאי  - MHC Iבהינתן התפקיד הביולוגי של  -

ואופייה הדינמי של הצגה זו, אין זה מין הנמנע כי מודולציה של זמני החיים של טלאי 

MHC Iאי על זיהוי פפטידים זרים ע"י תאי , תעשה בתורה מודולציה על המכניזם האחר

T.  

 



1 
 

Education Returns Inequality between Different Populations in Israel 
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Abstract 

This thesis focuses on the difference in returns to education in Israel. According to the Israeli Central 

Bureau of Statistics, the hourly wage gap between men and women was 17 percent, in 2010, and over 38 

percent between Jews and Arabs. We will attempt to understand how much of the gap could be explained 

by differences in the return to education, and how much is due to differences in access to education, each is 

a mirror image of the other. 

Using new data from the 2008 Census linked to previous censuses, we examined the casual effect of 

education on earnings. The Sample includes native-born employees, aged 38-55 with information on their 

parents from the 2008, 1995, 1983 and or 1972 Censuses. 

Individuals choose their education level also by unobserved variables such as capability, earning capacity, 

cultural factors, norms and marginal utility that in turn affect the decision, as well as the return to 

education. The OLS coefficient of schooling on earnings, from the Mincerian wage equation (1974) is 

likely to be biased due to the endogeneity of the schooling decision, and the heterogeneity in abilities.  

Some researchers concluded that such biases are small (Griliches, 1977; Becker, 1964; Card, 1999; Meghir 

and Palm, 2003), but, many other analysts continue to look for different econometric methods to overcome 

the problem of self-selection, and to provide consistent estimation of the return to education. This study 

continues this trend by focusing on the differences between populations. 

The first econometric method we applied was to add proxy variables. Variables that are correlated with the 

unobserved “ability”: family's permanent income, parental education and number of people per household. 

Those variables will also help us divide the sample according to socio-economic status. 

The Instrumental Variable method was the second method we applied. We used three different instruments 

for schooling: the 1976 change in the mandatory schooling law in Israel (which raised the mandatory years 

of schooling in Israel from 9 to 11), the likelihood of obtaining a Bagrut (matriculation) certificate and the 

number of standard persons in their parents household. 

We dealt with the selection bias also by applying Heckman’s two-step procedure following Heckman, 

Tobis and Vytlacil, 2000. This method allows us to distinguish between the average return to education in 

the general population, the return to education among those who have actually learned, and the marginal 

returns to education. 

The first two methods gave very similar results. We found an average return of 10%-11% for each year of 

education (across all levels of education). The gap in the average return to education between Arab and 
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Jewish men (7% in the Muslim group, compared with 11.5% in the Jewish sector) can be explained by the 

limited employment opportunities available for Arabs in the Israeli labor market.  

In the Non-Jewish sector, women’s returns to education (10.7%-11%) is higher than men’s (7%-7.2%), and 

similar to that of women in the Jewish sector. Educated women in this sector, especially in the past, act 

against conventions, and they probably have high abilities and motivation while the uneducated women in 

this sector are, usually, very low paid workers. 

Similar to other studies comparing the returns to education among weaker and stronger group (in Canada: 

Patrinos and Sakellariou, 1992; George and Kuhn, 1994 and in the U.S. Sandefur and Scott, 1983) we also 

found that the returns for those whose fathers were born in Asia or Africa, the weaker group in the Jewish 

sector, are higher than those whose fathers were born in America, Europe or Israel (12% versus 10% for 

one average year of education and 15.8% versus 13.6% for an academic year). There is a difference 

between the two groups in how they decide on getting education. In the stronger group (those whose fathers 

were born in America, Europe or Israel) the decision is done almost automatically - the social norm 

is to acquire education. In the weaker group the decision whether or not to acquire education receives more 

care, and depends on the benefits of studying justifies the investment. 

Using Heckman’s procedure reinforced this claim. The Average Treatment Effect (ATE) is lower for those 

whose fathers were born in Asia or Africa (the weaker group). Long-term factors, such as parental guidance 

and hereditary factors which are correlated with long-run parental income, produce the abilities needed to 

benefit from schooling. However, since in the stronger group, everyone studies, whereas in the weaker 

group the choice of attending school is a result of a cost-benefit analysis (Brand and Xie, 2010), the effect 

of Treatment on the Treated (TT) is higher for those whose fathers were born in Asia or Africa. 

In the Jewish sector the returns to education are higher for individuals from poorer families compared to 

their wealthier counterparts, and for individuals from less educated families. Employment opportunities and 

the abilities of individuals from higher socio-economic background are better, even if they have not 

acquired higher education, therefore their returns are lower.  

Estimating returns to education using the Heckman correction introduced a high yield of 17% for every 

academic year. This finding is consonant with the OLS results for different education levels. We found 

different return for differents education levels. One year of academic studies produced high rates of return. 

In conclusion, higher education can be particularly beneficial for Jewish from poorer and less educated 

families, and for Arab women. These groups face a weak labor market without education. The Marginal 

Treatment Effect (MTE) of college education, over values of unobservable characteristics that affect the 

level of education (such as motivation and ability), shows a negative selection effect. In general, except for 

Arab men, individuals who are less likely to pursue academic studies, have higher returns to education.  



 שונות אוכלוסייה קבוצות בין להשכלה בתשואה שוויון אינושא העבודה: 

 יעל מלצר :שם המגיש

 פרופסור משה יוסמןשם המנחה: 

 תקציר

ובפרט,  עבודה לשעת ברוטו בשכרבישראל, כפי שהיא באה לידי ביטוי  בתשואה לשעת עבודה העבודה עוסקת

מפקד האוכלוסין כלכלי של -הקובץ החברתיבסיס הנתונים הוא  .שונות קבוצות ביןבהבדלים בתשואה 

בעת עריכת הכללית התמקדתי בעבודה זו בשכירים, ילידי הארץ, ש המתוך האוכלוסיי. 8002האחרון שנערך ב 

החיבור עם נתוני הורים, מאפשר . ם קודמיםשנמצאו נתונים על הוריהם, במפקדיו 82-55מפקד היו בני ה

 כלכלי ממנו הפרט מגיע. -להוסיף משתני רקע משפחתי, המתארים את הרקע הסוציו

, רגרסיה של השכר על שנות (4791מינסר )הוי השפעת ההשכלה. השיטה שהציע יישנו קושי מתודולוגי בז

ם, המשפיעים הן על השכר והן משתנים הטרוגניים בלתי נצפיאינה לוקחת בחשבון הטיות שנובעות מ לימוד,

היא  הראשונהמשתמש בשלוש שיטות אקונומטריות: מחקר כדי להתגבר על הבעיה, העל רמת ההשכלה. 

 המתואמים עם התכונות הבלתי נצפות של הפרט. proxyהפרט כמשתני  שימוש במשתני הרקע המשפחתי של

המשפיעים על ההשכלה אך אינם מתואמים עם ( Instrumental Variable)עזר היא איתור משתני יה, ישנה

פי הרפורמה שהונהגה ב -על השכר. משתני העזר בהם השתמשתי הם השינויים בחוק לימוד חובה בישראל

שכיחות  '(,י כתה סיום עד החובה לימוד תקופת והוארכה, הביניים חטיבות בעקבות הרפורמה הוקמו) 4797

תיקון אשתמש בכמו כן,  .ומספר נפשות סטנדרטיות במשק הבית של ההורים ,הטרבעלי תעודת בגרות בקוהו

לשיטה זו יתרון בכך  .Heckman, Tobis and Vytlacil (8000) במאמר שלשיטה שפורטה על פי   Heckmanלש

, התשואה לחינוך בקרב אלו שלמדו השהיא מאפשרת להבדיל בין התשואה הממוצעת לחינוך בכלל האוכלוסיי

 בפועל, והתשואות השוליות לחינוך.

, לשנת לימודים בקרב שכירים 8002בשתי השיטות הראשונות, התוצאות מאוד דומות. התשואה הממוצעת, ב 

, עלייה ניכרת בהשוואה לתשואות שנאמדו ממפקדים 40.8%חי שכר לשעת עבודה היא במונ 82-55בני 

פגעו בעובדים , העילית טכנולוגיית ענפי עלייתו 09-ה שנות מתחילת ליבוא הישראלי המשק פתיחתקודמים. 

  לא מיומנים והעלו את התשואה להשכלה.

ההפך אצל יהודי, אנו מקבלים תשואות גבוהות יותר לגברים היהודים אך -בהשוואת המגזר היהודי ללא

אפשרויות יהודיים נובעים מ-פערי התשואות לשנת לימודים ממוצעת, בין הגברים היהודים ללא .הנשים

בעלי וקתיות לעבודה, המציע הרבה פחות אופציות תעסהיהודית בארץ בשוק -מוגבלות של האוכלוסייה הלא

שיצאו (. נשים 8009 )דהן, השכלתם רמת את התואמת משרה למצואהשכלה במגזר זה וסיכוי פחות יותר 

ות ומוטיבציה גבוהות מאוד, ללימודים במגזר זה, במיוחד בעבר, פעלו נגד המוסכמות, והן כנראה בעלות יכול

הוא נמוך  ן,משכילות היוצאות לעבוד במגזר זה מחוץ לבית שאינןהיצע העבודות והשכר לנשים  זאת,-ולעומת

  מאוד ולא מתגמל.

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%97%D7%98%D7%99%D7%91%D7%AA_%D7%91%D7%99%D7%A0%D7%99%D7%99%D7%9D


ישנו  תשואת המזרחיים, הקבוצה החלשה יותר במגזר היהודי, גבוהה מתשואת האשכנזים.במגזר היהודי, 

הבדל ביחס להשכלה בין הקבוצות השונות. אצל האשכנזיים, בקבוצה ה"חזקה", רכישת ההשכלה מתבצעת 

גדולה יותר,  , ללא קשר לתרומתה לשכר. בקבוצה ה"חלשה" יותר, להשכלה משמעותמים חברתייםיותר מטע

הן מבחינת העלויות והן מבחינת הנורמות, ולכן ההחלטה האם לרכוש השכלה מתקבלת ביתר זהירות ובהנחה 

שימוש בתיקון של הקמן חיזק טענה זו. התשואה  שהתועלת מרכישת ההשכלה מצדיקה את המהלך.

אקונומי נמוך יותר, כך שאילוצי -( נמוכה יותר אצל המזרחים, קבוצה בעלת רקע סוציוATEממוצעת )ה

 נמוכות תשואותל יםמוביל ,ומשפחתיות חברתיות ונורמות תורשה עם מתואמיםתקציב של הטווח הארוך, ה

( גבוהה אצל ילידי הארץ להם אב TT, אבל התשואה לפרטים שבחרו לרכוש השכלה אקדמית )להשכלה יותר

 שנולד באפריקה או אסיה יחסית לילידי הארץ, להם אב שנולד באמריקה, אירופה או ישראל.   

לפרטים נמוכות יותר תשואות אצל השכירים היהודים  הציגה המדגם לפי הרקע המשפחתי של הפרט חלוקת

להשכלה  מתשואה נהנים נמוך חברתי-כלכלי מרקע שתלמידים אלה ממצאיםהמגיעים מרקע משפחתי גבוה. 

 ;Ashenfelter and Rouse, 1999) מחקרים של מבוטל לא במספר עצמםחוזרים על מהממוצע  גבוהה

Lindahl and Krueger, 2001; Rivkin et al., 2005) .אפשרויות התעסוקה והיכולת של פרטים מרקע כלכלי-

גבוהה ולכן התשואה עבורם נמוכה יחסית לפרטים מרקע  חברתי גבוה רבות יותר, גם אם לא רכשו השכלה

  חברתי נמוך שההשכלה מהווה עבורם קרש קפיצה לעתיד טוב יותר.-כלכלי

אקונומי נמוך, נמוכה יותר. שוק -התשואה לפרטים בשוליים, בעלי רקע סוציו יהודים-אצל השכירים הלא

יהודי, אפשרויות -מגמות שונות. במגזר הלאיהודי שונה ולכן אנו מקבלים -העבודה בו פועל המגזר הלא

התעסוקה, גם למשכילים, ובהשוואה למגזר היהודי, בעיקר אצל המשכילים, הרבה יותר מצומצמות. יש 

חשיבות רבה להון התרבותי והחברתי ולכן התשואות הגבהות יותר יהיו בקבוצות להן הכנסת והשכלת הורים 

 גבוהה. 

. 49%הציגה תשואה גבוהה של , (4799) הקמן של באמצעות התיקון יתאקדמ השכלהשנת אמידת התשואה ל

בדקנו את התשואה לפי רמות השכלה וראינו ממצא זה עולה בקנה אחד עם התוצאות שקיבלנו כאשר 

שברמות השכלה שונות קיבלנו השפעה שונה של שנת לימודים נוספת. לשנת לימוד אקדמית השפעה שולית 

 ימודים אחרת. גדולה יותר יחסית לשנת ל

למעט התשואה הנמוכה של גברים ערבים, המצביעה על אפליה בשוק העבודה, פערים בהכנסה בקרב  לסיכום,

שכירים נובעים בעיקר מפערים בנגישות להשכלה ובפרט להשכלה גבוהה. פרטים שסביר שלא ימשיכו 

 מועילה להיות יכולה גבוהה השכלהללימודים גבוהים, הם דווקא בעלי התשואה הגבוהה ביותר בשכר לשעה. 

המגיעות ממשפחות יהודיות דלות אמצעים ועם פחות השכלה וכמובן בקרב  אוכלוסייה קבוצותבקרב  במיוחד

 בעל עבודה שוק מול עומדות חלש תרבותי או חברתי מרקעיהודיות. קבוצות אלו המגיעות -הנשים הלא

תכונות בלתי  ילפ (,MTE) ולית לשנת לימוד אקדמיתחישוב תשואה ש. אקדמית השכלה ללא נמוכות תמורות

)כמו מוטיבציה ויכולת(, גם מצביע על היתרונות בהרחבת הנגישות  נצפות המשפיעות על רמת ההשכלה

 תגרום אלו לתלמידים שתכוון מדיניות(. negative selection effectלהשכלה, ומראה התמיינות שלילית )

  .גדולים וחברתיים אישים לרווחים
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Abstract: 

Architectural models are found in many cultures, alongside other forms of 

representation such as texts and images. This research analyzes both critically and 

theoretically architectural models which are on display to the public and therefore have 

some collective aspects. I suggest that such public architectural models are distinct 

modes of representation within wider cultural contexts.  

The main problem which is addressed in this dissertation is the three-layered 

relationship between (a) the tangible artifacts, which are the individual model-objects 

that form public architectural models, (b) the external source objects which they 

represent, and (c) the meaning produced by the encounter between this type of 

representation and the visitor. This dissertation examines different ways in which these 

three elements condition each other in response to changing cultural contexts.  

Contemporary models are defined as three dimensional, more or less true to scale, 

representations of an existing or imagined material object (Black, 1962; 219). However, 

models also seem to exist as separate objects, detached from their exterior referents. 

Additionally, models can be interpreted differently from their source objects, further 

stressing their independent nature.   

In order to understand what a model teaches us about the thing it represents, we 

must be familiar with the conventions of representation, the “correct” ways of “reading” 

the model. The public architectural model represents a particular manner of looking at 

the world, as well as of controlling it. I suggest that this manner is both an outcome and 

a reflection of modern modes of perception. The public architectural model provides 

contemporary visitors with specific tools for constructing experiences which frame 

certain narratives and physically outline their internal logic.  

The most striking quality of the genre of public architectural models appears to be 
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the quantity of individual models which compose them. For the sake of clarity, I 

propose in this dissertation a special term to identify such models: modelscapes. Like 

other terms such as “landscapes” or “cityscapes”, it suggests a multiplicity of objects 

which together form a certain scenery or panorama that cannot be offered by an 

individual model. Thus the basic feature of a modelscape is the arrangement of models 

and the spaces between them. 

In order to understand how modelscapes are used and how they are designed to 

achieve an impact on their visitors, I analyze some case studies from Israel. These are 

the Holyland Model of Jerusalem, the Mini Israel theme park at Latroun, the Mini Israel 

exhibition at the Israel Museum, and the Valley of the Communities at Yad Vashem in 

Jerusalem. These three modelscapes and one exhibition are all significant for 

understanding Israeli national identity. They deal in different ways with the Israeli 

context, and present various means to perceive collective identity. They were planned 

and built during key periods in Israeli history, and thus their contents reflect the social 

and political circumstances of their time. In addition, they are representations of crucial 

points in the national history, which play a role in the formation of contemporary Israeli 

culture, national identity and collective memory. Over the years they have undergone 

transformations which reflect changing political, social and cultural contexts.  

The main conclusion of this thesis is that modelscapes give material shape to 

abstract issues such as collective identity, nationality and history. Modelscapes 

construct signs and symbols by marking out specific sights which represent national and 

cultural identity, and differentiate it from other nationalities. Furthermore, the spatial 

presence of the modelscape provides a definite statement, leaving no place for doubts 

and uncertainties. The condensed or miniaturized spatial object reduces, simplifies and 

manipulates a vast and complex reality to a size and format that can be easily grasped, 

contained and controlled. Based on the case studies, I suggest that the theoretical and 

methodological approaches proposed in this thesis are applicable to other modelscapes, 

situated in other national and cultural contexts.   
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 מודלים אדריכליים כייצוגים של לאומיות – כל המדינה בעיר אחת קטנהנושא העבודה: 

 שם המגישה: יעל פדן

 לב גרינברג, אוניברסיטת בן גוריון.שם המנחים: פרופ' 

 ד"ר ונדי פולן, אוניברסיטת קיימברידג' אנגליה.                        

 

 תקציר העבודה:

כמו טקסטים ותמונות.  ,של ייצוג אחרים אופניםד יבתרבויות רבות ל קיימים)דגמים(  אדריכלייםם מודלי

מוצגים ה אדריכלייםמודלים ות ביחס לתאורטימנסח תובנות מנתח באופן ביקורתי ו הדוקטורט שלימחקר 

שמודלים היא  , המבוססת על עבודת שדה,טענתי .קולקטיבייםהיבטים עוסקים ב לפיכך אשרו, הרחב לציבור

מעין מודלים  בתוך הקשרים תרבותיים רחבים יותר.  יםפועלה יםייחודי ייצוג אופני הם ייםאדריכליים ציבור

במחקר נדונה ההעיקרית  השאלה .קבוצה מוגדרתשל  לזהותה הנוגעחזון משותף ומגדירים  ממחישים אלו

היחס  חקר, ובחינה זו נעשית בשלושה מישורים: המודליםומבקרים הממשק של במשמעות מיוצרת כיצד היא 

בין האובייקטים  קנה המידההגודל ו יחסי בין האובייקטים לבין המבנים החיצוניים אותם הם מייצגים; חקר

 . םאו סביב כם, בתואדריכלייםמודלים  בין ת המבקריםתנוע שיוצרתגופנית החוויה הו ;לבין המבקרים

דמיוניים, המיוצרים או  מיםקיי ייםחומר יםים של אובייקטיממד-תלת םייצוגיבהגדרתם מודלים הם   

 בעלי קיום נפרדאובייקטים  הם גםעם זאת,  (.Black, 1962; 219) לאובייקט המקורבקנה מידה כלשהו ביחס 

מייצג  שהוא האובייקטין מה מודל מלמד אותנו על על מנת להב  הרפרנטים החיצוניים שלהם. מנותק מןו

את המודל. המודל ולפרש " לקרוא" בהן יששהדרכים "הנכונות" קרי ייצוג, העלינו להכיר את המוסכמות של 

השקפה מעין זו היא . במציאות זולשלוט  ןניסיו וגם המציאותעל מסוימת השקפה  מייצג יהציבור האדריכלי

המודל . על כן  ידה על מיוצרת גם אך, המודרנית התפיסה הבניית  אופני תוצר של בעת ובעונה אחת 

באופן להתוות ונרטיבים מסוימים  שנועדו למסגרבניית חוויות המבקרים כלים למספק ל יהציבורהאדריכלי 

 ההיגיון הפנימי שלהם. מוחשי את 

של אובייקטים בעלי מאורגן מרחבי  מכלול , שפירושוmodelscape את המונחניסחתי לצורך המחקר  

מיקומם  קובע modelscapeבתוך  יחידים מודליםשל  משמעותםאת  .הציבור פניצגה ללהנועד ש משמעות

את היחסים בינם לבין  גםאחרים ו בינם לבין מודלים יחסי הגודל והחללאת  מיקום מבנה, והבמכלול

. יםותרבותי יםחברתי יםבאופן אובייקטיבי אלא משקפים הקשר קיימים אינםיחסים אלה  .המבקרים

ובפרשנות של  בהבניה , והיא משתתפתגופנית חוויה מבקריםמספקת ל modelscapeשל  הנוכחות המוחשית

 מוסכמות חברתיות ותרבותיות. 

על המבקרים,  להבניית מוסכמות אלה וכיצד הם נועדו להשפיע משמשים modelscapes כיצדלהבין  כדי

דגם הולילנד, פארק מיני  הם modelscapes-. הישראלבותערוכה אחת   modelscapesשלושה  במחקרבחנתי 

 האתרים תשלושחשיבותם של   ., והתערוכה היא "מיני ישראל" במוזיאון ישראלישראל, ובקעת הקהילות

הם מתמודדים  .והבנייתה ישראליתהלאומית הזהות ה להבנת תרומתםב היאבעבודה זו  שנבחנותערוכה הו

הזהות  וניתן ללמוד מהם על תפיסת החברתי, פוליטי ותרבותי בישראלבדרכים שונות עם ההקשר 

את הנסיבות  ומשקפים מפתח בהיסטוריה של מדינת ישראל הם תוכננו ונבנו בתקופות .בימינו קולקטיביתה
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 בנסיבות יםשינויבעקבות  ואל modelscapes-בתמורות חלו במשך השנים זמנם. בפוליטיות ההחברתיות ו

 ייצוגים של רגעים מכריעים בהיסטוריה הלאומית , אך בהיותםות בישראלתרבותיהו ותחברתיה, ותפוליטיה

  תרבות הישראלית העכשווית. הו קולקטיביהזיכרון ה בעיצוב פעיליםסוכנים הם 
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Abstract:  

Despite being used as the prototypic mood stabilizing drug for over 60 years, the 

molecular and therapeutic mechanism of lithium (Li) has not yet been unraveled but several 

targets have been suggested. Among them is inositol-monophosphatase1 (IMPase1) which is 

inhibited by Li at therapeutically-relevant concentrations. The inhibition of IMPase1 decreases 

inositol levels. The consequent effects on the levels of inositol metabolites are equivocal. The 

assumed, but not robustly replicated, down regulation of the phosphatidylinositol (PI) cycle is 

the basis of the "inositol depletion" hypothesis. In relation with inositol metabolism Li is also 

known to down-regulate the expression of the sodium myo-inositol co-transporter (SMIT)1, 

responsible for the uptake of extracellular inositol. Interestingly, both IMPA1 and SMIT1 

homozygote (HO) knockout (KO) mice mimic Li-induced effects in the behavioral paradigms 

of immobility in the forced-swim test (FST) and in the amphetamine-induced hyperlocomotion 

paradigm.  

In the first part of my thesis we used the IMPA1 and SMIT1 KO mice to further revisit 

the inositol depletion hypothesis of Li action. Namely, we investigated whether the two KO 

strains mimic Li's effects on phosphoinositols and phosphoinositides levels in different brain 

regions under unstimulated conditions. IMPA1 KOs, like Li-treated WT mice exhibited 

increased phosphoinositols accumulation. SMIT1 KO did not affect phosphoinositols levels, 

but like Li treatment of the WT mice from the SMIT1 colony exhibited reduced 

phosphoinositides levels in the frontal cortex. 

We were further interested to find out whether phosphoinositols, in general, and 

inositol monophosphate (IP1) and inositol trisophosphate (IP3), in particular, mediate Li's 

behavioral- and cellular-induced phenotype. Autophagy is a cellular process responsible for 

clearance of protein aggregates and damaged organelles. Li was previously shown to enhance 

autophagy in an inositol dependent manner and IP3 receptors (IP3Rs) were reported to be 

involved in behavioral changes in the forced-swim test (FST). We elucidated whether IP3 

mediates Li-induced enhanced autophagy and whether enhanced autophagy occurs upstream to 

IP3-induced behavioral changes. We show that ICV administration of IP3 but not IP1, each 

trapped in liposomes, results in Li-like behavioral changes in the FST,  an effect counteracted 

by an IP3 receptors antagonist, and in the amphetamine-induced hyperlocomotion paradigm. 



Finally, we show that similarly to Li IP3 affects autophagy markers indicative of an enhanced 

process. Based on the results of the present study and on the fact that both IMPA1 and SMIT1 

KO mice exhibit Li-like behavior related to mood stabilization we concluded that either inositol 

depletion and the consequent decrease in phosphoinositides levels or IP3 accumulation mediate 

Li's behavioral effects. In addition, we conclude that IP3 accumulation mediates Li-induced 

enhanced autophagy.  

 

Cumulating evidence points at the involvement of neuroinflammation in psychiatric 

disorders, in general, and in bipolar disorder (BPD), in particular. The IMPA1 KO mice 

provided us the opportunity to investigate whether Li's effect on brain cytokine levels is 

mediated via its effect on IMPase-1 and if so, whether different brain regions respond in the 

same manner. The effect of Li and of IMPA1 KO on cytokine levels differed among the three 

brain areas studied. Only in the hippocampus both interventions exerted similar effects 

indicative of an anti-inflammatory effect. Frontal cortex cytokine levels were unaffected 

neither by Li nor by IMPA1 KO. The cytokine levels results suggest that the mechanism 

mediating Li's effect on the inflammatory system differs among brain regions. Only in the 

hippocampus the results favor the involvement of the PI cycle. 

Animal models are crucial components in the search for better understanding of the 

biological basis of psychiatric disorders and for the development of novel drugs. Research, in 

general, and research with animal models, in particular, relies on the consistency of effects of 

investigated drugs or manipulations across experiments. It had been noted that behavioral 

responses to Li of ICR (CD-1) mice from Harlan Israel have changed across the last two years 

or so. To examine this change, we compared the effect of Li treatment in ICR mice from Harlan 

Israel with ICR mice from Harlan USA. We hypothesized that the Israeli Harlan colony of ICR 

mice changed significantly from the original ICR colony in Harlan USA. We show that Li 

serum levels in Israeli mice are significantly lower compared with the USA mice, that Li had 

no behavioral effect in the Israeli mice but significantly reduced the immobility time of the 

USA mice in the FST, and that phosphoinositols accumulation was significantly more affected 

by Li in the USA mice compared with the Israeli mice. It is conceivable that the Israeli Harlan 

colony of ICR mice underwent a genetic drift which resulted in significant changes from the 

original ICR colony in Harlan USA. The genetic difference might be related to Li's absorption 

or secretion. 

 

 

 



ת, ות, תאיונוירוכימיעל מערכות של ליתיום  השפעהב  PI -תפקיד  מעגל הנושא העבודה: 

  ת ות וחיסוניוהתנהגותי

  

  : יעלה שדהשם המגיש

  : פרופ' גלילה אגםשם המנחה

  

  :תקציר העבודה

  

-יצוב מצב רוח, המנגנון המולקולרילי תבחרנה התרופהשנה  60למרות היותה למעלה מ 

וביניהם ליעדי ההשפעה של התרופה  אך הועלו מספר אפשרויות ליתיום אינו ידוע תרפויטי של

שמעוכב על ידי רמות תרפויטיות של ליתיום. עיכוב אנזים  (IMPase-1)האנזים אינוזיטול מונופוספטז 

זה גורם לירידה ברמות אינוזיטול המובילה לאפקטים משניים במטבוליטים שלו. העיכוב והירידה 

 -ההיפותיזת (אף שלא כל המחקרים רואים זאת) הובילה לתאוריה של  PI -במעגל ההמשוערת 

inositol depletion  ,ליתיום מוריד את הביטוי של גם שידוע . בהקשר למטבוליזם של אינוזיטול

). ראוי לציין כי sodium myo-inositol co-transporter, SMIT1הטרנספורטר של אינוזיטול לתאים (

ים את ההשפעות ההתנהגותיות של ליתיום קמח SMIT1וגם של  IMPA1רי הגנים של עכברים חס

  . amphetamine-induced hyperlocomotion -וב FST -מבחן השחיה הכפויה ב

לחקור את  SMIT1 -ו IMPA1בחלק הראשון של התזה שלי השתמשנו בעכברים חסרי הגן 

ים את האפקטים של קזנים אלו של עכברים מח שני. בחנו האם inositol depletion -תאוריית ה

ליתיום על רמות פוספואינוזיטולים ופוספואינוזיטידים באזורים שונים במוח ללא סטימולציה.  עכברי  

בדומה לעכברים המטופלים בליתיום הראו עלייה בפוספואינוזיטולים. רמות  IMPA1 -ב החסר

בעכברי הרקע הטיפול בליתיום כמו הושפעו, אך לא  SMIT1 -ב הפוספואינוזיטולים של עכברי החסר

  הראה ירידה ברמות פוספואינוזיטידים בקורטקס הקדמי. SMIT1 -ב החסרגם עכברי של מושבה זו 

אינוזיטול מונופוספאט  היינו מעוניינים לבדוק האם לאור התוצאה של הצטברות פוספואינוזיטולים

)1IP3(  ) או אינוזיטול טריספוספאטIP(   .מתווכים את ההשפעות ההתנהגותיות של ליתיום  

אוטופגיה הוא תהליך תאי שאחראי על פינוי אגרגטים של חלבונים ואורגנלות פגומות. בעבר, 

הראו כי ליתיום מעלה אוטופגיה דרך מסלול התלוי באינוזיטול וברצפטורים שלו. כמו כן רצפטורים 

 3IP. הראנו כי מתן ישירות לחדרי המוח של FST -ון באלו דווחו כמעורבים בשינויים התנהגותיים כג

 FST -ת הובפרדיגמדמויי ליתיום כלואים בתוך ליפוזומים גורם לשינויים התנהגותיים  1IPאך לא של 

גוניסט נטאבוטל ע"י  FST -באפקט ה. induced hyperlocomotion-amphetamine -וה

משפיע על מרקרים אוטופגיים  3IPאנו מראים כי בדומה לליתיום  בנוסף. 3IP  ים שלרצפטורל

על ממצאים ו הנוכחימחקר הבהסתמך על תוצאות עלייה באוטופגיה.  צביעים על אפשרות שלהמ

ששני זני עכברי החסר מראים התנהגויות דמויות ליתיום הקשורות לייצוב מצב קודמים של קבוצתנו 

 3IPול וכתוצאה מכך הירידה בפוספואינוזיטידים או הצטברות רוח אנו מסיקים שהירידה באינוזיט

מתווכת את הגברת האוטופגיה  3IPכי הצטברות ות את האפקטים ההתנהגותיים של ליתיום ומתווכ

  ליתיום. על ידי

  



ובמחלה  , בכלל,הוכחות רבות מצטברות למעורבות של דלקת מוחית במחלות פסיכיאטריות

סיפקו לנו את האפשרות לחקור האם ההשפעות של  IMPA1 -בפרט. עכברי החסר ב ,ביפולריתה

ואם כן, האם אזורים שונים במוח  IMPase-1ליתיום על רמות הציטוקינים במוח מתווכות דרך 

על רמות  IMPA1 -בההשפעה של ליתיום ושל עכברי החסר צורה לליתיום. אותה מגיבים ב

יתיום וגם הציטוקינים הייתה שונה באזורי מוח שונים. רק בהיפוקמפוס גם עכברים מטופלים בל

 יד-על. רמות הציטוקינים בקורטקס הקדמי לא הושפעו הדומ עכברי החסר הראו אפקט אנטידלקתי

משפיע  שבו ליתיום נגנוןטיפול בליתיום או בעכברי החסר.  תוצאות רמות הציטוקינים מציעות שהמ

על מערכת החיסון שונה באזורים שונים במוח. רק בהיפוקמפוס התוצאות מצביעות על מעורבות 

  ברמות הציטוקינים.  PI -מעגל ה

  

הבסיס הביולוגי של  אתיותר טוב  יןמודלים עכברים הם מרכיבים הכרחיים במטרה להב

ומחקר במודלים של חיות,  , בכלל,. מחקרלטיפול בהן מחלות פסיכיאטריות ולפתוח תרופות חדשות

במחקרים.  ותצעומסתמך על הדירות אפקטים של התרופות הנחקרות או על מניפולציות המבבפרט, 

ל מהרלן ישרא ICR (CD-1)  ריהתנהגותית לליתיום של עכבהבשנים האחרונות נצפה כי התגובה 

ות: רעכברים זה משני מקונו את ההשפעה של ליתיום על זן השתנתה. על מנת לבחון שינוי זה השוו

כי רמות הליתיום בסרום העכברים מישראל נמוכות משמעותית  גילינוישראל וארה"ב. בהשוואה 

 ול הט התנהגותי בעכברים מישראל אך היעכברי ארה"ב, הראנו כי לליתיום לא היה אפקבמאלו ש

ן הראנו כי בעכברים מארה"ב. כמו כ FST -במבחן ה אפקט משמעותי בהורדת זמן האי תנועה

בעכברים שבאופן משמעותי יותר  גבוהה הייתה בעקבות טיפול בליתיום הצטברות הפוספואינוזיטולים

מישראל עברו שינוי גנטי שגרם  CD-1עכברי להניח כי  סביר מאדעכברים מישראל. זו שבממארה"ב 

לשינויים משמעותיים מהמושבה האמריקאית המקורית. שינוי גנטי זה יכול להיות קשור ליכולת 

  הספיגה או ההפרשה של ליתיום. 

  

   

  

 



Subject: Control of the Transition to Turbulence in Shear Flows 

Name: Yaakov Nissim 

Advisors: Prof.  Michael Mond,  

                 Prof. Nadav Berman RIP. 

 

Abstract 

Despite over a century of intensive research, the problem of transition to turbulence in 
shear flows is not yet fully resolved. The traditional eigenvalue analysis that is based on 
the existence of a growing number of exponential temporal modes as the Reynolds 
number is increased, fails to predict the transition to turbulence that is observed 
experimentally in such flows as the plane Poiseuille and plane Couette flows. In recent 
years an alternative theory has emerged that relies on the non normal nature of the 
linearized dynamical system that is associated with the flow. Even if all eigenvalues of 
such an operator lie well within the lower half of the complex plane, its non-normality 
may give rise to a significant amplification of initial small perturbations that may 
eventually lead to turbulence. Such behavior is well described by the pseudo-spectrum 
of the system. Choosing the total energy of the perturbation as a measure for the size of 
the disturbance, the physical characteristics of the optimally growing perturbations in 
plane Poiseuille flows are investigated as a function of the Reynolds number and the 
relevant wavelengths. The investigation includes both the linear and the non-linear 
perturbations dynamics. The insight gained through that process is used together with 
the L� control method, which is applied to a finite dimension state-space representation 
of the dynamical system, in order to design a novel optimal controller that minimizes the 
energy norm and reduces it by more than two orders of magnitude. The controller is 
subsequently implemented in a full non-linear Navier-Stokes numerical solver and is 
proved effective in blocking the transition to turbulence for a range of initial amplitudes 
that give rise to turbulence in the uncontrolled case. 

 



  בקרה של המעבר לטורבולנציה בזרימות גזירה: נושא

  יעקב נסים: שם

   ,מיכאל מונד' פרופ: שם המנחים

  .ל"ז נדב ברמן' פרופ                   

  
  
  

  

  תקציר
  

בעיית המעבר מזרימה למינרית לזרימה , מחקר אינטנסיבי למעלה ממאה שנים של למרות

אפיון הבעיה (הגישה המודלית  .לחלוטין נפתרה עדיין לאטורבולנטית בזרימות גזירות 

המסורתית שמבוססת על מציאת מודים לא יציבים בתלות במספרי ) בעיית ערכים עצמייםכ

נכשלה בניבוי המעבר לטורבולנציה בזרימות גזירה כפי שהוכח בניסויים עבור , ריינולדס

בשנים האחרונות התפתחה גישה . זרימת פואסיי מישורית וזרימת קואט מישורית

ורמאלי של האופרטור הליניארי המתאר את שדה נ-אלטרנטיבית שמסתמכת על האופי הלא

יכול   ינורמאל- האופי הלא, גם אם כל הערכים העצמיים של האופרטור הינם יציבים. הזרימה

, בסופו של דבר דבר אשר יכול, ת קטנות התחלתיות לגרום לגידול משמעותי של הפרעו

י "ע. ספקטרום של האופרטור-וי הפסיאוד"תופעה זו מאופיינת היטב ע. לגרום לטורבולנציה

המאפיינים , בחירת האנרגיה הכוללת של ההפרעה כאמצעי למדידת גודל ההפרעה

של ההפרעות הקריטיות בזרימת פואסיי מישורית נחקרים בתלות במספרי  םהפיזיקאליי

במהלך העבודה בשילוב עם שיטת בקרה  התובנות שנצברו. ואורכי הגל שלהםריינולדס 

זער את נורמת ממש חדשני  ימשו אותנו לתכנן בקרש (L1 control method)  תאופטימאלי

-הבקר הוטמע לפותרן נומרי של משוואות נביאה, כתוצאה מכך. בשני סדרי גודלהאנרגיה 

סטוקס המלאות והוא הוכח להיות אפקטיבי בחסימת המעבר לטורבולנציה עבור טווח 

 .לטורבולנציה במקרים לא מבוקרים אמפליטודות של הפרעות בזרימה אשר גורמות למעבר

  

  

  

  

  

  



Title: - Factors Promoting or Inhibiting the Readiness, Among the Elderly in 
Israel, to Complete Advance Directives  

 

Author: Mrs. Yaffa Ein-Gal  

Supervisor: Prof. Pesach Schwartzman. 

Abstract 

Background : In 2005 the Israeli Knesset passed the "Dying Patient Law", which includes 

the Advance Medical Directives (AD) form, by which the individual makes known his/her 

wishes regarding treatment, or withholding of treatment, at the terminal stages. 

Aim: To explore factors that increase or decrease readiness to sign AD. 

Methods: Lectures on the subject were given before 747 old people, in residential care and 

the community (2011-2013). 336 subjects filled in questionnaires that included socio-

demographic factors, knowledge, attitudes, choice of treatment and quality of life. 

Findings: 
1. 256 (76.2%) were ready to sign AD, including 97 (28.9%) who had already signed. 

2. Factors predicting readiness to sign by regression analysis: participation in lectures 

(OR-3.3, p=0.01), previous discussion of subject (OR-1.49, p=0.002), arguments for 

signing (OR-2.42, p<0.001) and arguments against (OR-0.245, p<0.001). 

3. 74%- 81% wanted to forgo life-saving treatments and 60%-76% to forgo invasive 

therapies (such as hydration and cannula feeding), while only 17%-44% wanted to 

forgo palliative treatments during terminal stages.  

4. The factors predicting the avoidance of fluid and nutrition drip-feed: actual signing of 

AD (OR-2.1, p=0.052), arguments for signing (OR-1.59, p<0.002) and arguments 

against (OR-0.608, p<0.001). 

5. 51.7% decide for themselves to fill AD forms, while only 24.1% thought that health 

care professionals could influence them. 

Conclusions: 
AD are intended to give patients informed control over treatment during terminal stages, so as 

to reduce unnecessary suffering. This study showed that most subjects were willing to sign 

AD forms and that provision of information through lectures and conversations with family 

and professional staff, tend to increase willingness to sign. The patient should be the first to 

be consulted over signing AD and others, such as relatives and health professionals, should 

also be involved. This research also produced validated and reliable questionnaires that may 

be used in future studies. 

Key words: advance directives; advance care planning; end of life care; power of attorney; 

assisted living homes, community 



  
מוכנות לחתימה על הנחיות רפואיות גורמים מעודדים וגורמים מעכבים : עבודהנושא ה

  בישראלבקהילה מקדימות בקרב קשישים 

  גל-יפה עיןשם המגישה: 
  פ' פסח שורצמן ופרשם המנחה: 

  
  תקציר 

  
  רקע: 

בשלבי מחלה סופניים כאשר הקשיש כבר אינו מסוגל להביע דעתו, הצוות המטפל ובני 

התקבל בכנסת "חוק  2005מתמודדים עם החלטות קשות ומורכבות. בדצמבר  משפחתו

. (הר"מ) החולה הנוטה למות". בחוק מוצע כלי יישומי שהוא ההנחיות הרפואיות המקדימות

בשלבי מחלה בו לגבי צורת הטיפול מבעוד מועד בחתימה עליהן הפרט מביע את רצונו 

חשוב  לבדוק את היענות האוכלוסייה בקהילה לחוקסיון מחקרי ראשון בישראל יזהו נ. סופנית

  . זה

  מטרות המחקר: 

  .מקדימות בקרב קשישים בקהילהרפואיות . לאמוד את רמת המוכנות לחתימה על הנחיות 1

רפואיות לבחון משתנים המעודדים ומשתנים המעכבים מוכנות לחתימה על הנחיות  .2

  .מקדימות

  שיטה:

 קשישים בדיור מוגן ובקהילה 747-הועברו הרצאות בנושא ל, ניסויי-במערך מחקר סמי

השאלון  .60-97בטווח גילאים  נבדקים 336באמצעות שאלון מובנה רואיינו  ברחבי הארץ.

נגד החתימה, בחירה בטיפולים נימוקים סוציודמוגרפי, ידע, עמדות, נימוקים בעד ורקע : כלל

  .חייםאיכות ומצב בריאות  ,תמיכה חברתית רפואיים,

  ממצאים: 

נבדקים   (28.9%)97ובכללותם,  ימהמוכנים לחת )76.2%( 256מבין הנבדקים  .1

 .הנחיות רפואיות מקדימותאשר חתמו בעבר על 

  השתתפות בהרצאה ברגרסיה לוגיסטית המנבאים למוכנות לחתימה: .2

)O.R-3.3,p=0.01(, עם מכרים ו/או בני משפחה בנושאקודמת  שיחה  

)O.R-1.49,p=0.002(, "החתימה"  נימוקים בעדדרוג גבוה של סקלת ה  

)O.R-2.42,p<0.001( החתימה" נימוקים נגדדרוג נמוך בסקלת ה"ו   

)O.R-0.245,p<0.001(.  



 -76%-60% -מטיפולים מצילי חיים ו להימנעמעוניינים נבדקים  81%-74% .3

בלבד,  44%-17% םלעומת .פולשניים כולל הידרציה והזנה מלאכותית טיפוליםמ

  תומכים. טיפוליםעוניינים להימנע ממה

 ברגרסיה לוגיסטית נמצאו המנבאים להימנעות מהידרציה והזנה מלאכותית: חתימה .4

" נימוקים בעדדרוג גבוה בסקלת ה" ),Odds Ratio-2.1,p=0.052בעבר על הר"מ (

)O.R-1.59, p=0.002( "נימוקים נגדודרוג נמוך בסקלת ה" )O.R-0.60 p=0.001(.  

הושפעו  24.1%. ר"מיחליטו לגבי מילוי ה בעצמםהדגישו כי הם מהנבדקים  51.7%  .5

ברגרסיה לוגיסטית  הושפעו מגורמים מקצועיים. 24.1% -בני משפחה וומקרובים 

  :על הנבדקים לחתימה על הר"מ הם המנבאים לגורמים מקצועיים המשפיעים

 .)O.R-3.17,p=0.001) ודתיות (O.R-0.97,p=0.006גיל ( 

  :מסקנות  

אומדן עמדות חיוביות כמו גם פיתוח עם באמצעות הרצאות בנושא, העלאת רמת הידע 

בהחלטה  יעודדו קשישים למוכנות וחתימה על הר"מ. נימוקים נגד החתימההנימוקים בעד וה

בני לבנוסף , המטופל עצמושתף קודם כל את עודד שיחה בנושא ולעל החתימה יש ל

  וגורמים מקצועיים. /חבריםמשפחה

בניית להמלצה , טעון רגשיתהדיון ציבורי בנושא מתן מידע לקשישים ו תרומות המחקר:

שנבנו לצורך המחקר כלי מחקר מהימנים ומתוקפים  ,במעוניינים לחתוםתמיכה פרוטוקול ל

   .בנושא מחקרים נוספיםביכולים לשמש הנוכחי ו

    

כח, -תכנון טיפול מתקדם, טיפולים רפואיים, ייפוי: הנחיות רפואיות מקדימות, מילות מפתח

  דיור מוגן 

  



Subject: The Effects of Low Temperature on Flowering in Lilium 
Name: Iftah Mazor 
Supervisor: Dr. Michele Zaccai 
 

Abstract 

The white lily (Lilium candidum) is a geophyte, growing wild in Israel and neighboring 

countries. Due to its religious importance for the Christian world, the white lily has a 

great marketing potential as a cut flower, however, basic knowledge about its cultivation 

and the control of its flowering time is very limited.  

The transition from vegetative to reproductive stage (floral transition) and flowering itself 

are major processes in flowering plants, which are regulated by internal signals (e.g., the 

age of the plant and the hormone gibberellin) and by external signals coming from the 

environment (such as day length and temperature). Vernalization is one of the main 

pathways regulating floral transition and it provides the link between flowering time and 

the amount of cold to which a plant was exposed. Frequent cases of functional 

conservation of homologous genes involved in the flowering mechanism are fund among 

plant species. For instance, LEAFY (LFY), FLOWERING LOCUS T (FT) and the 

APELATA1 (AP1) gene family, and their orthologs, all play crucial roles in flowering in 

various plant species. Homologs of these genes were also found in lily (LiLFY1, LlFT and 

L. longiflorum-MADS box protein, LMADS5/6/7, respectively), but their involvement in 

the regulation of the vernalization pathway is unknown.  

Previous work performed in our laboratory on white lily, revealed that the duration of 

cold exposure quantitatively reduces the time to floral transition and flowering, and that 

photoperiod had only minor effects on these processes. These experiments demonstrated 

that vernalization was indeed involved in the regulation of flowering in white lily, but 

many questions remained open as to how this regulation is achieved.  

The long-term objective of this research was to study the vernalization pathway, and the 

mechanism of floral transition flourishing and blooming in lily. Specific objectives 

included: (1) investigate the response of white lily to vernalization applied at different 

developmental stages of the plant, and to photoperiod, (2) analyze the early 

developmental stages of the mother bulb meristem in the white lily and explore the 

relationship between these stages and the plant’s response to cold exposure, (3) 



investigate the factors inducing white lily plants to integrate the vernalization signal, and 

(4) analyze the expression pattern of LlFT, LiLFY1 and LMADS5/6/7 in the meristem 

during cold exposure and plant development in Easter Lily (L. longiflorum), as a model 

plant. 

In this work, the nature of the response to vernalization was investigated in several white 

lily genotypes. The obligatory requirement of the plants to vernalization was first 

demonstrated: plants grown at a constant temperature of 25
o
C generated a large number 

of rosette leaves, but did not bolt nor flower. We also found that the cold intensity had a 

quantitative effect on flowering time. In parallel, during the course of the experiments, 

we characterized and studied an unexpected phenomenon of plant bolting and flowering 

delay for a whole season, induced by cold treatment. This delay was frequently recorded 

in plants exposed to cold early in the season (August-October), but didn’t occur if plants 

were exposed to the cold in November. At this time, cold exposure was perceived as a 

vernalization signal and led to early flowering. Despite the delay, the plant meristem was 

not damaged, and continued to undergo active cell divisions. Delayed plants flowered the 

following year, provided suitable bolting and flowering conditions were applied.  

Meristem early development throughout cold exposure was systematically characterized 

morphologically. The relationship between meristem development and the plant’s 

response to cold exposure (flowering delay or promotion), revealed that between August 

and November the meristem undergoes structural changes and phase transition from 

juvenile to vegetative adult. Delayed plants invariably had juvenile meristems, which 

remained in this phase until the next season. On the other hand, when cold exposure was 

applied on vegetative adult meristems, bolting and flowering was always promoted (as 

expected from the vernalization signal). During phase transition from juvenile to 

vegetative adult, we characterized a new meristem stage, which we called “young 

vegetative ", and which, like the vegetative adult stage, was fully receptive to the 

vernalization signal. 

The amount of soluble sugars in the scales of cold-delayed or cold–promoted bulbs was 

similar, supporting the hypothesis that the delay phenomenon was inherent to the 

meristem itself, rather than due to factors belonging to the whole bulb.  

Plant exposure to moderate temperature (12
o
C) promoted meristem phase transition to 



vegetative adult, thereby hasting the ability of the plant to perceive the vernalization 

signal. Similarly, application of exogenous Gibberellic acid, in concert with cold 

exposure at 4
o
C, promoted meristem phase transition.   

In the second part of the work we isolated and characterized the expression pattern of 

homologous genes potentially involved in the vernalization and flowering mechanisms in 

lily, based on their function in other plant species. To this end, Easter lily (L. 

longiflorum) was used as a model, as in this species, the physiological response to 

vernalization is well characterized, but almost no data on the molecular regulation of this 

mechanism are available.  

LlFT, the lily homologue of the FT gene was isolated for the first time. LlFT, LiLFY1 and 

LMADS5/6/7 genes expression pattern was analysed in the meristem during bulb cold 

exposure and plant development. LiLFY1 expression decreased and LlFT expression 

increased during bulb exposure to cold (0-9 weeks at 4
o
C). LMADS6 expression 

decreased during the two first weeks of cold exposure and significantly increased 

afterwards. LMADS7 expression pattern was similar to that of LMADS6, but with slighter 

changes in expression levels. LMADS5 however, was only weakly expressed during cold 

exposure until week 9, at which stage, raised 20 times above control. LMADS5 was not 

expressed in non-flowering bulblets exposed to cold, i.e., the increase in gene expression 

recorded in mature bulbs could not be solely attributed to low temperature, but rather 

suggests a possible involvement of this gene in the vernalization pathway of floral 

transition. This assumption was reinforced by the fact that LMADS5 expression during 

plant development was similar to that of major flowering genes in other plant species.  

Surprisingly, LlFT expression was not correlated with floral transition. Similarly, LiLFY1 

expression did not increase during the transition. 

In conclusion, this study thoroughly investigated the early developmental stages of the 

white lily (L. candidum) and their connection to cold-induced flowering delay or 

promotion. In addition, a series of genes, potentially involved in the regulation of floral 

transition in lily were isolated and characterized. Together, these results promote our 

understanding of the control of flowering in lily and are relevant for the improvement of 

lily cultivation and flower production.  

 



 השפעות טמפרטורה נמוכה על פריחת השושן :נושא העבודה

 יפתח מזור :שם המגיש

 מישל זכאי' דר :שם המנחה

 תקציר

לצמח פוטנציאל שיווקי . הגדל בר בישראל ושכנותיה, הוא גיאופיט( Lilium candidum)השושן צחור 

והשליטה , השושן הצחורהידע הבסיסי אודות גידול . רב כפרח קטוף בשל היותו קדוש בעולם הנוצרי

והפריחה הם תהליכים מרכזיים בצמחים ( floral transition)המעבר לפריחה . על מועד פריחתו מועט

והן ( יברלין'למשל גיל הצמח וההורמון ג)י סיגנלים פנימיים "פורחים והבקרה עליהם מפוקחת הן ע

( vernalization)ורנליזציה (. רהאורך יום וטמפרטולמשל )י סיגנלים חיצוניים המגיעים מהסביבה "ע

הקושר בין כמות , מהווה את אחד ממנגנוני הבקרה המרכזיים הקובעים את מועד המעבר לפריחה

 . הקור שקיבל הצמח לבין מועד פריחתו

דוגמאות . בין מיני צמחים הומולוגים המעורבים במנגנון הפריחה נמצא שימור פונקציונאלי של גנים

אשר , APTELATA1 (AP1)-וגנים ממשפחת ה LEAFY (LFY) ,FLOWERING LOCUS T (FT)לכך הן 

 .LMADS5/6/7 L-ו LiLFY1 ,LlFT)הומולוגים של גנים אלה . משחקים תפקיד מרכזי בתהליך הפריחה

longiflorum -MADS box protein ,אך מעורבותם במסלול הורנליזציה , קיימים גם בשושן( בהתאמה

 .אינה ידועה

גורם ( ורנליזציה)נמצא כי משך החשיפה לקור , ת אשר בוצעה במעבדתנו בשושן צחורמעבודה קודמ

להקדמת מועד המעבר לפריחה והפריחה באופן כמותי וכי לאורך היום יש השפעה מועטה ביותר על 

ניסויים אלה הוכיחו שמסלול הורנליזציה אכן מעורב בבקרת מנגנון הפריחה בשושן . תהליכים אלה

מטרת העל של . נשארו הרבה שאלות פתוחות בהקשר לאופן התפקוד של בקרה זו, אולם, צחור

המטרות ספציפיות . המעבר לפריחה והפריחה בשושן, המחקר הייתה חקר המנגנוני הורנליזציה של

( 2); בחינת תגובת השושן הצחור לורנליזציה ואורך יום בשלבי התפתחות שונים של הצמח( 1: )כללו

ותיים המוקדמים של מריסטמת בצל האם ובחינת הקשר בינם לבין תגובת חקר השלבים ההתפתח

בחינת גורמים המכשירים את הצמח לקליטת סיגנל הורנליזציה בשושן ( 3); הצמח לקור בשושן צחור

בזמן הורנליזציה ; בשושן פסחא LMADS5/6/7-ו LlFT ,LiLFY1בחינת דפוס הביטוי של ( 4); צחור

 .ובמהלך התפתחות הצמח

והוכח האופי , בודה זו נחקר טיב התגובה לורנליזציה בגנוטיפים שונים של שושן צחורבע

צ יצרו כמות "מ 22צמחים שגדלו בטמפרטורה קבועה של : האובליגטורי של הדרישה לורנליזציה

עוד הראנו כי לעוצמת הקור יש השפעה כמותית על . אך לא הפריגו ולא פרחו, גדולה של עלי שושנת

במקביל אופיינה . כך הוקדם מועד הפריחה, ל שהצמח נחשף לטמפרטורה נמוכה יותרכל: הפריחה

היכולת של הקור לעכב את הצמח : ונחקרה תופעה חדשה ולא צפויה שנחשפה במהלך הניסויים

נמצא כי יותר צמחים עוכבו ככל שטיפול הקור ניתן מוקדם . מלהפריג ולפרוח עד העונה העוקבת

לא היה עיכוב כלל והפריחה זורזה , כאשר החשיפה לקור בוצעה בנובמבר. (ספטמבר-אוגוסט)בעונה 

 . כצפוי מתגובת הצמח לורנליזציה



, ובשנה העוקבת, אלא המשיכה לעבור חלוקות תאים ערות, המריסטמה לא נפגעה, למרות העיכוב

 במהלך אפיון תגובת המריסטמה. התאפשרו הפרגתה ופריחתה, באם יינתנו התנאים המתאימים

תוארו לעומקם השלבים המוקדמים של התפתחות המריסטמה בשושן מבחינה מורפולוגית , לקור

נמצא (. הפרגה ופריחה' זירוז'או ' עיכוב')ונבחן הקשר בין המצב ההתפתחותי לבין אופי התגובה לקור 

מהשלב היובנילי אל השלב ( transition)כי בין אוגוסט לנובמבר המריסטמה עוברת שינוי מבני 

ושלב זה אפיין , תופעת העיכוב כתוצאה מחשיפה לקור התרחשה רק בשלב היובנילי. הווגטטיבי בוגר

, כאשר היא נמצאת בשלב הווגטטיבי בוגר, לעומת זאת. את המריסטמה המעוכבת עד לעונה העוקבת

במעבר בין השלב היובנילי לשלב הווגטטיבי . המריסטמה רצפטיבית במאת האחוזים לורנליזציה

בשלב זה הצמח אינו ". שלב וגטטיבי צעיר"שכונה , אופיין לראשונה שלב התפתחותי נוסף, רבוג

בדיקת רמת הסוכרים המסיסים . וקליטת הורנליזציה מלאה כמו בשלב הבוגר, מעוכב כתגובה לקור

, (כתוצאה מסיגנל הורנליזציה)בגלדים של בצלים מעוכבים בהשוואה לבצלים מזורזים בעקבות קור 

כך חוזקה ההשערה כי . שפירוק הסוכרים בגלדים התרחש באותה המידה בשתי הקבוצות הראתה

 .הגורם המעוכב הוא המריסטמה עצמה בלבד ולא כלל הבצל

ובכך גרמה , עודדה את המעבר לשלב הוגטטיבי בוגר( צ"מ 12)חשיפת הצמח לטמפרטורה מתונה 

, בדומה לטמפרטורה מתונה. ציהלהקדמה של רצפטיביות הצמח לקליטת הקור כסיגנל הורנליז

 . עודדה את מעבר המריסטמה מיובנילי לוגטטיבי בוגר, (צ"מ 4)יברלין יחד עם טיפול הקור 'הוספת ג

בחלקה השני של העבודה בודדו ואופיין ביטוים של גנים חשודים למעורבותם במסלול הורנליזציה 

או \וקחים חלק במסלול הורנליזציה ועל בסיס הומולוגיה שלהם לגנים ידועים הל, והפריחה בשושן

אשר תגובתו ( L. longiflorum)כמודל שימש לנו שושן הפסחא . המעבר לפריחה במיני צמחים אחרים

, כאן. אך עדיין לא נחקרה הבקרה המולקולארית של תגובה זו, הפיזיולוגית לורנליזציה אופיינה היטב

-ו LiLFY1לראשונה נחקר דפוס הביטוי של הגנים ו LlFT: בשושן FT -בודד ונחקר לראשונה הומולוג ל

LMADS5/6/7 ,נמצא כי ביטוי . בהקשר לורנליזציה בשושןLiLFY1 יורד וביטוי LlFT  עולה במהלך

אך , אמנם יורד בשבוע השני של החשיפה לקור LMADS6ביטוי (. שבועות 0-9)חשיפת הבצל לקור 

אולם , LMADS6היה דפוס ביטוי דומה לזה של  LMADS7 -ל. בהמשך הוא עולה בצורה משמעותית

שמר , לעומת זאת LMADS5. השינויים ברמות הביטוי לאורך כל טיפול הקור היו פחות משמעותיים

 20פי )נקודה בה רמתו עלתה באופן יוצאת דופן , 9על רמתו הנמוכה למשך רוב טיפול הקור עד שבוע 

( בצלים קטנים שאינם בגיל המאפשר פריחה)ים לא בא לידי ביטוי בבצלצול LMADS5(. מהביקורת

דפוס הביטוי של . עליה בביטויו לא נבעה אך ורק מחשיפה לטמפרטורה נמוכה, כלומר, שנחשפו לקור

LMADS5 לפיכך . במהלך התפתחות גבעול הפריחה היה אופייני לגן מרכזי במסלול המעבר לפריחה

 .אכן מעורב במסלול זה LMADS5 -ש, יתכן

לא מצאנו קורלציה חיובית בין התקדמות הצמח לקראת המעבר לפריחה והמעבר , תיעבאופן מפ

לא עלה באזור  LiLFY1גם ביטויו של . באזור הקודקודי או בעלים LlFTלבין עלייה בביטוי של , לפריחה

 . המריסטמה במהלך המעבר לפריחה

והינם בעלי ערך יישומי ממצאי עבודה זו תורמים להבנתנו הבסיסית של התפתחות ופריחת השושן 

 .לפתוח השושן הצחור כגידול מסחרי



Flowers, Ribbons and Global Contraction: The Various Facets of an 

Active Actomyosin Gel 

Yaron Ideses 

Prof. Anne Bernheim 

Abstract 

Eukaryotic cells rely on their cytoskeleton to carry out coordinated motion, to transport materials 

within them, and to interact mechanically with their environment. The cytoskeletal networks are 

viscoelastic materials driven away from equilibrium by ATP hydrolysis. They resemble in many 

aspects polymer solutions or gels. The main difference from usual passive polymer solutions is 

their intrinsic activity resulting from filament polymerization/depolymerization kinetics and from 

the action of molecular motors that act as active cross-linkers, constantly breaking and 

reforming. Myosin II motor clusters that interact with numerous actin filaments simultaneously 

are among these motor proteins. Force generated by molecular motors on the cytoskeletal 

network allows cells to move, divide, and maintain or change their shape without the need for 

external forces. The cell's shape is precisely controlled in order to achieve correct biological 

function by building dynamic and contractile actomyosin networks. Attached to the membrane is 

the cortex, a thin (      ) actin network comprised of a cross-linked filamentous actin, myosin 

motors, and actin-binding proteins. Together with contractile forces exerted by myosin motors, 

the cortex influences the shape of the cell membrane. Here I study the various roles of myosin II 

motors in the formation and evolution of actomyosin networks as a model system for the cell's 

cytoskeleton. In these experiments the motor clusters can vary in size between 14 and 144 

myosin II molecules and apply forces ranging from several to tens of piconewtons. During the 

initial process of network formation the motor clusters become embedded within the network 

structure, where they act as internal active cross-linkers. Myosin II clusters enhance the 

nucleation of network filaments/bundles in a concentration dependent manner, in the presence of 

the passive bundling protein fascin, thus functioning as a “network co-nucleator”. As network 

formation is achieved, myosin II turns into a “network reorganizer”, where it takes part in 

remodeling and coarsening of the overall network structure. As a result of the strong 

confinement (the motor clusters within the network bundles exhibit high processivity with a 

fraction of attached motors            ), their effect on the nucleation and reorganization of the 

actin network is enhanced, rendering even small clusters of 14 myosin II molecules efficient. The 

stresses building up in the networks lead to complex dynamics and can drive their contraction 

and rupture, depending on the motor concentration and cluster size. Above a certain 

concentration, the severing and disassembly properties of the motors dominate, and they function 

as “network disassembly agents”. 



This work also studies the mechanism of network contraction and emergence of flows. Networks 

undergo massive contraction when large clusters are used and when their density is sufficiently 

low, such that they are sparsely distributed, resulting in local force in-homogeneities within the 

network structure. Chambers of well-defined geometry and dimensions that set the boundary 

conditions and confine the network in both the vertical and lateral directions are used. 

Contraction was observed only above a myosin concentration threshold, in accord with 

theoretical predictions. The network contraction occurs in both the vertical and lateral directions. 

Vertical contraction precedes lateral contraction and ends before the latter begins such that at the 

onset of lateral contraction the system consists of a dense cortical-like actomyosin sheet whose 

thickness b is governed by the extent of contraction in the vertical direction. A surprising result 

showed that the final gel thickness b increases when myosin concentration is increased. This is in 

contrast to lateral contraction, for which the contraction efficiency increases with motor 

concentration. Overall, the results imply that the contraction process is anisotropic, despite the 

fact that the system is initially isotropic. The origin of this anisotropy is related to the anisotropy 

of network mechanical properties, which is controlled by forces applied by the motors in each 

direction. These forces scale with the size of the system. Besides controlling system dynamics, 

the motors also affect the network final structure. This is done by controlling the thickness of the 

gel. Depending on the gel thickness, two types of patterns emerge, “flowers” and “ribbons”. 

“Flowers” and “ribbons” differ in their mechanism of contraction. While the former is governed 

by compression, the second is dominated by buckling. Contractile networks of the “flower” kind 

end up with an anisotropy that is smaller than their initial anisotropy, while the “ribbon” kind 

ends with a larger anisotropy. Only for a very specific set of control parameters, which includes 

network initial anisotropy and motor concentration, is the contraction isotropic. Overall, myosin 

II motors are shown to be unique motors that function as complex machines that can perform a 

diversity of tasks, thereby regulating the nature of the assembled network and facilitating its 

formation and dynamics. 

  



 הפנים השונים של רשתות אקטומיוסין אקטיביות :פרחים, גלים וכיווץ כללי

 ירון אידסס

 פרופ' אן ברנהיים

 תקציר

תאים אאוקריוטים נעזרים בשלד התא לשם תנועה קואורדינטיבית, הובלת חומרים בתוכם, ולאינטרקציה 
ם ויסקואלסטיים הנמצאות מחוץ לשיווי משקל על ידי מכנית עם סביבתם. רשתות שלד התא הן חומרי

. רשתות אלו דומות בהרבה אופנים לתמיסות פולימריות או ג'לים (ATP)הידרוליזה של אדנוזין תלת פוספטי 
פלמור ומפעולת -כאשר ההבדל העיקרי נובע מהפעילות הפנימית שנוצרת כתוצאה מקינטיקה של פלמור ודה

ם כמצלבים אקטיביים המתחברים ומתנתקים לסירוגין. בין חלבוני המנוע מנועים מולקולרים המתפקדי

הפועל על מספר פילמנטים של אקטין בו זמנית. כוחות המופעלים על ידי  IIהשונים ניתן למנות את המיוסין 
מנועים מולקולרים על שלד התא מאפשרים לתאים לנוע, להתחלק, ולשמור על צורתם ללא צורך בכוחות 

. כדי לשמור על פעילותו הביולוגית התקינה, התא מייצר רשתות דינמיות ומתכווצות של אקטין חיצוניים

רשת מצולבת של אקטין, מומורכבת  (cortex)ומיוסין. לממברנת התא מחוברת רשת דקה הנקראת קורטקס 
הקורטקס משפיע על צורת  ,מיוסין וחלבוני קישור של אקטין. ביחד עם פעילות הכיווץ של מנועי המיוסין

ביצירת והתפתחות רשתות אקטומיוסין  IIממברנת התא. למדנו את התפקידים השונים של מנועי המיוסין 
)אקטין ומיוסין( כמערכת מודל עבור שלד התא. בניסויים שלנו, גודל הצברים )אגרגטים( של המנועים משתנה 

על הכח המופעל על ידי צבר הנע מפיקוניוטונים  מולקולות מנוע לצבר, דבר המאפשר שליטה 411 -ל 41מ
בודדים ועד לכמה עשרות. בזמן תחילת תהליך היווצרות הרשתות, צברי המנועים מוטמעים במבנה הרשתות, 

 (bundles) אגדיםשם הם מתפקדים כמצלבים פנימיים אקטיביים. הנוקלאציה של רשתות הפילמנטים/

( ובכך מתפקדים fascin –ים )פאסין יבנוכחות מצלבים פסיב IIמוגדלת על ידי ריכוז עולה של מיוסין 

הופך להיות מארגן רשת כאשר הוא לוקח  IIכשותפים לנוקליאציה של הרשת. לאחר שהרשת נוצרה, המיוסין 
השפעת המנועים על  ,חלק בארגון מחדש ועיבוי מבנה הרשת הכללי. כתוצאה מהגבלת נפח משמעותית

יעילים  IIמולקולות של מיוסין  41ל הרשת מוגברת, כך שגם אגרגטים קטנים עם נוקליאציה וארגון מחדש ש
מספיק להפעלת כח. המתח הנבנה ברשת מוביל לדינמיקה מורכבת אשר מוביל לכיווץ או קריעה של הרשת 
כתלות בגודל האגרגטים. מעל לריכוז מסוים, יכולת החיתוך והפירוק של המנועים הופך דומיננטי והם 

 ם כ"מפרקי רשתות". מתפקדי

 עוברותבעבודה זו בדקנו גם את המכניזם של כיווץ הרשת ויצירת זרימות של רשתות אקטומיוסין. רשתות 
כיווץ מסיבי כאשר משתמשים באגרגטים גדולים של מנועים וכאשר צפיפותם נמוכה מספיק, כך שהם 

בתאים המוגדרים היטב גאומטרית מפוזרים באופן דליל, דבר היוצר אי אחידות במבנה הרשת. השתמשנו 
ומבחינת גודלם כך ששלטנו על תנאי הגבול והגבלנו את הרשת בכיוון האנכי והאופקי. כיווץ נראה רק מעל 

מסוים, דבר המתאים להערכות תאורטיות. כיווץ התרחש בכיוון האופקי והאנכי. כיווץ אנכי  IIריכוז מיוסין 
שני התחיל כך שתחילת הכיווץ האופקי מאופיינת בקיום רשת הקדים את הכיווץ האופקי ונגמר לפני שה

נשלט על ידי מידת הכיווץ האנכי. להפתעתנו, העובי  (b)קורטקס של אקטין ומיוסין שעובייה  דמויתצפופה, 

גדל ככל שריכוז המיוסין גדל וזאת בניגוד לכיווץ אופקי אשר יעילותו גדלה עם ריכוז  (b)הסופי של הרשת 
ופן כללי, התוצאות מרמזות על כך שתהליך הכיווץ אינו איזוטרופי למרות שהמערכת בתחילה המנועים. בא

איזוטרופית. אנו מראים כי המקור לאי האיזוטרופיות הזו קשורה לאי האיזוטרופיות בתכונות המכניות של 
אלו הרשת הנשלטות על ידי הכוחות המופעלים על ידי המנועים בכל כיוון. אנו מראים כי כוחות 

לגודל המערכת. מלבד שליטה על הדינמיות של המערכת, המנועים משפיעים על המבנה הסופי  פרופורציונליים
עובייה. כמו כן, אנו מדגימים כי כתלות בעובי הרשת מתקבלים שתי צורות מבנה בשל הרשת על ידי שליטה 
כווצות כאשר "פרחים" נשלטים על ". מבנים אלו שונים באופן שבו הרשתות מתגליםאופייניות, "פרחים" או "

" על ידי קיפולים. רשתות מכווצות מסוג "פרחים", מסיימות את תהליך הכיווץ עם אי גליםידי דחיסה ו"



" מסיימות עם אי איזוטרופיות גליםאיזוטרופיות הקטנה מאי האיזוטרופיות ההתחלתית בעוד רשתות מסוג "
שלטים הכולל אי איזוטרופיות התחלתית של הרשת וריכוז גבוהה יותר. רק עבור סט מסוים של פרמטרים נ

  II, מתקבל כיווץ איזוטרופי. באופן כללי אנו מראים כי מנועים מולקולריים מסוג מיוסין מסויים מנועים
בפעילותם המורכבת היכולה לייצר מגוון רב של משימות אשר שולטות על האופן שבו רשתות  ייחודייםהינם 

 אלו שולטים על היצירה והדינמיות של רשתות אלו. נבנות ובכך מנועים
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Abstract 

This thesis focuses on the dynamic characteristics of a flexible cylindrical structure 

covered by transverse repeated rib roughness and subjected to axial flow in the 

annular gap formed by a circular channel-confined rod, where the rod surface is the 

inner annulus surface. The point of interest is related to a practical request of the 

nuclear engineering community to achieve high efficiency performance of nuclear 

power plants such as the Next Generation Nuclear Plant (NGNP). Achieving a high 

temperature reactor core is one of the aims to obtain high efficiency thermo hydraulic 

performance, which results in high temperature rod cladding. One of the ways to 

reduce the high cladding temperature is to improve the heat transfer by augmenting 

surfaces with artificial roughness with repeated ribs. The effects of the repeated rib 

roughness parameters, such as pitch-to-height ratio (p/e), on the characteristics of the 

rods’ dynamics were examined at low and high flow velocity, both experimentally 

and theoretically. Experiments were carried out on vertical clamped end flexible 

silicon rods with smooth surface or that contained repeated rib roughness with 

different pitch-to-height ratios along their length. Analyses of the measured values, 

revealed the threshold velocities for the rod dynamic instabilities via oscillatory 

modes or chaotic. 

Linear equation of motion of the rod under uniform axial flow is formulated in 

dimensionless terms for parametric investigation of the effect of the rib dimensionless 

geometry on the rod instabilities. Based on the linear equation a straightforward 

nonlinear equation was derived assuming the rod centerline to be extensible. 



 

 זרימה צירית מאלצת רעידות של מוט עם קורגציות

 ירון פרץ

 ערן שר' של פרופ תובהנחי

 

 תקציר

רוחביות  צלעות מחוספס על ידי ,גמיש גלילי מבנה של יםהדינאמי םבמאפייני מתמקדת זו תזה

 ,תעלה עגולה התוחמת אותו בין המוט לבין שנוצר טבעתיה רווחב צירית לזרימה וחשוף מחזוריות

 העניין נקודת. כאשר שטח הפנים של המוט מהווה את הדופן הפנימית של חתך התעלה האנולארי

 תחנות של הגבוה ותויעיל ביצועים להשגת ןהגרעי מהנדסי קהילת של מעשיתה לדרישה קשורה

 היאשל ליבת הכור  גבוהה טמפרטורה השגת .של תחנות גרעיניות הבא הדור ,כגון גרעיניות כוח

יעילות גבוהה בביצועים  גתלהש הכור העומדות מאחורי הרעיון המרכזי של מהמטרות אחת

 הדרכים אחת. מה שגורם בין היתר לטמפרטורה גבוהה של עיטוף המוט, הידראוליים-התרמו

שטח  הגדלת ידי על החום מקדם מעבר את לשפר הוא הגבוהה העיטוף טמפרטורת של תהלהפח

ההשפעות של פרמטרי הצלעות  .מחזוריות צלעות על ידי הוספת מלאכותי ו באופןחספוסו הפנים

עבור  נבדקו המוטותדינאמיים של ה המאפיינים על ,(p/e) לגובה פסיעה יחס כגון ,הרוחביות

 סיליקון מוטותב בוצעו ניסויים. באופן ניסיוני ותיאורטי וגבוהות נמוכות זרימה מהירויות

האחד בעל פני שטח חלקים והאחרים מכילים , הקצוותגמישים המונחים אנכית ורתומים בשתי 

ניתוח הערכים  .שונים בין המוטות לגובה פסיעה ייחסעם  לכל אורכם מחזוריות צלעות רוחביות

היציבות הדינאמיים של המוט -המפרידות בין מצבי איהניב את מהירויות הסף , הנמדדים

 .כאוטיםמודים תנודתיים או המאופיינים ב

באמצעות ביטויים  נוסחה ,אחיד צירית זרימהבשדה  הנתון המוט של ממדית חד תנועהמשוואת 

יציבות -ות על איהצלע ים שלגיאומטריהממדים ה תהשפעל תפרמטרי החקיר ממדים לצורך-בלתי

המניחה  ליניארית-לא משוואהפותחה באופן ישיר  ליניאריתה המשוואה על בהתבסס. המוט

 .להרחבה שהציר המרכזי של המוט ניתן



 

 

i

Title: Writing with an Accent : Autoethnography of Ethnic Otherness in Academic          
          Spaces 
 
Name: Calanit Tsalach 
 
Supervisors: Prof. Michal Krumer-Nevo, Dr. Yuval Yonay 
 
Abstract:  

Otherness is a hierarchical distinction of different groups, usually marginal 

populations and/or minorities who are presented as 'them' versus the normative 'we' of 

the center. The question of otherness has been widely discussed in literature, most 

often pointing to, revealing and dismantling mechanisms that construct and reproduce 

the same hierarchical distinctions and essential inferiority of these groups, while 

dealing less with the question of how otherness is experienced. Moreover, otherness 

isn’t a singular experience of a singular group, but rather includes eclectic experiences 

and manifestations, and entails particular transitions and contexts, which carry 

different meanings for different groups. This paper deals with a particular experience 

of otherness: Mizrahi Otherness1 . 

Academic dealing with Mizrahi ethnicity isn’t new, and yet, despite the wealth 

of writing on the topic, research on experiences rooted in ethnic identity is much less 

frequent. This, despite the fact that Mizrahi identity often writes itself from a 

wounded place. The wound I choose to focus on here is located in the academia. As a 

'Mizrahi' research student, pacing the university halls for the past few years, and as 

someone who constantly wonders if I have a place there, and what type of place that 

might be, my doctoral thesis seeks to investigate experiences of lived otherness that 

are related  to a Mizrahi ethnic identity and appear in academic spaces, wherein the 

central research question is: how is otherness established at the intersection of 

Mizrahi and academic identities?  

The theoretical framework that guides this research is based on two bodies of 

knowledge. The first is Postcolonial Theory, which examines manifestations of 

oppression of various ethnic and cultural groups when confronted with Western 

culture in a range of social and political contexts. The second is Critical Race Theory, 

which offers a way to understand the experiences of colored people in society at large, 

                                                           
1
Mizrahi: An Oriental Jew. A term relating to Jews who immigrated to Israel from West Asian and 

North African countries. 
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and in educational spaces in particular, and serves as an interpretational tool that seeks 

to inform how we should listen to these stories.  

One of the central tenets of minority writing on experiences of otherness is the 

notion of personal voice. It is a discourse that allows for both granting a voice, as well 

as for theoretical writing anchored in experiences of pain and coping with silencing. 

Based on this, and on critical epistemology that assumes that it is impossible to 

separate the researcher from the object of her knowledge, we may gather that the way 

to talk about otherness starts with me, the researcher. Research which is not written in 

the third person, in a passive voice, from out there, but rather in an active and 

identified manner, in the first person. My person. We can also call this 

autoethnography, a form of interdisciplinary writing and research that ties the 

personal to the cultural, while placing the personal in the social context, and providing 

a way to voice personal experiences to further social understanding. The central 

research tool I employ is a personal narrative that includes autobiographical segments, 

journal entries, email exchanges, memories, interviews, and discussions with 

individuals close to me. An additional part of the thesis is the documentation and 

analysis of the "Georgette Committee," a group of Mizrahi women in which I 

participated, and which operated for about a year. 

The first chapter of the “findings” presents my educational biography, in a 

multi-layered manner. In this process, I examine the way I have positioned myself in 

relation to the field of higher education, and the manner in which the intersection of 

class-ethnicity reveals itself in the way education is structured. The second chapter 

follows daily moments in which Mizrahi identity intersects with the academic, in an 

attempt to examine the symbolic borders, and experiences of otherness they create. In 

the third chapter, I examine my movement between home and the academia and back, 

and the dialectic of gaze that it creates between the observer and the one perceived as 

Other. A movement which exposes a dual experience and a complex position fraught 

with the tensions and contradictions that lie between the oppositions of a female 

Mizrahi researcher studying experiences of Mizrahi otherness. The fourth and final 

chapter of this section discusses the story of a group of Mizrahi women in which I 

participated for about a year, and which constitutes an alternative space for examining 

the identity and experiences of Mizrahi ethnicity.  

The contribution of this research can be located in different contexts. From a 

theoretical point of view, the contribution lies in the broadening and development of 
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the concept of Otherness. An additional theoretical contribution relates to the use of 

critical race theory as a theoretical framework. The methodological contribution of 

this research lies in its use of autoethnography. This unique method enables us to 

mark and delineate moments of daily otherness, to reach a thick description of the 

experience of otherness from the subject's viewpoint, and to examine its wider social 

meanings. The combination of the autoethnographic method with critical race theory 

enlarges both the perspective of Otherness as well as research on Mizrahi identity, and 

grants central stage to experiential knowledges, out of the recognition that the 

knowledge of non-white people isn’t only worthy but is critical to understanding and 

examining racial and ethnic subjugation. A unique contribution of the paper lies in the 

connection between academia and the field, and the bridging of the gap between 

intellectual discourse and the experiences of subjects.  
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  במרחבים אקדמייםלכתוב אקדמית עם מבטא: אוטואתנוגרפיה של אחרּות מזרחית : נושא העבודה
  

  : כלנית צאלחהשם המגיש
  

  נבו, ד"ר יובל יונאי- פרופ' מיכל קרומר שם המנחים:
  

  תקציר העבודה:
  

של קבוצות שונות, בדרך כלל אוכלוסיות שוליים ו/או מיעוטים  הבחנה היררכיתאחרּות היא 

, בספרות שאלת האחרּות נדונה רבות. ם' אל מול ה'אנחנו' הנורמטיביים במרכזההמוצגים כ'

כאשר עיקר העיסוק בה מתייחס להצבעה, לחשיפה ולפירוק של מנגנונים אשר מבנים ומשעתקים 

אלו, ופחות דרך השאלה של איך אחרות  רכית ונחיתות מהותית של קבוצותהירהבחנה את אותה 

מופעים וחוויות כוללת בתוכה אחרּות אינה חוויה אחת של קבוצה אחת אלא לכך, נחווית. מעבר 

משמעויות עימם בהקשרים פרטיקולריים אשר נושאים ורוכה במעברים , והיא כאקלקטיים

  . עבודה זו עוסקת בחווית אחרות פרטיקולרית: אחרות מזרחית. שונות עבור קבוצות שונות

הכתיבה הענפה על מזרחיות, מחקר על , ואולם למרות במזרחיות אינו חדשאקדמי עיסוק 

כותבת את זאת למרות שמזרחיות, לא פעם,  חוויות הכרוכות במזרחיות הוא הרבה פחות שכיח.

כתלמידת מחקר . עצמה מתוך מקום פצוע. הפצע שאני מדברת עליו כאן ממוקם באקדמיה

וכמי שתוהה תמידית אם יש לי  כבר מספר שנים,שמתהלכת במסדרונות האוניברסיטה ', מזרחית'

להתחקות אחר שלי מבקשת כאן מקום ואיזה מין מקום זה עשוי להיות, עבודת הדוקטורט 

מופיעות והקשורות בזהות אתנית מזרחית,  ,)lived otherness(נחווית  חוויות של אחרּות

ת של כיצד מכּוננת אחרּות בהצטלבו היאכאשר שאלת המחקר המרכזית במרחבים אקדמיים. 

  מזרחיות ואקדמיות?

המסגרת התיאורטית אשר מנחה את המחקר מבוססת על שני גופי ידע. האחד, התיאוריה 

בוחנת תופעות דיכוי של קבוצות אתניות ותרבותיות שונות במפגשן עם קולוניאלית ש-הפוסט

והשני, תיאוריית גזע ביקורתית  התרבות המערבית בהקשרים חברתיים ופוליטיים שונים.

באופן  רחבים חינוכייםבחברה בכלל, ובמציעה דרך להבין את החוויות של אנשים צבעוניים מש

  יש להקשיב לסיפורים אלו. כיצד , ומשרתת גם ככלי פרשני אשר מנחה מיוחד

הוא הקול האישי. על חוויות של אחרות המרכזיים בכתיבה של מיעוטים נדבכים אחד ה

אי אפשר להפריד בין היודעת שהמניחה ביקורתית בהתבסס על אפיסטמולוגיה בהמשך לכך, ו

לא אשר קר מח , הרי שהדרך לדבר על אחרּות מתחילה אצלי, החוקרת.שלה לבין מושא הידיעה

הגוף נכתב בגוף שלישי, בקול פסיבי כאילו מאי שם, אלא באופן אקטיבי ומזוהה, בגוף ראשון. 

אשר בה ומחקר אינטרדיסציפלינרי של כתיאפשר גם לקרוא לזה אוטואתנוגרפיה, סוגה שלי. 

דרך לתת  האת העצמי בתוך הקשר חברתי, ומציע מתממקכשהיא  את האישי לתרבותי, תמקשר

בעבודה הוא נרטיב אישי כלי המחקר המרכזי . קול לחוויה אישית כדי לקדם הבנה חברתית

ומן, התכתבויות במייל, זכרונות, ראיונות ושיחות עם קטעי י, קטעים אוטוביוגרפייםשכולל 

קבוצת נשים  -תיעוד וניתוח של 'ועידת ג'ורג'ט' הוא נוסף בעבודה חלק חשוב אנשים קרובים. 

   .ופעלה במשך כשנהבה השתתפתי מזרחיות 

  



ii  
 

במהלך . באופן מרובד את הביוגרפיה ההשכלתית שלימציג של הממצאים  הראשוןהפרק 

ועל האופן בו של השכלה גבוהה, על הדרך בה מיקמתי את עצמי ביחס לשדה אני מתבוננת הזה 

מתחקה אחר  השני. הפרק תינאתניות מתגלת ביחס לדרך שבה השכלה מובְ -ההצטלבות של מעמד

לבחון את הגבולות הסימבוליים נסיון במזרחיות מצטלבת עם אקדמיות, בהם יומיומיים רגעים 

אני בוחנת את  השלישיבפרק  ווית האחרות המובנית למולם ובמסגרתם., ואת חשם המסומנים

מי ת דיאלקטיקת המבטים שהיא מייצרת בין ואבין הבית לאקדמיה ובחזרה, שלי התנועה 

רווי ש מיקום מורכבוויה דואלית וחושפת חאשר תנועה  שמביט עליה.מי אחרת לבין שנתפסת כ

ה מזרחית אקדמאית החוקרת חוויות אחרּות של אש במתחים ובסתירות אשר בין הניגודים

בה והאחרון לשער זה מביא את סיפורה של קבוצת נשים מזרחיות  הרביעי. הפרק מזרחית

  , ואשר מהווה מרחב אלטרנטיבי לבחינת זהות וחוויות של מזרחיּות. שנהכהשתתפתי במשך 

בהרחבה ניתן למקם בהקשרים שונים. תיאורטית, טמונה התרומה את תרומת המחקר 

 בשימוש בתיאוריית גזע ביקורתיתתיאורטית נוספת קשורה תרומה . ובפיתוח של מושג האחרּות

שיטת באוטואתנוגרפיה. תרומתו המתודולוגית של המחקר היא בשימוש כמסגרת תיאורטית. 

לסמן ולתחום את אותם רגעים של אחרּות יומיומית, להגיע לתיאור ייחודית זו מאפשרת מחקר 

חווית האחרּות מנקודת מבטם של הסובייקטים, ולבחון את המשמעויות החברתיות גדוש של 

מרחיב הגזע הביקורתית ת יותיאוריהאוטואתנוגרפית הרחבות הכרוכות בה. השילוב של המתודה 

לתת במה מרכזית , ומאפשר הן את פרספקטיבת האחרּות והן את העיסוק בחקר המזרחיות

ידע כזה של אנשים לא לבנים הוא לא רק ראוי אלא גם קריטי לידעים חווייתיים, מתוך הכרה ש

נמצאת בחיבור בין  תרומה מיוחדת של העבודהלהבנה ולניתוח של הכפפה גזעית ואתנית. 

  חוויות של סובייקטים. בין הפער בין שיח אינטלקטואלי לעל האקדמיה לשטח ובגישור 
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Abstract: 

This research deals with a set of robotic flow-shop scheduling problems with identical 

jobs, where robots are responsible for transferring jobs between machines. More 

particularly, we study the following three scheduling problems: 

Problem 1: A problem where there is a single robot and job processing times are job-

independent (but machine-dependent). The objective is to provide a machine and 

robot schedule that minimizes the makespan. 

Problem 2: A combined robot selection and scheduling problem (RSSP), where there 

are several robots moving on a single (shared) track. The robots are responsible for 

transporting identical jobs between identical machines. In the RSSP, the objective of 

the scheduler is to (i) select robots from a given set of robot types; (ii) assign each 

selected robot to a subset of machines; and (iii) provide a schedule for each robot, in 

order to minimize two conflicting criteria: the makespan and the total robot selection 

cost. For a scheduling system with no-wait and no-idle restrictions, we analyze four 

different variations of the problem. The first is to find a schedule that minimizes the 

sum of the two conflicting criteria; the second and the third are to minimize one 

criterion, given an upper bound on the value of the other criterion; while the last 

variation consists of finding the entire set of Pareto-optimal points with respect to the 

two criteria. 

Problem 3: A problem where there are two robots moving on parallel tracks and job 

processing times are job-independent (but machine-dependent). The objective is to 

provide a machine and robot schedule that minimizes the makespan. 

Our main results for the three problems include: 

• The construction of tight lower bounds for the makespan value of each of the 

three problems. 

• For Problem 1 we construct a polynomial time procedure to minimize the 

makespan value, when there are three non-identical machines. The procedure 

is based on decomposing the problem to a set of sub-problems, and providing 

an optimal schedule for each sub-problem separately. Moreover, for the more 

general case, where the number of machines can be arbitrary, we construct a 

procedure which is based on collaborative reinforcement learning (RL) to 

obtain a near-optimal solution. 



• For Problem 2 we prove that the first variation of the problem is solvable in 

polynomial time, while the other three variations are NP-hard. For the NP-

hard variations, we show that a pseudo-polynomial time algorithm and a fully 

polynomial approximation scheme (FPTAS) exist, and derive three important 

special cases that are solvable in polynomial time. 

• For Problem 3 we construct a heuristic procedure that is based on 

collaborative RL to obtain a near-optimal solution. 

Our main contributions lie in the following two aspects. 

• The definition and the theoretical analysis of the RSSP, which has never been 

analyzed before. In this problem we include some new features that have 

either rarely or have not been discussed at all in the literature. Among those 

features are several robot types, an arbitrary number of machines, a possibility 

to control the number of robots assigned to the production line and their 

assignment to machine sets, and a bicriteria approach for analysis. In fact, this 

is the first model that provides schedulers with a tool to optimally combine 

robot selection and scheduling decisions. 

• The implementation of a new collaborative RL technique to solve robotic 

flow-shop scheduling problems, where robots are used as transportation 

resources in the shop. As far as we know, this technique has never been 

applied before to solve this set of problems. For the first problem with an 

arbitrary number of machines, we use a Robot-Adviser (RA) collaborative RL 

algorithm. In this case the robot can either operate autonomously (AO) or 

semi-autonomously (SAO), asking for advice from an adviser. The adviser is 

an agent that operates external to the system, and is simulated with different 

expertise levels. For the second problem we use a Robot-Robot (RR) 

collaborative RL algorithm, where the two robots are working together in one 

of the following collaboration modes: (i) Full, (ii) Pull, (iii) Push, or (iv)None. 

For both problems, the RL collaboration scheduling algorithms were 

programmed, and an extensive experimental study was done indicating that 

our collaborative RL algorithms can be used to determine near-optimal 

solutions with a small average gap from the lower bound value. 

 

Key words: Scheduling, Flow-shop, Robotic flow-shop, Job transfer robots, 

Makespan, Reinforcement learning, Collaboration. 



    רובוטים תוך  k-מכונות ו mעם Flow-Shop בעיות תזמון במערך ייצור  :נושא העבודה

   .שילוב אלגוריתם למידה                      

  .כפיר ארביב :שם המגיש

  . הלמן שטרן' פרופיעל אידן ו' פרופ, דביר שבתאי' ופפר :ים/שם המנחה

  :תקציר העבודה

המייצר מוצרים  )Flow-shop(רובוטים במערך ייצור לפי זרימה  שלוש בעיות תזמון שלמחקר זה בוחן 

ביצוע המעבר של משימה ממכונה למכונה הבאה נעשה בעזרת הקצאת משאב במערך מעין זה  .זהים

  :הבעיות שנחקרו מפורטות לעיל תשלוש  .)רובוט(

הינה לספק זו  בבעיההמטרה  .האחראי על כלל המעברים בין המכונות עם רובוט יחיד בעיה :1בעיה 

    ).makespan(זמן סיום העיבוד של כל המשימות בכל המכונות  אתשימזער ובוט ולמכונות תזמון לר

. רובוטים נעים על מסילה אחת' כאשר מס, )RSSP(ם מונותזרובוטים בעיה משולבת של בחירת  :2בעיה  

בחירת ) i: (ידי-עלה זו מוגדר פתרון לבעי. הרובוטים אחראים על העברת משימות זהות בין מכונות זהות

ותזמון של ) iii( ;לכל רובוט שנבחרהקצאת קבוצת מכונות רציפה ) ii( ;רובוטים מתוך סדרה של רובוטים

זמן סיום העיבוד של כל הקריטריון הראשון הינו . וזאת תוך כדי מזעור שני קריטריונים, הרובוטים

, למערכת זו. כוללת של הרובוטים אשר נבחרוהת עלוהשני הוא קריטריון הוה ,המשימות בכל המכונות

וריאציות  אנו מנתחים ארבע, )של המכונות(ה וללא בטל) משימותהשל (ובהוספת אילוצי ללא המתנה 

 ;ינוזער את סכום שני הקריטריונים שצווריאציה ראשונה הינה למצוא תזמון אשר ממ. שונות של הבעיה

הרביעית ו ;קריטריון השניעל ערך האחד בהינתן חסם עליון השנייה והשלישית הינה למזער קריטריון 

  .     בהתייחס לשני הקריטריונים אופטימאליותפרטו הנקודות את אוסף כל ההינה למצוא 

מון הן לרובוט והן המטרה הינה לספק תז. בעיה עם שני רובוטים אשר נעים במסילות מקבילות :3בעיה 

  . המשימות בכל המכונות ליבוד של כלזמן סיום הע תוך כדי מזעור, למכונות

  :ינו הןהבעיות שצו תחס לשלושייבהת תוצאות המחקר העיקריות

זמן סיום העיבוד של כל המשימות חסמים תחתונים הדוקים להגדרנו , הבעיות תעבור כל אחת משלוש •

 .בכל המכונות

ר מספקים תזמון פותחו אלגוריתמים פולינומיאלים אש, לבעיה עם שלוש מכונות שונות :1בעיה  •

. זמן סיום העיבוד של כל המשימות בכל המכונותממזערים את שלמכונות הן לרובוט והן  אופטימאלי

ומציאת תזמון אופטימאלי הן  בעיות שונות- תתיאוסף של פירוק הבעיה לידי -עלהאלגוריתמים פותחו 

למקרה הכללי יותר של מספר מכונות , בנוסף על כך. בעיה בנפרד-לרובוט והן למכונה בכל תת



 )Reinforcement Learning(תוך כדי חיזוק  למידהפותח אלגוריתם אשר מבוסס על , שרירותי

 .   מספק פתרון קרוב לאופטימאליש ושתוף פעולה

 תשלושבעוד , ראשונה נפתרת בזמן פולינומיאליה הווריאציהכי הוכחנו לבעיה זו אנו  :2בעיה  •

כי קיים  מראיםל אנו "הואריאציות הנ תלשלוש). NP-hardשייכות ל ( "קשות"הנותרות  הואריאציות

 לכך הצגנו בנוסף. )FPTAS(ואלגוריתם אפרוקסימציה פולינומיאלי  פולינומיאלי פסיאודואלגוריתם 

בזמן  נפתרות NP-hardשלושת הואריאציות ששייכות ל שלשה מקרים פרטיים חשובים עבורם 

 .   ינומיאליפול

בין שני  ושתוף פעולהתוך כדי חיזוק  למידהלבעיה זו פותח אלגוריתם אשר מבוסס על  :3בעיה  •

 .ספק פתרון קרוב לאופטימאלימאלגוריתם זה בעזרת מחקר ניסויי הראנו ש. רובוטים

   

  .םהיבטיבשני  תנוגעשלנו בתחום  התרומה העיקרית

בבעיה זו אנו מתייחסים ). RSSP(ם ובוטים ותזמונרהגדרה וניתוח של בעיה משולבת של בחירת  •

מספר סוגים של : בין המאפיינים. למאפיינים חדשים אשר לעתים נדירות או בכלל לא דנו בהם בספרות

ועל ההקצאה בפס היצור האפשרות לשלוט על מספר הרובוטים , שרירותימספר מכונות , רובוטים

פתרון כלים למודל זה הינו הראשון אשר מספק , למעשה .קריטריוני-דווניתוח אנליטי , מכונותהם לשל

 .ותזמונם בעיה המשלבת בחירת רובוטיםשל אופטימאלי 

למיטב . פתרון בעיית תזמוןלושתוף פעולה  תוך כדי חיזוק למידה ניקה חדשה שליישום של טכ •

 ם מספרע 1בעיה ב. טכניקה זו לא יושמה בעבר על מנת לפתור סט של בעיות מסוג זה, ידיעתנו

במקרה . בין יועץ לרובוט ושיתוף פעולה תוך כדי חיזוק למידהבאנו משתמשים , מכונותשרירותי של 

היועץ . ר הוא מבקש עצה מהיועץהרובוט יכול לפעול בצורה אוטונומית או חצי אוטונומית כאש, זה

אנו משתמשים  3בעיה ב. ברמות שונות של מומחיות ומוגדר ,למערכתאשר פועל חיצונית " סוכן" הינו

כאשר הרובוטים עובדים ביחד באותה , בין רובוט לרובוט ושיתוף פעולהתוך כדי חיזוק  למידהב

 .iv (None( -ו, Push) i (Full ,)ii (Pull ,)iii: (הוגדרו ארבעה שלבים של שתוף פעולה. המערכת

ונערכו , קודדו ,עולהתוך כדי חיזוק ושתוף פ למידהל האלגוריתמים לתזמון בעזרת "לשתי הבעיות הנ

 מזעריתל יכולים לספק פתרון קרוב לאופטימאלי עם שגיאה "ניסויים אשר מעידים שהאלגוריתמים הנ

 .חסם התחתוןערך הל בהתייחס
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Abstract

Selforganization   processes   leading   to   pattern   formation   phenomena   are
ubiquitous in nature. In some contexts pattern formation is an undesired outcome
whereas in other contexts it is essential for a system to function.  Hence,  in order to
eliminate, modify, or create patterns, means of controlling and manipulating them
are needed.  These means may consist  of  basic  parameter  tuning or  may  involve
external intervention, such as periodic forcing in time or space.

Systems  subjected  to  periodic   forcing  are  very  common  in   the  nature.  Most
studies focused on temporal periodic forcing of oscillatory systems. Here, we focus
on spatial periodic forcing that can entrain a patternforming system in the same
way as temporal periodic forcing can entrain an oscillator. In particular, we examine
the influence of onedimensional (1D) additive and multiplicative spatial periodic
forcing on 1D and 2D pattern forming systems.

Although   the   additive   forcing   is   lightly   studied,   compared   to   multiplicative
forcing, both forcing types are known as capable to lock the patterns wavenumber to
a   fraction  of   the   forcing  wavenumber  within   tonguelike  domains   in   the   forcing
parameter plane.   Moreover, in 1D it can increase the patterns amplitude and also
create patterns below their onset, that is to generate patterns   in regions below the
threshold  of  pattern   formation  of   the  unforced   system.   In   twodimensional   (2D)
domains,  1D   forcing   can   induce   the   formation  of  new  2D patterns;     oblique  or
rectangular   patterns.   These   2D   patterns   can   reduce   the   stability   range   of   stripe
patterns, even at exact resonance, i.e. when the forcing wavenumber is equal to the
systems natural wavenumber.

In this dissertation we first consider a simple, often used model that produces
stationary periodic   solutions,   the  SwiftHohenberg   (SH) equation.  Moreover,   since
most patternforming systems in nature often lack inversion symmetry, such as the
CDIMA   chemical   reaction   and   a   vegetation   model   that   were   consider   here,   we
introduce to the SH equation a quadratic term that breaks the inversion symmetry.  In
order   to   understand   how   patternforming   systems   respond   to   spatial   forcing   in
general, we derived, using a multiple scale method, a set of  amplitude equations for
stripe and two oblique modes, that includes the effects of both forcing types and the
lack of inversion symmetry. Furthermore, those equations allowed us to study, both
analytically and numerically, how the 2D patterns interfere with stripe patterns. We
found   that   in   the   presence   of   external   forcing,   the   lack   of   inversion   symmetry
intensifies the stripe pattern magnitude and widens their wavenumber range, but it
also induces the growth of the oblique modes which either destabilize or displace the
stripe patterns.



Additional   signature   of   spatial   periodic   forcing     is   multiplicity   of   stable
wavenumberlocked   states,   sharing   the   same   magnitude   but   differing   in   phase.
Associated with this multistability are front type localize structures, where we usually
refer to fronts that shift the phase discontinuously and continuously as to Ising and
Bloch fronts, respectively. We use the LengyelEpstein (LE) model, which describes the
chemical CDIMA reaction, to study the transition between transverse Ising and Bloch
fronts, which is the spatial counterpart of the socalled Nonequilibrium IsingBloch
(NIB) bifurcation  in temporally   forced oscillatory systems.  We further compare our
theoretical findings with experimental results obtained by a different research group in
Brandeis   University.   We   demonstrate   the   existence   of   a   reversed   NIB   bifurcation,
occurring by decreasing the forcing strength rather than by increasing it, and show that
it   is   a   subcritical   bifurcation,   implying   bistability   of   stable   transverse   Ising   and
transverse   Bloch   fronts.   We   further   use   the   LE   model   to   numerically   study     the
interactions between pairs of Ising and Bloch fronts and find that there is a discrete
family of stable solutions of bound Isingfront pairs and Blochfront pairs.  We then
relate the results of this study to the existence of rectangular and oblique patterns, thus
connecting the two distinct mechanisms by which periodic spatial forcing induce new
patterns.

Another realization of periodic forcing is vegetation restoration by periodic ground
modulations in dryland landscapes that support vegetation patterns. A common practice
in this context consists of arrays of parallel dikes that intercept runoff and along which
vegetation is planted. A successful implementation of this practice amounts to a 1:1 1D
resonance   vegetation stripe at  each dike.  The main result  shown here  is   that  this
common practice suffers from poor resilience as compared with a less intuitive practice
that involves planting in a 2D rectangular pattern. We substantiate this result by using
the universal set of amplitude equations for stripe and oblique modes.

Keywords:   nonlinear dynamics, pattern formation, wavenumber locking, resonance,
parametric   forcing,   multiplicative   forcing,   additive   forcing,   Amplitude   equations,
stability analysis, bifurcation, CDIMA reaction, LengyelEpstein model, NIB bifurcation,
vegetation patterns, ecosystem rehabilitation.



מקומיים ומבנים מרחביות תבניות יצירת
ומחזורי מרחבי אילוץ ידי על 

  : " חיים  לב י ע מוגש
מירון:   אהוד מנחה

תקציר          
במקרים תהליכי ארגון עצמי שמובילות להיווצרות תבניות נמצאים בכל מקום בטבע.

מסוימים היווצרות תבניות היא תוצאה בלתי רצויה ואילו בהקשרים אחרים זה חיוני לתפקוד

המערכת. לפיכך, נדרשים אמצעי שליטה ותמרון  על מנת למנוע, לשנות או ליצור תבניות.

אמצעים אלה עשויים להיות מורכבים משינוים פנימיים במערכת או כרוכים בהתערבות

חיצונית, כגון אילוץ מחזורי בזמן או במרחב.

אותנו. נפוצות מאוד בטבע הסובב  נתונות לאילוץ מחזורי  רוב המחקרים מערכות 

זה, לעומת זאת, אנו בחיבורמתמקדים במערכות אוסילטוריות עם אילוץ  מחזורי בזמן. 

שאילוץ אופן באותו תבניות יוצרת מערכת לשעבד יכול שבמרחב מחזורי באילוץ מתמקדים

בפרט, אנו בוחנים את ההשפעה של אילוץ תוספתי ואילוץ מתנד. לשעבד יכול בזמן מחזורי

כפלי על מערכות שיוצרות תבניות מרחביות בחד-ממד ובדו-ממד.

למרות שאילוץ תוספתי נלמד באורח קל, בהשוואה לכפלי, ידוע ששני סוגים האילוצים

 אזוריםבתוךיכולים לנעול את מספר הגל של המערכת לשבר של מספר הגל של האילוץ, 

יתר על כן, במרחב חד-ממדי אילוצים .האילוץ של הפרמטרים במישור ללשונות הדומים

של הקריטי לסף מתחת תבניות ליצור התבנית, וגם של המשרעת את להעציםאלא יכולים 

תבניותמאולצת.  לא מערכת ליצירת  לגרום  יכול  חד-ממדי  אילוץ   דו-ממדי,  במרחב 

). תבניותrectangular( מלבניות ) ותבניותoblique( משופעות  תבניותדו-ממדיות חדשות:

 פסים, אפילו ברזוננס מדויק,תבניות אלה יכולות לצמצם את טווח היציבות של דו-ממדיות

כלומר, כאשר מספר הגל של האילוץ שווה למספר הגל הטבעי של המערכת.

),Swift-Hohenberg(הוהנברג -בעבודת דוקטורט זו תחילה נשתמש במשוואת סוויפט

משום שרוב מערכות שיוצרות, יתר על כן. שהיא מערכת היוצרת פתרונות נייחים ומחזוריים

) ההיפוך  סימטרית  ללא  קרובות  לעתים  בטבע  Inversionתבניות   symmetryכמו  ,(

הכימית  כאן CDIMAהתגובה  שנחקרו  הצמחייה  למשוואת, ומודל  מוסיפים  אנחנו 

על מנת להבין כיצד מערכות. הוהנברג ביטוי ריבועי ששובר את סימטריה ההיפוך-הסוויפט

סט של, תוך שימוש בשיטת הזמנים המרובים, היצירות תבניות מגיבות לאילוץ מרחבי גזרנו

כוללות את ההשפעות של, שמשוואות האמפליטודה לאופן פסים ושני אופנים אלכסוניים

משוואות אלה אפשרו, יתר על כן. שני סוגי האילוץ ואת האפקט של סימטרית ההיפוך

איך תבניות דו-ממדיות משפיעות על תבניות פסים. מצאנו, הן באופן אנליטי ונומרי, ללמוד

חיצוני אילוץ  בנוכחות  תבניות הפסים, כי  משרעת  את  מעצימה  היפוך  סימטרית  חוסר 

אבל גם גורמת לצמיחתם של אופנים אלכסוניים, ומרחיבה את טווח מספרי הגל שלהם



יכולות יציבות פסים תבניות. כמו כן אשר מקטינים את טווח היציבות של תבניות הפסים

שלהן. יותר הנמוך האנרגיה פונקציונל ומלבניות, בגלל משופעות תבניות על-ידי להידחק

,חתימה נוספות של אילוץ מרחבי ומחזורי  היא ריבוי מצבים יציבים עם מספר גל נעול

ריבוי מצבים יציבים בדרך כלל מתקשר עם מבניםבעלי אותה משרעת  אך פזה שונה. 

אנו מתייחסים לחזיתות שמשנות את הפזה בצורה אי-רציפהמקומיים כמו חזיתות, כאשר 

) אייסינג  לכחזיתות  (Isingורציפה  ובלוך   (Bloch( ,במודל. בהתאמה משתמשים  אנו 

Lengyel(אפשטיין לאנגייל-  Epstein,  LE ,(התגובה את  כדיCDIMAהכימית המתאר   ,

רוחביים ובלוך  אייסינג  חזיתות  בין  המעבר  את  של, ללמוד  המרחבי  המקביל  שהוא 

Nonequilibriumהסתעפות   Ising-Bloch)  NIBאוסילטריות במערכות  אנו, בנוסף. ) 

משווים את הממצאים התאורטיים שלנו עם תוצאות ניסוי שהושגו על ידי קבוצת מחקר

) ברנדייס  באוניברסיטה  קיומה של הסתעפות . )Brandeisשונה  מדגימים את  NIBאנו 

הגדלתו, הפוכה ידי  על  ולא  האילוץ  עוצמת  הפחתת  ידי  על  ומראים המתרחשת   כי, 

.רומז אל דו-יציבות  של חזיתות אייסינג ובלוך רוחביים, דבר התת-קריטיתהסתעפות היא  

ללמוד נומרית על האינטראקציות בין הזוגות של  כדי LEאנו משתמשים במודל , בנוסף

חזיתות אייסינג ובלוך, ומצאנו כי יש משפחה של פתרונות בדידים ויציבים של זוג חזיתות

אנו מייחסים תוצאות של מחקר זה לקיומן של תבניות, אייסינג ובלוך כפותות. לאחר מכן

ואלכסוניות גורם, מלבניות  בין שני מנגנונים נפרדים שבו אילוץ מרחבי   ובכך מקשרים 

.ליצירת תבניות חדשות

צמחייה  שיקום  הוא  מחזורי  אילוץ  של  נוסף  ידימים מוגבלי באזוריםמימוש  על   

הקרקע של  מחזורית  מורכב . מודולציות  זה  בהקשר  נפוץ  שוחות של בנייהממנהג 

יישום מוצלח של מנהג זה מתייחסמושתלים.  עצים נגר, ולאורכן מי מחזוריות, שצוברות

התוצאה העיקרית שמוצגת כאן, היא שהמנהג הנפוץ.  -פס צמחייה בכל שוחה1:1לרזוננס 

ומת המנהג הפחות אינטואיטיבי שכרוך בשתילהיכולת התאוששות נמוכה לעהזה סובל מ

על ידי שימוש במשוואות אמפליטודה אוניברסליות אנו מבססים תוצאה זו. בתבנית מלבנית

.הכוללות אופן פסים ושני אופנים  אלכסוניים

אילוץ, רזוננס, נעילת מספר גל, היווצרות תבניות, : דינמיקה לא לינאריתמפתח מילות

יציבות, משוואות אמפליטודה, אילוץ תוספתי, כפלי ,CDIMAתגובת , הסתעפות, ניתוח 

שיקום מערכת אקולוגית.,  צמחייהתבניות, NIBהסתעפות , Lengyel Epsteinמודל 
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On the face of it, assertion is a very basic, very simple type of speech act – the 

speaker has some information that needs to be conveyed, therefore the speaker 

performs an act that coveys this information. Stalnaker's (1978) account of assertion is 

a classic in its ability to represent the simplicity of this speech act in an equally simple 

and elegant manner. The speaker asserts a proposition and the hearer chooses whether 

to accept or reject this proposition. If it's accepted, the proposition is added to a 

discourse entity called the common ground that hosts propositions, which are 

presuppositions that are mutually shared by discourse participants. The theory 

presented in this dissertation is based on Stalnaker's original insight, and applies it to 

deal with conversational phenomena that require more fine-grainedness. In order to do 

that, there is a need for an expanded conversational theory that incorporates other 

conversational mechanisms besides the common ground, which is discussed in 

chapter 1. In proposing an expanded conversational theory, this dissertation joins a 

long line of theories, discussed in chapter 1. Two of which, Ginzburg (1996a) and 

Farkas & Bruce (2010), propose discourse mechanisms that store conversational items 

in need to be resolved before a context update may occur, Questions Under 

Discussion in Ginzburg (1996a) and the Table in Farkas & Bruce (2010), further 

discussed in the chapter. The discourse mechanism proposed in this dissertation, the 

Negotiation Zone provides another way to deal with items under negotiation, which 

differs from previous ones in that it stores Degrees of Assertion, i.e. degrees of 

strength by which the assertion is performed. In that, this theory joins notable speech-

act theories such as Austin (1962), Searle (1969) and Searle & Vanderveken (1985), 

which distinguish between the propositional content of the speech act and various 

other factors that contribute to the force of the speech act, further discussed in chapter 

1. After discussing negotiation in conversation, the chapter presents the formal theory 

that serves as the basis for the next chapters. Each one of the next chapters discusses a 

conversational phenomenon that is best explained by the proposed theory.  

Chapter 2 deals with modal adverbs and modal adjectives. While the standard 

conception of these discourse particles is as variants of each other, the chapter 

discusses data presented in Bellert (1977) and explored in Nilsen (2004) and Piñón 

(2006, 2009) that shows otherwise. The chapter discusses these accounts and the data, 

and shows that it is best accounted for in terms of the theory proposed here. A 

distinction between modal adverbs and modal adjectives is provided, in terms of 

expressive vs. descriptive epistemic modals (EM) respectively. The former express 

the degree of belief in the asserted propositional content while the latter describe the 

degree of evidential support of the asserted claim. While expressive EM modify the 

speech act, descriptive EM are propositional, which accounts for the properties of 

modal adverbs and modal adjectives presented in the data. Both modal adverbs and 

modal adjectives are represented in a unified manner, as the same lexical item only 

with different scopes. Modal adverbs have wide scope over the asserted proposition, 

being speech-act modifiers, and modal adjectives have narrow scope being 

propositional modifiers. The conversational theory proposed in this dissertation shows 

how the differences between modal adverbs and modal adjectives manifest in terms of 

different context update effects. The chapter concludes with a short section on the 



phenomenon of modal concord and how it can be explained in light of the theory 

discussed in the chapter.  

Chapter 3 deals with epistemic modal auxiliaries. This chapter adds a syntactic 

dimension to the semantic one presented in chapter 2, and discusses the root-

epistemic distinction. After discussing theories of the root-epistemic distinction, the 

chapter focuses on Hacquard's (2006) account, based on the classical Kratzerian 

(1981, 1991) theory of modality combined with Davidsonian (1967) event semantics, 

which shows the different syntactic locations of EM and root modals. The account of 

chapter 3 draws from Hacquard's theory which shows that root modals are located 

right above VP and epistemic modals are located right above T, and proposes a third 

location for expressive EM – ForceP (cf. Rizzi, 1997) at the left periphery, where 

speech-act modification occurs. In this manner, the theory preserves Kratzer's insight 

regarding the uniform nature of modals via different modal flavors and Hacquard's 

insight regarding the uniform nature of modals via different syntactic scopes, and 

adds another aspect, the expressive one, to EM theory. The chapter discusses data that 

shows how the expressive-descriptive distinction manifests with auxiliary EM, and 

theories that attempt to account for this distinction. The final sections present formal 

representations for expressive and descriptive epistemic modals, and discuss the 

phenomenon of A-movement reconstruction and how it can be explained in light of 

the theory discussed in the chapter.  

Chapter 4 deals with clarity and hopefully attains it. This chapter is based on Wolf & 

Cohen (2011), but deviates from it in various ways, for example by claiming that the 

distinction between adjectival clear and adverbial clearly stems from the latter being 

expressive and the former descriptive. The chapter focuses on Barker and Taranto 

(2003) and Barker's (2009) theories of clarity, discusses the theories and proposes an 

alternative which is based on the notion of the mixture model introduced in previous 

chapter. A mixture model combines individual probability assignments into a single 

probability value, thus taking a subjective judgment or belief and 'objectivizing' it. 

This is a meta-process utilizing an already established (in chapter 1) cognitive means 

to process various sources of evidence into a single judgment, which is how 

individuals attain beliefs with various degrees about propositions, and applying it to 

process beliefs of various conversational participants (actual and hypothetical) into a 

single objectivized belief. The chapter distinguishes between adverbial uses (clearly), 

adjectival uses (clear) and personal uses (clear to x) of clarity, and accounts for each 

one in terms of the theory presented in previous chapters. Chapter 4 concludes with a 

discussion of clarity as a private case of the more general phenomenon of vagueness, 

and proposes an account of vagueness based on the mixture model.  

Chapter 5 deals with another private case of vagueness, predicates of personal taste. 

The chapter begins with a discussion of faultless disagreement, a phenomenon that 

occurs when disputes about personal taste take place, in which on the one hand 

dispute participants disagree with each other but on the other hand none of them is at 

fault for saying something wrong. The chapter focuses on Lasersohn's (2005) theory 

of personal taste predicates, discusses problems of this theory, and proposes an 

alternative based on Cohen (2011). This alternative utilizes the mixture-model used in 

chapter 4 to account for clarity, and as proposed in the closing section of chapter 4, 

applies it to another class of vague predicates.  The dissertation concludes with the 

conclusion, discussing the implications of the theory proposed here and briefly 

outlining how it can be extended to other areas of research.     



 דרגות של טענה: נושא העבודה

 לביא וולף :שם המגיש

   פרופסור אריאל כהן: שם המנחה

לדובר יש מידע שברצונו להביע ולכן הדובר – הטענה היא סוג מאוד בסיסי של פעולת דיבור , על פניו

. מבצע מעשה המעביר מידע זה

 היא קלאסית ביכולתה לייצג את הפשטות של פעולת הדיבור של הטענה Stalnaker 1978התאוריה של 

לפי תיאוריה זו הדובר הטוען טענה מציע לשומע את המידע כאפשרות והשומע . באופן פשוט ואלגנטי

ההצעה מתווספת לישות שיח נקראת , אם היא מתקבלת. בוחר אם לקבל או לדחות את ההצעה הזאת

קדם המשותפות באופן הדדי - שבה קיימות פרופוזיציות שהינן הנחותcommon groundהמכנה המשותף 

. על ידי משתתפי השיח

ומחילה אותה על , Stalnakerהתאוריה המוצגת בעבודת דוקטורט זו מבוססת על התובנה המקורית של 

יש צורך בתאורית שיח מורחבת , כדי לעשות את זה. תופעות שיחה שדורשות מורכבות גדולה יותר

. 1בתאוריה זו נדון בפרק . common groundשמשלבת מנגנוני שיחה אחרים מלבד ה 

מצטרפת לשורה ארוכה של תאוריות אשר נדונות , בהציעה תיאורית שיחה מורחבת, עבודת דוקטורט זו

מציעות מנגנוני שיח , Farkas & Bruce 2010 ו 1996 Ginzburg(a), שתי תאוריות. 1בפרק 

 ב שאלות תחת דיון. המאחסנים פריטי שיחה הנצרכים לביאור לפני שניתן לעשות עדכון הקשר

Ginzburg ו table ב Farkas & Bruce .ה, המנגנון המוצע בעבודת דוקטורט זו -Negotiation Zone 

אשר שונה מהדרכים הקודמות בכך שהוא מכיל ,  מספק דרך נוספת להתמודד עם פריטים תחת משא ומתן

תאוריה זו מצטרפת לתאוריות פעולות שיח , בכך. דרגות עוצמה לפיהן מתבצעת טענה– דרגות של טענה 

אשר מבדילות בין תוכן הפסוקים של מעשה הדיבור , Austin 1962 ,Searle 1969בולטות כגון 

הפרק מציג את , לאחר דיון בנושא משא ומתן בשיחה. 1ונידונות בהרחבה בפרק , וגורמים שונים אחרים

. התאוריה הפורמאלית המשמשת כבסיס לפרקים הבאים

 עוסק בתוארי פועל מודאלי ושמות 2פרק . כל אחד מהפרקים הבאים עוסק בתופעה אחרת של שיחה

הפרק מציג נתונים , בעוד התפיסה סטנדרטית של חלקיקי שיח אלה היא כגרסות תואמות. תואר מודאלי

ומראה כי הנתונים ניתנים להסבר , הפרק דן בתאוריות אלה.  אחרתותאוריות הטוענותמחוקרים שונים 

 ושמות םיימודאלההבחנה בין תוארי הפועל . בדרך הטובה ביותר במונחים של התאוריה המוצעת כאן

 את מביעה האחרונה. במונחים של מודאליות אפיסטמית תאורית לעומת הבעתית,  ניתנתיםתואר מודאלי

בעוד . טענהה של ת את מידת התמיכה הראייתית מתארבעוד הראשונהמידת האמונה בתוכן הפסוקים 

מודאליות אפיסטמית תאורית היא חלק , מודאליות אפיסטמית הבעתית מוכלת על פעולת הדיבור

 בתור,  בפרק מיוצגים באופן אחידםיי ושמות תואר מודאליםתוארי פועל מודאלי. מהפרופוזיציה הנטענת

בעוד שלשמות תואר  רחב יש טווח יםמודאלילתארי פועל . אותו פריט לקסיקלי רק עם טווחים שונים

 בעבודת דוקטורט זו מראה כיצד הבדלים בין תוארי שמוצעתתיאורית השיחה . מודאליים יש טווח צר

  לידי ביטוי במונחים של השפעות עדכון הקשרת באויםמודאליה ושמות התואר יםמודאליההפועל 

context update . הפרק מסתיים בקטע קצר על התופעה של קונקורד מודאלי ואיך זה יכול להיות מוסבר

.  שנדונה בפרקהתאוריהאור ל

פרק זה מוסיף ממד תחבירי לסמנטי שהוצג . אפיסטמי modal auxiliaty עוסק בעזר מודאלי 3פרק 

הפרק מתמקד , זולאחר דיון בהבחנה . root and epistemic modalityה בין ודן בהבחנ, 2בפרק 

בשילוב  Kratzer 1981 ,1991  התאוריה הקלאסית עלתהמבוסס, Hacquard  2006   שליהבתיאור

 root and מציגה מיקומים תחביריים שונים של התאוריה.  סמנטיקת אירועDavidson 1967עם 



epistemic modality .מהתאוריה של ת שואב3פרק ב התאוריה המוצגת Hacquardאשר מראה כי  

rootמעל בדיוק  מים ממוקVP ו epistemic ממוקמים בדיוק מעל T . מיקום שלישי  המציעהתאוריה   -

forceP , Rizzi 1997  ,באופן זה. ממוקמים מודאלים אפיסטמיים הבעתייםשבו , יתבפריפריה השמאל ,

 ים מודאלים באמצעות טעמיmodals לגבי האופי האחיד של Kratzerתובנה של את ה משמרתהתאוריה 

,  באמצעות טווחים תחביריים שוניםmodals לגבי האופי האחיד של Hacquardשונים ותובנה של 

.   המודאליות האפיסטמיתומוסיפה פן נוסף לתאורית

 Barker  הפרק מתמקד ב. Wolf & Cohen 2011 פרק זה מבוסס על . clarity עוסק בבהירות 4פרק 

& Taranto 2003  ו - Barker 2009 ומציע אלטרנטיבה המבוססת על הרעיון של מודל התערובת 

mixture modelהתערובת משלב שיפוטים הסתברותיים סובייקטיביים מודל . הראשון בפרק  שהוצג

ו תהליך המשתמש זה . objectivized- ובכך הופך שיפוט סובייקטיבי ל, לכדי ערך הסתברותי יחיד

הפרק מבחין בין . לכדי שיפוט יחיד לעבד מקורות שונים של ראיות  כדי1בפרק באמצעי קוגנטיבי המוצג 

( clear to x)ושימושים אישיים  adjectival( clear)שימושים לadverbial( clearly ,) - ההשימושים

,  מסתיים בדיון של בהירות כמקרה פרטי של התופעה הכללית יותר של עמימות4פרק . של בהירות

.  על מודל התערובתת של עמימות המבוססתאוריהומציע 

הפרק מתחיל עם דיון במחלוקת . פרדיקטים של טעם אישי, של עמימותנוסף מקרה פרטי עוסק ב 5פרק 

 שבהן, תתקיימומתופעה המתרחשת כאשר מחלוקות על טעם אישי , faultless disagreement ללא דופי

 אשמה על שאמר משהו לא אין באיש מצד שניאבל ,  לא מסכימים אחד עם השני השיחמצד אחד משתתפי

דן בבעיות של ,  טעם אישי של פרדיקטיםאודות Lasersohn 2005  שלהפרק מתמקד בתאוריה. בסדר

התערובת המשמש מודל חלופה זו מנצלת את . Cohen 2011ומציע אלטרנטיבה מבוססת על , תאוריה זו

. עמומים של פרדיקטים לסוג נוסףמחילה אותו ו, בהירותב העוסק 4בפרק 

מתאר ודן בהשלכות של התאוריה המוצעת כאן סעיף זה . conclusion- ב מתעבודת הדוקטורט מסתיי

 . לתחומים אחרים של מחקרלהכילהכיצד ניתן בקצרה 
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ABSTRACT 

 

Bacteriocins produced by enteric bacteria are high molecular weight toxic proteins 

that kill target cells through a variety of mechanisms, including pore formation and 

nucleic acid degradation. What is remarkable about these toxins is that their expression 

results in death to the producing cells. Therefore, bacteriocin induction is tightly 

regulated, often dependent on the bacteriocin host cell’s regulatory pathways, and is 

assumed to be confined to times of stress. Yet, information on regulation of bacteriocins 

produced by enteric bacteria is patchy, as the expression of only a handful of bacteriocins 

was elucidated. Here, I reviewed the known regulatory mechanisms of enteric 

bacteriocins and looked at key triggers, exploring their effect on bacteriocin producing 

cells. My aim was to reveal global inducing agents that augment bacteriocin expression 

and elucidate the stresses associated with it. To this end I fused twelve representative 

enteric bacteriocin promoters to the Photorahbdus luminescens luxCDABE reporter 

operon and examined their expression under a variety of environmental signals, some 

previously reported to enhance bacteriocin expression. The triggers included DNA 

damaging agents, stringent response, carbon catabolite repression, oxidative stress, 

growth phase, osmolarity, cold shock, nutrient deprivation, anaerobiosis and pH. My 

results indicate that the expression of bacteriocins is mostly confined to mutagenic 

triggers and growth phase, while all other triggers tested are limited inducers or down-

regulators of the expression. I therefore suggest that the induction of these bacteriocin 

promoters is mainly confined to events of DNA damage to the host cells and to stationary 

growth phase and not, as previously suggested, to times of stress. The implications of this 

observation in view of published studies are discussed. 

Following the survey of enteric bacteriocin inducers I identified a novel mean of 

induction unique to a specific group within the enteric bacteriocins produced by 

Escherichia coli, the colicin. I observed that some colicins are produced regardless of 

external induction. I further observed that among the four known DNA degrading 

colicins (E2, E7, E8 and E9), three act to induce their own production. I investigated my 

observation and found that these colicinogenic strains mildly poison themselves, inflict 

DNA damage that induce their DNA repair system, i.e., the SOS system, and thus their 



own expression. Using different stresses I show that this form of auto-induction entails 

high cost when growth conditions are not optimal, and is not carried out by individual 

cells but is a population-mediated feature. I discuss this novel form of bacteriocin 

regulation and expression, and its possible molecular mechanism and evolutionary 

implications.  

I then investigated the ecological implications of auto-induction using experimental 

and computer-based models. Auto-inducing bacteriocinogenic strains produce higher 

levels of bacteriocins compared to strains requiring external induction to produce 

bacteriocins. I demonstrated that in well-mixed environments, where interactions 

between populations are global, the outcome of competition between colicinogenic and 

colicin-sensitive strains depends both on the initial frequency of producers and on their 

production rate. High producers have an edge over sensitive cells even when initially 

very rare (as low as 0.1% of the population), while cells that are not auto-inducers and 

produce colicins at lower basal levels will have to be approximately 100 times more 

abundant in order to outcompete the same opponent. However, this type of colicin 

production might be beneficial mainly upon invasion to a new habitat because it imposes 

a heavy toll upon colicin-producing cells. When established in their new habitat, the 

fitness of high producers is reduced compared to basal-level colicin-producers, rendering 

this strategy less advantageous. 

In this study I demonstrated that colicin regulation is more restricted than previously 

thought. I established that the main trigger leading to colicin expression is not ‘stressful 

conditions’ but specifically DNA damage to the colicin host cell and its growth phase. I 

further learned that some colicins inflict DNA damage upon themselves by means of their 

own toxin, thus enhancing their basal colicin expression, and explored the molecular 

mechanism of this form of regulation. Finally, I demonstrated that this enhancement in 

colicin expression gains the producer a competitive advantage over antagonists but, 

concomitantly, imposes high metabolic cost. 
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 תקציר

מיוצרים על ידי שחלבונים רעילים בעלי משקל מולקולרי גבוה  םבקטריוצינים ה

היווצרות תעלות כולל , מגוון מנגנונים יההרג נעשה ע" .ג תאי המטרהולהר כדיחיידקים אנטרים 

תאים ה גם להרסהמיוחד ברעלים אלו הוא שהם גורמים . בממברנת התא ופירוק חומצות גרעין

ולעתים קרובות , הגירוי לביטוי של בקטריוצינים מווסת בצורה הדוקה, לכן. המייצרים אותם

עם . בעקבות גירויי עקה שחלקם מופעלים בספרות מדווח .תלוי במסלולי בקרה של התא המארח

הידע על הבקרה של בקטריוצינים המיוצרים על ידי חיידקים אנטרים מוגבל לקומץ של , זאת

 . בקטריוצינים

אחר  תיסקרתי את מנגנוני הבקרה הידועים של בקטריוצינים אנטרים ועקב, בעבודה זו

גורמי מפתח לביטויים של חלבונים רעילים אלה במטרה לחשוף גורמים כלליים המעצימים 

 12לשם כך בחרתי .  את העקות הקשורות בביטוי חלבונים אלה לברר מהן בקשתי, מו כןכ .אותם

של החיידק  EBADCxulפרומוטורים של בקטריוצינים ומיזגתי כל אחד מהם לאופרון המדווח 

siscsenimuBPs EBbhhoPtohP .של  נעזרתי בפלסמידים המדווחים שיצרתי כדי לבדוק ביטוי

חלקן דווחו בעבר כזרזים לביטוי של ש, ן רחב של עקות סביבתיותבקטריוצינים בהשראת מגוו

מקורות פחמן , מחסור בחומצות אמינו, א"כולל נזק לדנ, בדקתי גורמים שונים. בקטריוצינים

, חומרי מזוןמחסור ב, עקת קור, עקת מלח, שלבים שונים בהתפתחות התא, עקת חימצון, שונים

בקטריוצינים מוגבל בעיקר של התוצאות מצביעות על כך שהביטוי . מחסור בחמצן וחומציות

בעוד כל הגורמים האחרים שנבדקו מוגבלים , א"לנזק לדנ המובילים יםלגורמים מוטגני

מוגבל בעיקר  כי הביטוי של בקטריוצינים אנטרים  האני מציע, לפיכך. בהשפעתם על התאים

 . לעקות שונות, בעברהוצע כפי ש ,א של התאים המארחים ולא"לאירועים של נזק לדנ

בעבודה . אלו הם הקוליצינים, אנטרים נחקרה רבותהקבוצה אחת מבין הבקטריוצינים 

שכן הבחנתי שמספר קוליצינים מיוצרים ללא קשר , גורם ייחודי לביטוי של קוליצינים תיזו זיהי

שהורגים על ידי פירוק  (,  2E ו 2E ,2E ,2E) זיהיתי כי מבין ארבעת הקולוצינים. לגירוי חיצוני

חקרתי תופעה זו ומצאתי כי מעט . שלושה משרים את הייצור של עצמם ,יריבהא של תא "הדנ

א שיגרום "לגרום נזק לדנ, התא עצמומהקוליצינים שמייצרים זנים אלה משמש כדי להרעיל את 

ות שונות שימוש בעק. ולקוליצינים להתבטא (SOSמערכת ) א לפעול"למערכת של תיקון הדנ

עצמית כרוך בעלות מטאבולית גבוהה כאשר תנאי גידול אינם -מדגים כי צורה זו של השריה

כמו כן הדגמתי כי השריה מסוג זה לא מבוצעת על ידי תאים בודדים אלא היא  .אופטימליים

של יצור עצמי זה מכתיב הגבלות שונות על המנגנון המולקולרי נראה ש .תכונה של האוכלוסייה

השלכות יש  ,של בקטריוציניםכזה ביטוי כמו כן ל .התא ואינו מאפשר ביטוי מעבר לטווח מסוים 

תופעה זו אינה , טאבולימל המחיר הששונות והמרכזית שבהן היא שכפי הנראה באבולוציוניות 

 .שכיחה בקרב חיידקים המייצרים בקטריוצינים

השתמשתי במודל תאי  .השלכות האקולוגיות של מערכת ביטוי ייחודית זובחנתי את ה

, שבה יחסי הגומלין גלובלים, ובמודל מתמטי על מנת להוכיח כי בסביבה מעורבת ולא מובנית

קוליצינים תלויה בריכוז הראשוני א ל המייצרים קוליצינים וזנים םהתוצאה של תחרות בין זני

אם הייצור של הקוליצינים גבוה יש יתרון לתאים . הייצור שלהםשל ייצור הקוליצינים ובקצב 

 אפילו כאשר הראשונים מתחילים מריכוז נמוך מאד ,המייצרים על פני התאים שאינם מייצרים



תאים שאינם משרים את יצירת הקוליצינים ריכוזם ההתחלתי של הו(, מהאוכלוסייה  0.1 )%

צורה זו של ייצור , עם זאת. לנצח את אותו היריבגבוה יותר במטרה  100יהיה חייב להיות פי 

להועיל בעיקר בפלישה לבית גידול חדש משום שהיא מטילה נטל מטאבולי כבד על  הקוליצין עשוי

היתרון של יצרנים גבוהים מצטמצם , כאשר הם מתבססים בבית גידול חדש. התאים המייצרים

 .יתלעומת יצרנים בסיסיים ועל כן אסטרטגיה זו פחות כדא

,
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Abstract:  

 

Microalgae are of commercial importance in the food industry and aquaculture 

as a natural source of high-value products such as carotenoids, polyunsaturated fatty 

acids, steroids and algal toxins. Moreover, microalgae have been well-studied for their 

potential use in biofuel production. Most of the valuable compounds produced by 

microalgae are secondary metabolites that accumulate under different stress 

conditions as a means of acclimating to the changes in their optimal growth 

conditions. The major secondary metabolites are storage compounds in the form of 

triacylglycerols for fatty acid (FA) storage and starch for the storage of carbohydrates 

(CHs). Several studies have investigated the interplay between FA and CH 

biosynthesis in microalgae, often with the aim of enhancing FA accumulation in the 

cell. However, CH production and accumulation in and of itself has not been 

thoroughly studied, despite its potential importance to understanding biosynthetic 

pathways and carbon (C) allocation. While the metabolic pathways associated with C 

metabolism consume the greater part of the photosynthetic cell's C and energy 

resources, they are also the backbone of secondary metabolism. Although C and 

nitrogen (N) metabolism in plants has been much studied, there are still gaps of 

knowledge in this field, even more so in microalgae. To improve microalgal 

performance, the central metabolism in these cells needs to be better understood. 

Systems biology is an approach to studying an organism by viewing it as an 

integrated and interacting network of genes, proteins and biochemical reactions that 

give rise to a functioning organism. Instead of analyzing individual components or 

aspects of the organism, systems biology attempts to integrate all measurable 

components and their interactions as part of one system. Integrating metabolite 

profiling with enzyme-activity and cell physiology data can reveal activity in parts of 

the C and N metabolism and offer a deeper understanding of the metabolic network in 

the organism under study. Despite the recent focus on Chlamydomonas reinhardtii in 

the field of systems biology, investigations integrating the metabolomic and 

enzymatic data of C and N metabolism in response to environmental stress in other 

microalgae, especially those of industrial importance, are still lacking.  



The aim of this research was to study the production of secondary metabolites, 

with a focus on FAs and CHs, and the impact of environmental conditions (high light 

and / or N starvation) on these processes in two microalgae with industrial potential: 

the marine microalga Nannochloropsis sp., an oleaginous microalga with high 

eicosapentaenoic acid content which, when exposed to stress, converts its energy to 

FA production and accumulation, making it very promising for biofuel production; 

the freshwater microalga Haematococcus pluvialis, which is known to accumulate the 

high-value ketocarotenoid astaxanthin under stress; another interesting feature of this 

organism is its accumulation of high amounts of both FAs and CHs under different 

stress conditions.  

The major response to N starvation in both algae occurred within the first 2 

days, accompanied by a sharp reduction in chlorophyll content. However, the two 

microalgae differed in the pattern of their response to the stress conditions. In H. 

pluvialis, exposure to stress resulted in immediate massive production of total 

carbohydrates (TCHs), up to 65% of dry weight by day 1. By day 2, while the rate of 

total fatty acid (TFA) synthesis remained at its highest rate with 0.18 g l
-1

 day
-1

, TCH 

synthesis rate had a measured negative value of -0.19 g l
-1

 day
-1

, indicating partial 

degradation of CHs, and from day 3 on, biomass accumulation nearly ceased. Under 

these conditions, H. pluvialis accumulated up to 35% TFA in the biomass. In 

Nannochloropsis sp., the immediate and major response, which was maintained 

throughout the entire period of stress exposure, was production of FAs, accumulating 

to up to 50% of dry weight, while TCH content in the biomass remained stable at 

18%. The rate of TFA synthesis was significantly higher than that of TCHs 

throughout the experiment with no fluctuation in TCH content of the biomass, leading 

to the conclusion that the immediate and major response to stress in Nannochloropsis 

sp. is FA production. We tested the effect of the lipid-synthesis inhibitor sesamol, 

known to inhibit malic enzyme (ME), on the balance between TFA and TCH contents 

in H. pluvialis and Nannochloropsis sp. In both cultures, sesamol inhibited FA 

accumulation, but the TCH content was reduced as well, albeit to a lesser extent.  

To further understand C allocation under N starvation, we measured enzyme 

activities using an innovative robot-based platform; we successfully identified 25 

enzymes of the central C metabolism and measured the changes in these enzymes 

under N starvation and high light. In both microalgae, the activity of ADP-glucose 

pyrophosphorylase, a key enzyme in starch synthesis, increased 1.4-fold in 



Nannochloropsis sp. and 3.2-fold in H. pluvialis on day 3, even when TCH 

accumulation ceased or showed degradation. These observations indicated a link 

between FAs and CHs and the possibility that the FAs are built in part from starch-

degradation derivatives. All enzymes from the tricarboxylic acid (TCA) cycle and 

premises showed the highest increase in activity in both Nannochloropsis sp. and H. 

pluvialis. However, the increase was shown to be stronger in the latter. In particular, 

in H. pluvialis, citrate synthase and NAD-dependent isocitrate dehydrogenase 

increased 9.4-fold and 6-fold, respectively, after 2 days under stress. 

From this point in the research, we focused on H. pluvialis for its ability to 

accumulate high amounts of both CHs and FAs under different stress conditions. With 

the use of gas chromatography–mass spectrometry, we integrated metabolite profiling 

with the enzyme-activity and physiological data on C repartitioning in H. pluvialis 

cells exposed to N starvation under high-light stress. We chose a 48-h setup since the 

major changes in the physiology of H. pluvialis occurred during this time and focused 

mainly on the TCA-cycle enzymes and intermediates. The patterns of change in both 

enzyme activity and metabolite abundance indicated a general enhancement of the 

TCA cycle and of the metabolic processes closely associated to it. Nevertheless, the 

TCA cycle did not act as one coherent unit; rather, different patterns were evident. 

The first pattern included phosphoenolpyruvate carboxylase, ME and malate 

dehydrogenase, all of which increased in activity during the first 12 h, followed by a 

decrease at 36 h and a subsequent activity peak at 48 h into the stress. The second 

pattern included citrate synthase and aconitase, which showed a gradual increase in 

activity in the first 36 h, and peak activity at 48 h. We suggest a central role for the 

TCA cycle in FA biosynthesis upon stress application. Increased TCA-cycle activity 

in the form of excess malate could support FA biosynthesis, assuming that the malate 

is transferred to the chloroplast where it is converted via ME to pyruvate, the latter 

flowing into FA or carotenoid synthesis and CO2. Moreover, the CO2 produced by 

this process could be fixed by Rubisco to increase photosynthetic capacity, as in C4 

plants. Although we could not confirm the existence of the C4 pathway in H. 

pluvialis, the involvement of ME in its stress response (i.e., decreases in CHs and 

FAs) was evident when using the ME inhibitor sesamol. Gamma aminobutyric acid 

(GABA) showed the strongest increase throughout the entire experiment, with 59.3-

fold its initial activity at 48 h. At the same time, glutamate showed a strong decrease 

to 0.4-fold its initial content at 48 h. Both of these indicate a strong flow toward the 



GABA shunt. Among other roles, GABA has been suggested to modulate C and N 

balance; we provide support for this theory and suggest that in H. pluvialis under N 

starvation and high light, reduced N derived from the deamination of free amino acids 

in the cell is stored in the GABA pool, which can be used as a buffer for the turnover 

of internal proteins. 

Understanding the effects of nutrient status on metabolite levels can facilitate 

identification of the regulatory sites that are important in the central metabolism of 

microalgal cells, providing a better understanding of the cell's physiology and 

enabling better utilization of the pathways for microalgal biotechnology. 

 



 אפיון המרכיבים המטבוליים המעורבים בתגובה של מיקרו אצות לעקות סביבתיות  נושא העבודה:

 לי רכט שם המגישה: 

 פרופ' סמי בוסיבא ודר' אהרון פאיט שמות המנחים: 

 העבודה: תקציר

מוצרים בעלי ל חקלאות הימית כמקור טבעיבחשיבות מסחרית בתעשיית המזון ו הינן בעלות מיקרואצות

ביסודיות בשל  תנחקרו , מיקרואצותסטרואידים. יתר על כןוערך גבוה, כגון קרוטנואידים, חומצות שומן 

אצות מיקרועל ידי  ותהמיוצרגבוה  מרבית התרכובות בעלות ערך. אנרגיה-ביולייצור  ןהפוטנציאל שלה

מטבוליטים ה .הסתגלותכאמצעי סביבתיות שונות  בתגובה לעקותמצטברים ה שניונייםמטבוליטים  ינןה

 קרבוהידראטיםטריגליצרידים ו תת שומן בצורוחומצ של חומרי תשמורת ינםהעיקריים ה השניוניים

ה של חומצות שומן ביוסינתזבין האת יחסי הגומלין עד כה  בחנומספר מחקרים  ן.עמילבצורת 

בתא. עם זאת, ייצור  ומןחומצות השבמטרה לשפר את הצטברות  לרובאצות, וקרבוהידראטים במיקרו

הקיים בהבנת  הרבפוטנציאל הלמרות וזאת לא נחקר ביסודיות,  של קרבוהידראטים במיקרואצות צבירהו

בתא פוטוסינתתי מטבוליים  ם. בעוד מסלולילתהליכים שונים בתא פחמןהת ווהקצאי הביוסינתזה מסלול

גם  מסלולים אלהאנרגיה, הפחמן והמשאבי הארי מ חלקאת הצורכים  של פחמן במטבוליזםהקשורים 

, נחקר באופן תדירן בצמחים מטבוליזם של פחמן וחנקלמרות שה. מהווים את הבסיס למטבוליזם שניוני

 אלופערים צמצום  .אצותהספציפי של  ועוד יותר מכך בתחום ,בתחום זהרבים עדיין קיימים פערי ידע 

השימוש בהם להגדיל את אפשרויות כאן גם יכול לשפר תהליכים שונים המתקיימים במיקרואצות ומ

 לצרכים שונים.

לימוד האורגניזם כרשת של גנים, חלבונים ותגובות ל הנוגעתגישה  נההי מערכתיתביולוגיה 

האורגניזם.  קודפת להבנה עמוקה יותר ע ספקל תיכולוהאינטראקציה ביניהם. לגישה זו הביוכימיות 

מנסה לשלב את כל  מערכתיתבמקום לנתח מרכיבים או היבטים בודדים של האורגניזם, ביולוגיה 

ביחד  מטבוליטיפרופיל של ואת האינטראקציות ביניהם כחלק ממערכת אחת. שילוב  המדידיםרכיבים ה

של רשת המטבולית פעילות העל שלנו להעמיק את הידע  תא יכולשל הופיזיולוגיה  מתיתת אנזיופעילעם 

באצת המודל, לא מעט עבודה המערכתית נעשה בתחום הביולוגיה שהאורגניזם הרצוי. למרות 

 אצות אחרותמיקרובים מחקרים חסר, עדיין (Chlamydomonas reinhardtii)כלמידומונס ריאנהרדי 

   .תסביבתי לעקהתגובה בבמטבוליזם של פחמן וחנקן המתמקדים  חשיבות תעשייתית ותבעל

מיני מיקרואצות  בשני השניוניים,מטבוליטים הייצור תהליך את  הינה ללמודמחקר זה  מטרת

ה תנאי סביב חומצות שומן וקרבוהידראטים וההשפעה של דגש על, תוך שימת פוטנציאל תעשייתי בעלי

(, ההגדלה במי ים .Nannochloropsis spהינה ננוכלורופסיס ) נההראשו ;ועל תהליכים אל שונים

לצבור (. בנוסף אצה זו מוכרת ביכולת EPA) איקוסאפנטאנואית חומצהוהידועה בתכולה גבוהה של 

אנרגיה מאצות. -כמויות גדולות של חומצות שומן במצבי עקה ולכן הינה בעלת פוטנציאל לייצור ביו

במים מתוקים וידועה (, הגדלה Haematococcus pluvialisיה, הינה המטוקוקוס פלוביאליס )השני

( במצבי עקה שונים. Astaxanthin) בעל הערך הגבוה, אסטאקסנטין הקרוטנואידביכולתה לצבור את 



רמות גבוהות של חומצות שומן וקרבוהידראטים  הינה היכולת לאגור הנוספת של וייחודית תכונה מעניינת

 תחת עקות שונות.

 הראשונים ביומייםהתגובה העיקרית בשתי האצות התרחשה תחת הרעבת חנקן ואור גבוה 

באופן תגובתן  ו זו מזונבדלתי האצות ש. עם זאת, באצות כלורופילבתכולת הירידה חדה והתלוותה ב

הביאו לייצור מאסיבי של קרבוהידראטים באופן מיידי  תנאים אלו, לעקה. בהמטוקוקוס פלוביאליס

יומסה. ביום השני, בעוד קצב צבירת חומצות השומן בשיאו עם מתכולת הב 56%שהצטברו עד לרמה של 

גרם/ליטר/יום. הקצב  0.19-גרם/ליטר/יום, נמדד קצב צבירת קרבוהידראטים עם ערך שלילי של  0..8

השלילי מצביע על פירוק חלקי של קרבוהידראטים. החל מהיום השלישי, ייצור הקרבוהידראטים בתא 

 מתכולת הביומסה 56%, הייתה צבירה של חומצות שומן עד לרמה של כמעט וחדל. תחת תנאי עקה אלו

באצת ההמטוקוקוס פלוביאליס. בננוכלורופסיס, התגובה המיידית והעיקרית להרעבת חנקן ואור גבוה 

מתכולת הביומסה, בעוד תכולת הקרבוהידראטים בתא  68%הייתה עליה בייצור חומצות שומן, עד 

מתכולת הביומסה. קצב צבירת חומצות השומן היה גבוה מזו של קצב  0%.נשארה ללא שינוי ועמדה על 

יצירת הקרבוהידראטים לאורך כל הניסוי ללא תנודות בתכולת הקרבוהידראטים, מה שהוביל למסקנה 

שהתגובה המיידית והעיקרית של ננוכלורופסיס לעקה הינה ייצור חומצות שומן. האיזון בין 

המטוקוקוס פלוביאליס ובננוכלורופסיס נבחנה ע"י הוספת מעכב סינתזת קרבוהידראטים לחומצות שומן ב

, אינזים שמזרז דהקרבוקסילציה של malic enzymeחומצות השומן, ססמול, הידוע כמעכב של ה 

malate  לpyruvate  ובמקביל יוצרNADPH  ,המיועד לבניית חומצות שומן. בשתי המיקרואצות

 , עם זאת גם תכולת הקרבוהידראטים פחתה אך במידה קטנה יותר. ססמול עיכב הצטברות חומצות שומן

 נעזרנו, להעמיק את הבנתנו בהקצאת פחמן תחת הרעבה לחנקן ואור גבוה במיקרואצותכדי 

המשויכים למטבוליזם העיקרי של הצלחנו לזהות עשרים וחמישה אנזימים ו ,פלטפורמת רובוט חדשניתב

המתרחשים בפעילות אינזימים אלו תחת תנאי עקה. בשתי האצות הפחמן. כמו כן מדדנו את השינויים 

, פי ADP-glucose pyrophosphorylaseנצפתה עליה בפעילות של אינזים המפתח ביצירת עמילן, 

בננוכלורופסיס, וזאת גם כאשר הקרבוהידראטים חדלו מלהצטבר  5..בהמטוקוקוס פלוביאליס ופי  5.3

אלו מצביעות על קשר בין סינטזה של חומצות שומן וסינטזה של או אפילו התפרקו חלקית. תצפיות 

קרבוהידראטים ובאפשרות שבניית חומצות שומן נשענת בחלקה על תוצרי ביניים המגיעים מפירוק 

עמילן. העלייה החדה ביותר בפעילות האינזימתית נצפתה באנזימים ממעגל קרבס בשתי מיקרו האצות, 

לאחר יומיים של  ה חזקה יותר. באופן ספציפי, בהמטוקוקוס פלוביאליסכאשר בהמטוקוקוס עליה זו היית

הגבירו את פעילותם פי  NAD-dependent isocitrate dehydrogenaseו  citrate synthaseעקה, 

 בהתאמה. 5ו  4.9

חומצות שומן וקרבוהידרטים  לצבור כמויות גבוהות שלבשל יכולתו של המטוקוקוס פלוביאליס 

 גז כרומטוגרפייתבעזרת טכנולוגיית . , בחרנו להתמקד באצה זו בהמשך המחקרשונים עקהתנאי ב

(, שילבנו פרופיל מטבוליטי ביחד Gas chromatography–mass spectrometry) מסה ספקטרומטרו

עם פעילות אינזימתית ונתונים פיזיולוגיים המתלווים להקצאת פחמן בהמטוקוקוס פלוביאליס בהרעבה 

שעות הראשונות  90לחנקן ואור גבוה. מכיוון שהשינויים הפיזיולוגיים המשמעותיים ביותר התרחשו ב 



ך התמקדות במטבוליטים ואנזימים של מתחם מעגל לאחר חשיפה לעקה, האנליזות נעשו בחלון זמן זה תו

קרבס. דפוסי השינוי הן בפעילות האינזימתית והן בכמות המטבוליטים הצביעו על הגברת הפעילות 

הכללית של מעגל קרבס. עם זאת, ניתן היה לראות שמעגל קרבס לא פועל כיחידה אחת מגובשת וניכרו 

ו  phosphoenolpyruvate carboxylase ,malic enzymeבו דפוסים שונים. הדפוס הראשון  כלל את 

malate dehydrogenase  השעות הראשונות, ירדו בפעילותם בשעה ה  3.אשר הגבירו את פעילותם ב

 citrateשעות. הדפוס השני שנראה כלל את האינזימים  90ולבסוף הראו עליה לפעילות שיא ב  55

synthase  וaconitaseהשעות הראשונות והגיעו  55גתית בפעילותם לאורך , אשר הראו עליה הדר

. אנו מציעים תפקיד מרכזי למעגל קרבס בתהליך הביוסינתזה של חומצות 90לפעילות שיא בשעה ה 

התומך בסינתזת  malateשומן במצבי עקה. פעילות מוגברת של מעגל קרבס מביאה להגברת הייצור של 

לפחמן דו  malic enzymeלכלורופלסט ומומר בעזרת  מועבר malateחומצות שומן, וזאת בהנחה שה 

אשר יכול משם להמשיך לסינתזת חומצות שומן או קרטנואידים. יתרה מכך, הפחמן  pyruvateחמצני ו 

בכדי להגביר את הפעילות  Rubiscoהדו חמצני הנוצר מתהליך זה יכול לעבור קיבוע על ידי אינזים ה 

בהמטוקוקוס  C4למרות שאיננו יכולים לאשר את קיום מסלול ה  .C4הפוטוסינתתית בתא בדומה לצמחי 

הייתה ניכרת )ירידה בחומצות שומן וקרבוהידראטים(  malic enzyme-פלוביאליס, מעורבותו של ה

כאשר השתמשנו במעכב שלו, ססמול. מבין כל המטבוליטים שנבדקו, נצפתה העליה הגבוה ביותר ב 

Gamma aminobutyric acid (GABA ) שעות תחת  90מהערך ההתחלתי אחרי  64.5שהגיעה לפי

, 90-מהכמות הראשונית בשעה ה 8.9הראה את הירידה החזקה ביותר עם  glutamateעקה. באותו זמן 

, הינו GABA. אחד התפקידים שהוצעו ל GABA shuntדבר המצביע על זרימה חזקה למסלול ה 

רו במחקרינו אנו תומכים בהשערה זו ומציעים ליחסי הפחמן והחנקן בתא. מהנתונים שהצטב מווסת

שבהמטוקוקוס פלוביאליס, תחת עקת הרעבה לחנקן ואור גבוה, חנקן הנוצר מפירוק חומצות אמינו 

 אשר יכול לשמש כבופר למחזור ותחלופת חלבונים בתא.  GABAמאוחסן בתא כ 

שלבי זיהוי יע בסייכולה לעליה  ית בתא והשפעת השינויים הסביבתייםהמטבול הרמההבנת 

הוויסות, החשובים במטבוליזם של הפחמן והחנקן במיקרואצות.  הבנה זו תאפשר לנו להעמיק את הידע 

שלנו בפיזיולוגיה של מיקרואצות ויאפשר לנו לממש את היכולות הפוטנציאליות הקיימות בביוטכנולוגיה 

 של מיקרואצות. 
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This study addresses the issue of preference elicitation for group decision making using voting 

rules. We propose a general, domain-free framework for preference management, where the goal 

is to minimize the communication cost with the users. We introduce novel heuristics and show 

how they can operate under rating and ranking voting protocols, specifically under the Range and 

the Borda protocols. We suggest an interactive incremental framework where at each step one 

user is queried for either her rating for one item or for her ranking order of two items. We propose 

two approaches for heuristics that determine what query to select next (i.e., whom to query 

regarding what item or items). One heuristic computes the information gain of each potential 

query. The other heuristic uses the probability distribution of the voters’ preferences to select the 

candidate most likely to win and the voter that is expected to maximize the score of that item. 

Both heuristics rely on probabilistic rating distributions. We show how these distributions can be 

estimated. The rating distributions are updated iteratively, allowing their accuracy to increase 

over time. 

Although outputting a definite winner is the most accurate result, we also examine 

possible effort-accuracy tradeoffs and aggregation strategies in preference elicitation. First, we 

suggest terminating preference elicitation sooner by returning 𝑘 alternatives to the group 

members where one of the alternatives is the winner, rather than returning just one winner item. 

Second, we suggest computing approximate winner or winners with some confidence level. On 

one hand, receiving an approximate winner item is less accurate; on the other hand, it further 

reduces the communication cost. Finally, we suggest considering the aggregation strategy when 

combining the user preferences. We show that the aggregation strategy affects the communication 

cost required of the preference elicitation and we compare two state-of-the-art aggregation 

strategies: the Majority based strategy and the Least Misery strategy. We demonstrate the 

effectiveness of our framework by evaluating the different heuristics on four real-world datasets. 

In order to examine the possible effect of different data characteristics we also use simulated 

datasets were we can play with the data parameters. 

 

 



 חילוץ העדפות עבור החלטות קבוצתיות בעזרת תאוריית ההצבעות

 ליהי דראי

 מנחים: מאיר קלך, ליאור רוקח, ברכה שפירא

המחקר הזה מתמקד בנושא של חילוץ העדפות עבור קבלת החלטות לקבוצה בעזרת חוקי הצבעות. אנו מציעים  

מסגרת כללית, רב תחומית לחילוץ העדפות, כאשר המטרה היא למזער את התקשורת עם המשתמשים. אנו 

יות ומראים כיצד הן פועלות תחת פרוטוקלי הצבה של דירוגים ושל מדרגים, בפרט מציגים יוריסטיקות מקור

תחת הפרוטקולים "ריינג'" ו"בורדה". אנו מציעים מסגרת אינטרקטיבית ואינקרמנטלית; בכל שלב משתמש 

אחד מתושאל לבי הדירוג שלו לפריט אחד או לגבי המרדג שלו לשני פריטים. אנו מציעים שתי גישות 

סטיקות שקובעות איזו שאילתה היא הבאה בתור )כלומר את מי לתשאל לגבי איזה פריט או אילו ליורי

היוריסטיקה השנייה   פריטים(. יוריסטיקה אחת מחשבת את רווח המידע של כל שאילתה המועמדת.

משתמשת בהתפלגות ההסתברותית של העדפות המשתמשים על מנת לבחור את הפריט שהכי סביר שיזכה. 

היוריסטיקות מסתמכות על התפלגות הדירוגים. אנו מראים כיצד ניתן להעריך התפלגות זו. ההתפלגות שתי 

 מתעדכנת בצורה איטרטיבית, כך שהדיוק של ההתפלגות עולה עם הזמן.

למרות שתוצאה של פריט אחד שהוא המנצח הבטוח היא התוצאה המדויקת ביותר, אנו מסתכלים 

מץ לדיוק ועל אסטרטגיות קיבוץ בחילוץ העדפות. ראשית, אנו מציעים לסיים גם על שקלול תמורות שבין מא

פריטים כאשר אחד מהם הוא הפריט מנצח, במקום  𝑘את חילוץ ההעדפות מוקדם יותר על ידי החזרה של 

להחזיר פריט מנצח אחד בלבד. שנית, אנו מציעים להעריך את המנצח או המנצחים המשוערים ברמת בטחון 

מצד אחד, מנצח משוער הוא פחות מדיוק, מצד שני, מנצח משוער מוריד את עלות התקשורת עם   מסויימת.

המשתמשים. לבסוף, אנו מציעים להתחשב באסטרטגיית הקיבוץ כאשר מחברים את העדפות המשתמשים. 

ת אנו מראים שאסטרטיגיית הקיבוץ משפיעה על עלות התקשורת עם המשתמשים ואנו משווים שתי אסטרטגיו

נפוצות: "מג'וריטי" ו"ליסט מיסרי". אנו מדגימים את היעילות של המסגרת שלנו על ידי בחינה של 

היוריסטיקות על ארבעה בסיסי נתונים אמתיים שונים. כדי לבחון את ההשפעות השונות של המידע אנו 

 משתמשים גם בבסיסי נתונים מסומלצים בהם ניתן לשנות את הפרמטרים של המידע. 
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Abstract 

Synesthesia is a peculiar condition, which involves an atypical binding between two 

seemingly independent sensory modalities or within the same one. So far, more than 

60 different types of synesthesia have been recognized; amongst them union of 

sounds and colors, tastes and shapes, sounds and visions, ordinal sequences and space, 

etc. The synesthetic associations are conscious, automatic and consistent. These 

characteristics were acknowledged as the core criteria for validating the genuineness 

of this phenomenon. In the past decade, most studies on synesthesia were aimed at 

revealing whether (and how) synesthesia influences cognitive performance in various 

domains (e.g., memory, perception, attention, etc.). The current work focuses on a 

subtype called number-space synesthesia and its influence on basic numerical 

cognition. For number-space synesthetes, numbers are associated with spatially 

defined locations. These spatial numerical representations vary in their orientation, 

complexity and numerical range between one synesthete to another. Our first goal was 

to validate the authenticity of number-space synesthesia. This was achieved by 

employing a spatial-numerical cuing task that allowed us to verify the automaticity 

criteria of the synesthetic spatial-numerical association. Findings revealed that for 

synesthetes, but not for controls, numbers automatically reflected attention to space. 

These shifts of attention were in accordance with the directionality of the synesthetes' 

spatial-numerical representations (Study 1). Our second goal was to test whether 

number-space synesthesia affected the synesthetes' basic numerical processing. This 

was done by using classic numerical comparison tasks, which allowed us to closely 

examine the distance effect and the size congruency effect—two effects that are 

considered to be the most reliable way to study automatic processing of basic 

numerical cognition. The results revealed that number-space synesthesia hampered 

the automatization of numerical processing when the numbers display did not match 

the synesthetes' unique spatial-numerical representation (i.e., when there was a 

conflict between the actual and mental representations; Study 2 and 3). Interestingly, 

the synesthetes' atypical pattern of performance in such conflicting settings highly 

resembled the performance of children and adults with poor mathematical abilities. 

This significant observation is discussed in the light of two hypotheses concerning the 



dysfunction of the mechanism involved in dyscalculics' numerical processing. Our 

third goal was to reveal whether synesthetic experiences induced by numbers could 

also be produced by non-symbolic magnitudes, due to the cognitive and neuronal 

overlap between symbolic and non-symbolic numerical information. Using a standard 

numerical comparison task with different types of magnitude stimuli (i.e., Arabic 

numbers, dots patterns, squares), we found preliminary evidence for magnitude-space 

interactions. Accordingly, we put forward a novel idea suggesting that magnitude-

based associations are inherent in the symbolic associations of number-space 

synesthesia (Study 4). Lastly, we share some insights regarding the contribution of 

number-space synesthesia to understanding the building blocks of numerical 

cognition. 
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 תקציר

 

קישור לא שגרתי בין שני חושים נפרדים  מתאפיינת ע"יאשר יוצאת דופן סינסטזיה היא תופעה 

כאשר הנפוץ , סוגים שונים של סינסטזיה 06 -כ עד כה זוהו. ותו חוש()או בין שני גירויים בא

 – גרפמהסינסתזיה מסוג בצבע. לדוגמא:  שלהמערב אסוציאציה  הסוגוהנחקר מביניהם הוא 

לעורר עשויה  8הספרה  ,חוויה של צבע )למשל יםמעורר מספרים/או ו , אותיות האלפביתצבע

ומתעוררות באופן עבור כל סינסטת נסטתית עקבית התחושה הסי(. ירוק זיתתחושה של צבע 

 –הללו  םנפגש עם הגירוי או אפילו רק חושב עליו. שני המאפייני שהסינסטתאוטומטי בכל פעם 

שמעידים על אמיתיות/מקוריות חזקים דיאגנוסטיים  כסממניםהוגדרו  – אוטומטיות ועקביות

על סוגיה השונים ות האם לסינסטזיה רוב החוקרים בתחום חתרו לגלבעשור האחרון,  התופעה.

שונות )כגון: זיכרון, תפיסה, קשב וכו'(. העבודה הנוכחית,  תיש השפעה על יכולות קוגניטיביו

מרחב והשפעתה על היכולות הנומריות הבסיסיות -מתמקדת בתת סוג שמכונה סינסטזית מספר

מיוצגים בסידורים , מספרים מרחב-מספרה מסוג של הסינסטתים החווים אותה. בסינסטזי

מרחביים שונים וייחודיים. הסידורים המרחביים הללו שונים מבחינת הכיווניות, המורכבות, 

אצל  קייםהקשר בין מספרים ומרחב נמצא שהיות ווהטווח שלהם, בין סינסטת אחד למשנהו. 

א הי מרחב-סינסטזית מספרשמטרת המחקר הראשונה הייתה לוודא זו או אחרת, ככולנו במידה 

שאפשרה לנו מרחבי  נעשה שימוש במטלת רימוז נומרי . לצורך כךומקורית אוטנטיתתופעה 

נמצא . שלנו קישור הנומרי מרחבי של הסינסטתיםלוודא את קיומו של מאפיין האוטומטיות ב

קשב אוטומטיות ולא רצוניות בהתאם  יצרו הפניותמספרים מסוג זה,  סינסטתיםשעבור 

מטרת המחקר השנייה הייתה לבחון (. 1)מחקר  ספרים המרחבי שלהםכיווניות של סידור המל

מטרה זו האם סינסטזית מספר מרחב משפיעה על היכולת הנומרית הבסיסית של הסינסטתים. 

שאפשרו  )כגון, מטלת הסטרופ הנומרי(שימוש במטלות השוואה נומרית קלאסיות הושגה ע"י 

מהווים עדות השני אפקטים  –גודל בחינה מעמיקה של אפקט המרחק ואפקט תואמות ה

מרחב -שסינסטזית מספר. התוצאות חשפו וגודל לתהליכים אוטומטיים של ייצוג ועיבוד מספרים

פוגעת ביכולת לעבד גודל באופן אוטומטי כאשר ישנו חוסר הלימה בין הייצוג הממשי של הספרות 

. מעבר לכך, נמצא (+23של הסינסטתים )מחקר  על המסך לבין מיקומן בייצוג המנטלי מרחבי



לביצוע של דומה  היה הללולא תואמים ההסינסטתים בתנאים  שהציגושהביצוע הלא טיפוסי 

. אי לכך, , כפי שנמצא במספר רב של מחקרים בתחום זהילדים ומבוגרים בעלי לקויות חשבוניות

בעיבוד  המנגנון הלקויסביר את נידונו לאור שתי תיאוריות המנסות לה +-ו 2ממצאי מחקרים 

הייתה לבחון האם אסוציאציה של מיקום מרחבי, המטרה השלישית  .הנומרי של דיסקלקולים

המתעוררת בעקבות מפגש עם מספרים סימבוליים, עשויה להיווצר גם במפגש עם גדלים לא 

שני סוגי  ןוהן ברמה המוחית ( בי תהקוגניטיביסימבוליים, זאת בשל הקשר ההדוק )הן ברמה 

לצורך כך נעשה שימוש במטלת השוואה נומרית סטנדרטית עם שלושה סוגי גירויים: . אלומידע 

חשפו עדות ראשונית לאינטראקציה בין הממצאים מספרים סימבוליים, דפוסי נקודות וריבועים. 

וע מרחב טבל ומרחב. לאור המחקר הנ"ל ומחקרים נוספים בתחום הצענו שהקישור בין גודלגודל 

)כלומר,  אולם יכול להתגלות בהעדר הגירוי הסימבולי ,בקישור שבין מספר למרחב ומסווה על ידו

מרחב להבנת אבני -של סינסטזית מספר התרומה לגבי תובנותינומציגים את . לבסוף, אנו המספר(

.הרחבה באוכלוסייה הבניין של הקוגניציה הנומרית



ABSTRACT

Thesis name: Combinatorial Algorithms in Ad Hoc Networks

Student: Liron Levin

Advisor: Professor Michael Segal

In this thesis we consider the problem of efficient data dissemination and gathering in sensor networks

under multiple network settings. The efficiency of the solution is measured by a number of criteria: to-

tal energy consumption, total transport capacity, latency and quality of the transmissions. We present a

number of different constructions with various tradeoffs between the aforementioned parameters.

This work is composed of six chapters: In the first chapter, we briefly overview the network settings

and describe the algorithmic challenges arising in optimization problems in ad-hoc networks. The rest

of the chapters are an amalgamation of four journal papers, each taking a different approach to combi-

natorial data collection and dissemination problems in ad hoc networks. The final chapter is devoted to

conclusions and future research directions.

In the first paper, we study the problem of efficient energy and time broadcast under the protocol

inference model. We present several algorithms suited for different sensor deployments and explain how

to calibrate their parameters to control the trade-off between scheduling time and energy.

In the second paper, we explore the convergecast problem without data aggregation, where we con-

struct a data gathering spanning tree with a constraint on interim data compression. We present several

novel approximation algorithms that optimize the lifetime metric, which dictates the stamina of sensors

and is considered one of the most critical aspects in power optimization design when aggregation is

forbidden. We explore the problem under different network settings and show how they impact on the



approximation factor and algorithmic complexity.

In the third paper, we extend the problem of broadcasting to multi-broadcasting, where instead of

a single sensor, a set of wireless sensors are required to delivery their messages to all other sensors

in the network. Our optimization criteria in this model is the power and latency metrics, for which

we present several multi-objective approximation algorithms under centralized and distributed settings.

Unlike previous work, we assume omni-directional antennas and use the total number of messages as an

estimator to the total power consumption required to complete the broadcasting schema.

In the forth paper, we extend the problem of data gathering by allowing message aggregation in inter-

mediate sensors. The main objective in this paper is to construct efficient communication backbones for

multi-hop data collection with aggregation for arbitrary sensor node deployments, while measuring the

efficiency based on four metrics: total energy consumption, total transport capacity, latency and quality

of the transmissions. To the best of our knowledge, this is the only work which takes into account all

four performance measures simultaneously. We also consider the data gathering problem under mobility

settings, where the only information each sensor holds is its current location and future mobility plan.

In all chapters, we provide theoretical performance analysis for our approaches, present their dis-

tributed implementation, and discuss the different aspects of using each. We show that in many cases our

output-sensitive approximation solution performs better than the currently known best results for sensor

networks.



תקציר

הוק אד ברשתות קומבינטורים אלגוריתמים העבודה: נושא

לוין לירון המגיש: שם

סגל מיכאל פרופסור המנחה: שם

גבי על אינפורמציה, ואיסוף הפצה כגון שונות, פעולות מבצעים סלולריים חיישנים של סט הוק אד ברשת

ההודעות בהן סטנדרטיות, תקשורת מרשתות בשונה מרכזי. ניהול רכיב ללא המתקיימת דינמית, תשתית

כלומר כנתב, לשמש יכול חיישן כל הוק אד ברשתות גשרים, או נתבים של מצומצם מספר ידי על מנותבות

כגון זאת, בגישה יתרונות של רב מספר ישנם ברשת. לשכניו אליו שמגיעות ההודעות את להעביר מתפקידו

רשתות תשתית. ללא מרוחקים באזורים לשימוש והתאמה (scale) מוגברת גדילה ,יכולת לשינויים אדפטיביות

סיטואציות גאוגרפי, מידע איסוף או והצלה חילוץ כגון אפשריים תרחישים של רחב למספר שימושיות הוק אד

משימתם את להשלים החיישנים את מחייבות וכן נדיף אנרגיה במקור תלויים להיות החיישנים את המחייבות

ינצלו שאלו לדרוש ויש ברשת, הפועלים האלגורתמים מימוש לאופן רבה חשיבות יש לכן, ביותר. המהירה בצורה

במהירות. יסתיימו וכן יעילה בצורה החיישנים אנרגיית את

יעילות בתחום: המחקר בחזית הנמצאים והנדסיים אלגוריתמיים אתגרים בשני מתמקדים אנו אלו מסיבות

האנרגיה נצילות את מגדירה אנרגטית יעילות .(time efficiency) התזמון ויעילות (energy efficiency) אנרגטית
הנדרשת הכללית האנרגיה כמות ידי על נאמדת כלל ובדרך אלגוריתם בביצוע החיישנים של הפרטנית או הכללית

התזמון יעילות הבטרייה. נגמרת ברשת לחיישן בו הראשון כזמן המוגדר הרשת, של החיים אורך ידי ועל לביצועו

עד הכולל הזמן ידי על ונאמדת ההודעות כל או הודעה לשליחת הזמן נצילות את מגדירה (time efficiency)
אינפורמציה, איסוף הוק, הד ברשתות מרכזיות בעיות בשתי מתעסקים אנו זה, במחקר מסתיים. שהאלגוריתם

היעילה בצורה ממנו אותה לאסוף ניתן כיצד משמעותית, אינפורמציה פיסת יש חיישן שלכל בהינתן כלומר

הודעות מספר או הודעה להפיץ ניתן כיצד בודקים אנו בה אינפורמציה, פיזור של המשלימה והבעיה ביותר,

לדוגמה, שונות. תתי־בעיות של רב מספר בתוכה מכילה מהבעיות אחת כל ביותר. היעילה בצורה ברשת

מדד על משפיעה אילוץ כל וכיצד שונים, אילוצים תחת חיישנים ברשת מידע לאסוף הנכונה המתודולוגיה מהי

והזמן. האנרגיה

להלן: משלימים, פרקים מארבעה מורכבת העבודה

וייעול הפרעות מזעור תוך (broadcast) יחיד ממקור האינפורמציה פיזור בעיית את לומדים אנו ,2 בפרק

1



2

כך מידע, העברת ופרוטוקול הרשת בחיישני אנרגיה השמת למצוא מעוניינים אנו זו בבעיה והאנרגיה. הזמן

חוקרים אנו הבעיה את הודעות. התנגשות ללא מסתיימת ההודעות והעברת אנרגטית בחינה יעיל הפורש שהגרף

ומהירות הרשת של החיים אורך האנרגטית, הנצילות עבור קירוב תוצאות ומספקים שונות בסיס הנחות תחת

בעל ,GBT אלגוריתם את מציגים אנו רנדומלית, מיקום התפלגות של מודל עבור לדוגמה, סימולטנית. הניתוב,

שרירותי, חיישני מיקום עבור החיים. לאורך Ω(1)ו־ הכוללת לעלות O(1) החיים, לאורך O(
√

n
logn) של קירוב

Ω( 1
k2 ו־( הכוללת לעלות O(k) הניתוב, לאורך O(n−1

k ) של קירוב תוצאות בעל ,HCT אלגוריתם את מציגים אנו

מבצע האלגוריתם k של גבוה ערך עבור כלומר לתזמון; אנרגיה בין החליפין מדד הוא k כאשר החיים, לאורך

מעל דרך קיצורי ביצוע ידי על פועל האלגוריתם וההפך. האנרגיה מישור טוב ופחות הזמן במישור טוב יותר

ותוצאות נוספים אלגוריתמים שני מציגים אנו עלו, לדוגמאות בנוסף המקור. גרף של ההמילטוני למעגל קירוב

ומראות שהושגו לתוצאות סימוכין הנותנות מתחרים, אלגוריתמים כנגד שונות רשת טופולוגיות עבור סימולציה

הפצת לבעיית קירוב אלגוריתם ניתן בה הראשונה העבודה זוהי פרקטי. באופן האלגוריתמים את ליישם ניתן כי

יחדיו. הפרמטרים כל על היא האופטימיזציה כאשר המידע

עץ מחפשים אנו זו, בבעיה שיתופית. בצורה עץ גבי על המידע איסוף בעיית את מציגים אנו ,3 בפרק

הביניים. בחיישני ההודעות כיווץ על איסור חל כאשר ,(convergecast) האינפורמציה נאספת דרכו אשר פורש

תוצאות הוא קודמות מעבודות המרכזי השוני החיים. אורך הוא זו בעיה עבור למקסם מעוניים אנו אותו המדד

מודלים תחת זו בעיה את חוקרים אנו האינפורמציה, פיזור לבעיית בדומה היוריסטים. שאינם קירוב אלגוריתמי

של קירוב חסם מראים אנו הודעה, שליחת של קבועה ועלות שרירותי חיישנים מיקום מודל עבור לדוגמה, שונים.

מראים אנו בנוסף, התאורטי. התחתון לחסם מאוד קרוב כלומר ,O(logn) קירוב אלגוריתם ומספקים Ω( logn
3 )

אלגוריתמי מספר ומספקים האוקלידי במרחב ממוקמים החיישנים כאשר (NP-HARD) קשה נותרת שהבעיה

החיישנים. מיקום על הנחות תחת קירוב

מספר בו ,(multi-boradcast) זמנית בו מקורות מכמה האינפורמציה פיזור בעיית את מציגים אנו ,4 בפרק

חיישן כל של הכיווץ יכולת כאשר ברשת החיישנים שאר לכל ההודעות את להעביר צריך חיישנים של משתנה

עד הכוללת הזמן כמות הם: למזער רוצים אנו אותם המדדים זה, במודל .(partial-aggregation) חלקית היא

מעוניים אנו קודמות, מעבודות בשונה ברשת. שנשלח הכולל ההודעות ומספר מסתיים השליחה שאלגוריתם

לפתרון ביחס כלומר, בנפרד. האופטימלי לפתרון יחסית בו־זמנית הפרמטרים שני את הממזער פתרון למצוא

קירוב אלגוריתמי מראים אנו זה בפרק הודעות. על מינימלי במספר משתמש אשר לפתרון וביחס ביותר המהיר

התוצאות את להרחיב ניתן כיצד מסבירים וכן ברשת והתנגשויות רעש עם התמודדות כדי תוך לבעיה שונים

מוגבלת. חיישן כל של ההתחלתית המידע כמות בו מבוזר, רשת מודל עבור

על אנרגטי ייעול מאפשרים אך חיישנים ברשת המידע איסוף בעיית עם להתמודד חוזרים אנו ,5 בפרק

ארבע מקסום תוך מיידע איסוף עץ לבנות ניתן כיצד מראים אנו הביניים. בחיישני המידע וכיווץ דחיסה ידי

סך ברשת), שעוברים הביטים כמות את הבודק (מדד transport-capacity ההובלה, יכולת במקביל: פרמטרים

אנו הרשת). של stretchה־ ידי על מתבטאת (אשר ההודעות העברת ואיכות הודעות, העברת זמן האנרגיה, כל

מראים ובנוסף במקביל הפרמטרים כל של אופטימיזציה תוך פורס עץ לבניית קירוב אלגוריתמי שני מציגים

עבור האלגוריתמים את להרחיב ניתן כיצד מראים אנו לסיום, סימולציה. ידי על האלגוריתמים של פרקטי רובד

שלו. (mobility-plan) התנועה תוכנית ואת הנוכחי מקומו את יודע חיישן כל כאשר הרשת, של דינמי מודל
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Abstract  

Discourse Change and Development in North American Mainstream Narrative Lesbian-Themed 

Films 

Submitted by: Liron Shokty 

Under the supervision of: Prof. Yishai Tobin 

 

My study deals with the connection between film, language and sexuality, specifically, lesbianism. The 

subject of my research is to compare and analyze paradigmatic North American lesbian-themed mainstream 

narrative films, diachronically between the decades of the 1960s and 2010s.  

The central hypothesis of my research is that in each of the selected films, there exists a non-random 

distribution of language, which underlies a postulated extra-linguistic message attributed to each film, or 

rather each "film as text". Assuming that films reflect both reality as well as natural language, I examine a 

postulated developmental change or shift of discourses, messages and plot types of lesbian-themed films 

over time reflecting shifts in ideologies and power in the real world.  

The main conclusion of the present study is that despite societal changes in the past 50 years towards 

lesbianism, the basic values seem not to have changed. In other words, the Zeitgeist towards lesbianism may 

have changed, but the fundamental Weltanschaung has not - Plus ça change plus ça reste la même chose (the 

more things change, the more they stay the same).  

The first part of the analysis is a diachronic analysis which applies certain aspect of the discourse 

historical approach (DHA), which is an interdisciplinary problem-based approach, within the academic field 

of Critical Discourse Analysis (CDA). It includes a diachronic review and comparative analysis of selected 

mainstream lesbian-themed films paradigmatic of their era, reflecting the period’s zeitgeist, specifically in 

terms of its state of mind regarding gay people and lesbians in particular. Divided into six decades (1960s-

2010s), the diachronic analysis examines the following aspects: 

1) The films’ socio-political contexts and audience and critics reception at the time.  

2) The films’ production, distribution, and reception. 

3) The differences and similarities across messages, meta-plots, themes, genres, and endings. 

4) The portrayal of the lesbian theme and of homosexuality.  



2 

 

5) Intertextuality and Interdiscursivity 

 

The second part of my analysis is an in-depth analysis of two end-point films: the 1961 film The Children’s 

Hour, and the 2010 film The Kids Are All Right. The analysis is based on the theoretical and methodological 

premises of a semiotic or sign-oriented approach to language and discourse, which postulates a non-random 

distribution of language in a text in order to produce coherent messages. Using methodological models of 

Word Systems and Strategies of Communication, I examine the particular strategies and verbal and non-

verbal features used to reflect the notions of lesbianism, as well as other general notions or rather messages, 

in the two extremes: the 1960s and the 2010s. In addition, the research also includes a comparison between 

two film versions of the play The Children’s Hour - one is a cheerful heterosexual-themed version, the other 

consists of a melancholic lesbian-themed version.  

Suggesting a unified explanation for the proposed gap between the changing Zeitgeist and the stable 

Weltanschauung, as reflected in the portrayal of lesbianism in North-American mainstream narrative films, 

the final part of my study includes an examination of critical theories of socio-linguistic and cinematic 

change, theories of spectatorship and ideology, as well as queer and representation theories, in order to 

explore the connection between discourse and cinematic change, capitalism, hegemony, and the 

representation of homosexuality in the cinematic medium. I propose that the cinematic medium has been 

part of a general tendency of commodification, having a goal of maximizing profit by reaching the broadest 

audience possible by means of firstly theorizing such an audience, and secondly communicating the broadest 

common denominator possible. It is my argument that by doing so, mainstream Hollywood studios try to 

win twice: by being both seemingly politically correct, in order to approach and attract a more sophisticated, 

liberal, and possibly gay audience by accepting and reflecting, and thus paying lip service to the current 

Zeitgeist, while simultaneously sustaining traditional hegemonic heteronormative values, in order to 

approach the mass population which is theorized to hold conservative views, as well as to preserve the 

hegemony of the traditional Weltanschauung. The result, as shown in the present study, is superficially 

contemporary looking films, which seemingly include gays and gay themes within 'the American dream,' 

within which conservative gays and lesbians indeed aspire to be included, yet simultaneously these films 

also consist of a traditional and masked 'core', of often stereotypical, sexist and conservative values. 
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 תקציר

 שינויו והתפתחותו של השיח בסרטי מיינסטרים לסביים עלילתיים צפון אמריקאים :העבודה נושא

 : לירון שוקטיההמגיש שם

 המנחה: פרופ' ישי טובין  שם

 

 :העבודה תקציר

 

זה עוסק בקשר שבין קולנוע, שפה ומיניות, ובעיקר במיניות לסבית. נושא המחקר הינו השוואה וניתוח  סרטי מחקר 

 . 2010ועד  1960מיינסטרים לסביים עלילתיים צפון אמריקאים פרדיגמטיים בצורה דיאכרונית, בין השנים 

תפוצה בלתי אקראית של השפה, הנחת בסיס מרכזית במחקר הינה כי עבור כל אחד מהסרטים הנבחרים קיימת 

כטקסט'. בהנחה שסרטים -, או 'סרטלשוני משוער המיוחס לכל אחד מהסרטים-עומדת בבסיסו של מסר חוץאשר 

הינם מהווים שיקוף של המציאות כמו גם של שפה טבעית, מחקר זה בוחן שינוי התפתחותי משוער בשיח, במסרים 

לסבי או דמות לסבית, לאורך זמן, שינוי אשר הינו משקף את התנודות ובסוגי עלילות של סרטים אשר במרכזם נושא 

 והשינויים בתפיסות אידיאולוגיות ובמבני כוח בעולם האמיתי. 

לגבי מושג הלסביות Zeitgeist -ההמסקנה המרכזית המוצגת במחקר הינה כי קיים פער בין רוח התקופה או 

 -ה הנורמות והערכים השמרניים הבסיסיים או השנים האחרונות, לבין 50המשתנה כל העת, במהלך 

Weltanschauung  אשר נשאר יציב למדי.לגבי מושג הלסביות 

מסוימים של הגישה ההיסטורית  היבטים אשר מיישם ניתוח דיאכרוניכולל  הניתוח המחקריהחלק הראשון של 

נתונה בשיח,  ספציפית אשר נוצרתהינה גישה מבוססת בעיה, מכיוון שראשיתה בתופעה חברתית  (, אשרDHAלשיח )

. חלק (CDAהינה חלק מהשדה האקדמי הנרחב יותר של ניתוח שיח ביקורתי ) כןכמו , ולמיקוח ומחוזקת דרך השיח

אשר הופקו בצפון  סרטי מיינסטרים לסביים עלילתיים נבחריםזה כולל  סקירה דיאכרונית וניתוח השוואתי של 

 -האו לאקרנים, ובכך הינם משקפים את רוח התקופה  ויצאועשו אמריקה, ואשר הינם פרדיגמטיים לתקופה בה נ

Zeitgeist הניתוח ההשוואתי הדיאכרוני בנוגע לתפיסות המקובלות כלפי בעלי נטיות מיניות הומוסקסואליות.  ובייחוד

 נעשה על ידי חלוקת הסרטים הנבחרים לשישה עשורים בהם נבחנים ההיבטים הבאים:

 

 ( של הסרטים.Zeitgeistפוליטי או רוח התקופה )-החברתיהרקע הקולנועי וההקשר  (1

מאפיינים כלליים של הסרטים: עלילה, ז'אנר, המסרים המשוער, רעיונות כלליים, סיווג, מגדר יוצר/ת הסרט,  (2

 סיום.

 הפקת הסרט, הפצתו וקבלתו על ידי המבקרים והקהל באותה התקופה בה יצא לאקרנים. (3

ליות בכללותה, ובייחוד בחינת דימויים של הומוסקסואליות ו / או של זהות תיאור הנושא הלסבי והומוסקסוא (4

 לסבית:
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  ייצוג הדמות הראשית: לאילו קבוצות ופרטים ישנה התייחסות, ומה מאפייניה? כלומר, על ידי בחינת

 השימוש ב כינויי רמז )כגון 'שלנו' או 'אנחנו' לעומת 'שלהם' או 'אתם'(.

 ות לקבוצה או לפרטים?הערכה: אילו תכונות מיוחס 

 ?פעולות: אילו סוגי פעולות מיוחסות לדמויות הראשיות 

אינטרטקסטואליות )התייחסות של טקסט מסוים לטקסט אחר( ואינטרדיסקורסיביות )התייחסות של שיח  (5

 מסוים לסוג שיח אחר(: עם אילו סרטים, טקסטים וסוגי שיח אחרים הסרט הנבדק מתכתב או שולל?

 The Children's הסרטשל שני קצוות קולנועיים כרונולוגיים,  ניתוח עומקהחלק השני של הניתוח המחקרי כולל 

Hour,   והסרט , 1961משנתThe Kids Are All Right העקרונות התיאורטיים ניתוח זה מבוסס על . 2010, משנת

ללשון, המניחה את קיומה של תפוצה בלתי אקראית של השפה בטקסט נתון והמתודולוגיים של הגישה מונחית הסימן 

המאפשרת את הפקתם של מסרים קוהרנטיים. המודלים המתודולוגיים אשר בהם נעשה שימוש בניתוחי העומק הינם 

יים נבחנים דפוסים קבועים ואלמנטים מילוליים ובלתי מילול, אשר באמצעותם אסטרטגיות של דיבורו מערכות מילים

-ו 1961יונות על הומוסקסואליות, כמו גם מסרים כלליים נחשפים בשתי נקודות זמן קיצון אלה: אשר באמצעותם רע

 – 1936משנת  The Children's Hourבנוסף, חלק זה כולל את בחינתה של גרסה קולנועית נוספת של המחזה . 2010

These Three ,מציגה  מצונזרת זו גרסהמאופיינת בהיותה טרגית ומלנכולית, ניגוד לגרסה הלסבית של המחזה השב

 עלילה מקבילה אך הטרוסקסואלית, ומאופיינת בטון קומי ועליז. 

החלק השלישי במחקר מציע הסבר כללי ומאוחד עבור הפער המוצע בין רוח הזמן המשתנה לבין הערכים הבסיסיים 

סרטי מיינסטרים לסביים ל הנטייה המינית הלסבית בהשמרנים הנשארים קבועים למדי, כפי שמשתקף מהצגתה ש

תיאוריות ביקורתיות של שינוי שיח על מנת לחקור את הקשר שבין שיח ההסבר נתמך בעלילתיים צפון אמריקאים. 

מצביע על כך  בחלק זהושינוי קולנועי, קפיטליזם, הגמוניה וייצוג הומוסקסואליות במדיום הקולנועי. הניתוח 

ועי הינו חלק ממגמה כללית של קומודיפיקציה, ומטרתו היא למקסם את רווחיו באמצעות הגעה שהמדיום הקולנ

לקהל נרחב ככל האפשר על ידי: ראשית, השערה לגבי מאפייניו של קהל שכזה, ושנית, על ידי מצג המכנה הרחב ביותר 

מיים: בפעם הראשונה, על ידי הצגתם שניתן.  טענתי היא שבאמצעות כך אולפני הקולנוע ההוליוודיים מנסים לזכות פע

כפוליטיקלי קורקט למראית עין, ככאלה המקבלים את רוח התקופה הנוכחית, על מנת למשוך ולהגיע לקהל מתוחכם, 

משמרים את  ו זמניתבלסבי, ובפעם השנייה, משום שאת זאת הם עושים בעודם -ליברל ואולי אף הומוסקסואלי

ים השמרנים, על מנת לפנות לקהל הרחב, אשר הינו משוער כמחזיק בתפיסות נורמטיביים ההגמונ-הערכים ההטרו

תוצאה, כפי . הWeltanschauung-שמרניות, וכן על מנת לשמר את ההגמוניה של תפיסת העולם המסורתית או ה

לכאורה כוללים דמויות ונושאים שסרטים שנראים מודרניים ועכשוויים למראית עין, היא  שהמחקר הנוכחי מדגים

להיכלל, אך בה  שואפיםם יולסביות שמרני םהומוסקסואלי ווכאשר בת חלק מ'החלום האמריקאי'הומוסקסואלים כ

אשר מגלם פעמים רבות ערכים שמרניים, סקסיסטיים  – בעת סרטים אלו מכילים 'גרעין' שמרני ומוסווה

 וסטראוטיפיים. 

 

 

 

 



Change Mechanisms in Attachment Based Family Therapy for Depressed 

Adolescents and Sexual Minority Youth 

Maya S. Shpigel 

Prof Gary Diamond 

Attachment Based Family Therapy (ABFT) is a brief empirically-informed, family-

based treatment originally developed to help adolescents cope with depressive and 

suicidal symptoms. The main purported change mechanism in ABFT is improving the 

attachment relationship between adolescents/young adults and their parents by 

improving the parental behaviors.  

This dissertation includes two studies which explored the mechanisms of change in 

ABFT regarding changes in parenting behaviors over the course of the treatment. The 

first study examined whether there were changes in maternal psychological control 

and maternal psychological autonomy-granting from the beginning to the middle of 

treatment, and whether such changes were associated with changes in adolescents’ 

attachment schema and psychological symptoms. Participants included 18 depressive 

and suicidal adolescents and their mothers, who received 12 weeks of ABFT in the 

context of a larger clinical trial. Adolescents completed questionnaires which measure 

their levels of depression, suicide ideation and attachment. All adolescents completed 

the questionnaires pre-treatment, mid-treatment, post-treatment and three months 

post-treatment. Maternal behaviors were measured observationally during sessions.  

Results indicated that maternal autonomy-granting increased and maternal 

psychological control decreased from the first session to the initial attachment session 

(approximately session 4). In addition, there was a significant correlation between 

increases in maternal autonomy granting and decreases in adolescents' attachment 

anxiety scores from pretreatment to three months post-treatment. Moreover, the 

correlation between increases in maternal autonomy granting and decreases in 

adolescents' attachment avoidance scores from pre-treatment to three months post-

treatment approached significance. There were no significant correlation between 

improvements in maternal behaviors and reductions in adolescents' depressive and 

suicidal symptoms. There were significant correlations between changes in 

adolescents' perceived levels of care and control of their mothers and reductions of 

depressive symptoms from pre to three months post-treatment.  



Based on the findings that ABFT leads to better parent-child relationship, study 2 

focuses on sexual minority youth and their non-accepting parents. Therefore, Study 2 

involved adapting ABFT for use in improving the relationship of LGB youth and their 

non-accepting parents. At the outset, it became apparent that developing a good 

therapeutic alliance with such parents was particularly challenging. Consequently, 

Study 2 explored the alliance-building process with non-accepting parents of LGB 

youth by comparing good and poor therapist-parent alliances with this population.   

Subjects included five married couples who were parents of LGB adolescents or 

young adults. All parents received treatment based on ABFT and was adapted based 

on our clinical experience with these families. Session notes were written after each 

session, and parents were interviewed at post-treatment regarding their experience of 

the therapy. The parent-therapist alliance for each parent was coded. Based on their 

scores, parents were categorized as either having a good or poor alliance. All the data 

was qualitatively analyzed. Analyses yielded themes which differentiated between 

good alliance parents versus poor alliance parents.  

Analyses of the first three individual therapy sessions with the parents revealed that, 

in good alliances, parents evidenced: a willingness to define improving the parent-

child relationship as a goal of therapy; a willingness to consider biological, 

essentialist causal explanations regarding their child's same-sex orientation; 

deliberation regarding if, how and to whom to come out to as the parent of a sexual 

minority child; an ability to reflect upon the positive qualities of their child. Analyses 

of post-therapy interviews revealed that parents with good alliances: defined the goals 

of therapy as internal or relational rather than external; perceived the therapist as 

empathic and creating a safe environment; and felt like they could express their 

feelings without being judged.   

In contrast, in poor alliances parents: rejected relationship-building as a goal for 

therapy; rebuffed the possibility of essentialist causal attributions; dismissed the 

possibility of coming out as parents of a gay child; remained singularly focused on 

their child's sexual orientation, nullifying any positive aspects of their child; defined 

the goal of therapy in external terms; blamed therapists for validating and reinforcing 

their child's same-sex orientation. Also, in poor alliances, therapists confronted 

parents about their use of coercion to influence their child's sexual orientation.   



מנגנוני שינוי בטיפול משפחתי מבוסס התקשרות במתבגרים דיכאוניים הטרוסקסואלים ובמתבגרים 

 לסבית-בעלי נטיה הומו

 מאיה ש. שפיגל

 מנחה: פרופ' גארי דיימונד

( הוא טיפול קצר ABFT- Attachment Based Family Therapyטיפול משפחתי מבוסס התקשרות )

שבועות(, מבוסס אמפירית, באוריינטציה משפחתית שפותח במקור על מנת לעזור  21-21מועד )בין 

הוא  ABFTלמתבגרים להתמודד עם סימפטומים דיכאוניים ואובדניים. תהליך השינוי המרכזי בטיפול 

ית. שתי התנהגויות לשפר את יחסי ההתקשרות בין מתבגרים להוריהם על ידי שיפור ההתנהגות ההור

מתמקד בהם הן שליטה פסיכולוגית שנמצאה קשורה לדיכאון בקרב מתבגרים  ABFTהוריות שטיפול 

 ועידוד לאוטונומיה פסיכולוגית שהיא התנהגות הורית שקשורה להתפתחות בריאה בקרב מתבגרים.

ר רלבנטיים , אשABFTעבודת דוקטורט זאת כוללת שני מחקרים החוקרים את מכניזם השינוי של 

במיוחד לשינוי התנהגות הורית במהלך הטיפול. המחקר הראשון בוחן האם קיימים שינויים בשליטה 

הפסיכולוגית ובעידוד לאוטונומיה פסיכולוגית בקרב אימהות במהלך הטיפול מתחילתו לאמצעו, והאם 

שלו. המשתתפים  שינויים אלו קשורים לשינויים בהתקשרות של המתבגר להוריו והפחתה בסימפטומים

שבועות  21במשך   ABFTמתבגרים דיכאוניים ואובדניים ואימותיהם אשר קיבלו טיפול 21כללו 

לבדיקת רמת הדיכאון, האובדנות ומדדים במהלך מחקר קליני רחב יותר. המתבגרים מילאו את השאלונים 

פול, באמצע הטיפול כל המתבגרים מילאו את השאלונים בתחילת הטיהתקשרותיים של הילד לגבי אמו. 

)לאחר שישה שבועות(, בסוף הטיפול )לאחר שנים עשר שבועות( ושלושה חודשים לאחר סיום הטיפול. 

ההתנהגויות האימהיות נמדדו באופן תצפיתי )בהתבסס על הקלטות הטיפולים( במהלך הפגישה הראשונה 

דים מדדו את רמת ובמהלך פגישת ההתקשרות הראשונה )לרוב בפגישה הרביעית(. שלושה מקוד

 Parent-Childהשליטה הפסיכולוגית ועידוד לאוטונומיה פסיכולוגית של האם באמצעות הכלי התצפיתי 

Interactional Coding Scale (PCICS) . 

התוצאות מצביעות על כך שרמת השליטה הפסיכולוגית של האם ירדה במהלך הטיפול ורמת העידוד 

תה במהלך הטיפול. בנוסף, נמצא מתאם מובהק בין עליה ברמת לאוטונומיה פסיכולוגית של האם על

העידוד לאוטונומיה פסיכולוגית של האם והפחתה ברמת חרדת ההתקשרות של המתבגר כלפי אמו 

מתחילת הטיפול ועד שלושה חודשים לאחר סיומו. בנוסף, הקורלציה בין עליה ברמת העידוד לאוטונומיה 

ההימנעות של המתבגר בין תחילת הטיפול לשלושה חודשים לאחר פסיכולוגית של האם והפחתה ברמת 

סיומו, נמצאה שואפת למובהקות. לא נמצאו קורלציות מובהקות בין שינויים בהתקשרות המתבגר או 

 בשינויים בהתנהגויות האימהיות לבין הפחתה בסימפטומים דיכאוניים או אובדניים של המתבגר.  

שיפור ההתנהגות ההורית ושיפור תפיסת ההתקשרות של המתבגרים, מוביל ל  ABFTלאור הממצאים כי 

לסבית אשר הוריהם הלא מקבלים את נטייתם -במחקר השני הוחלט להתמקד במתבגרים מהקהילה ההומו

לשיפור הקשר בין מתבגרים ובוגרים צעירים )הן  ABFTכלל התאמה של  1המינית. בשל כך, מחקר 



יסקסואלים ושל הוריהם הלא מקבלים. במהלך מחקר זה, התברר כי בנים והן בנות( הומוסקסואלים /ב

קיים מכשול מרכזי בטיפול והוא לבסס ברית טיפולית טובה עם ההורים הלא מקבלים. ברית טיפולית 

מבטאת עד כמה המטפל והמטופל מסכימים ביניהם על מטרת הטיפול והמשימות  במהלך הטיפול ועד כמה 

חוקר את תהליך בניית הברית הטיפולית עם הורים לא  1זה. לכן, מחקר הם סומכים ומכבדים זה את 

מקבלים לצעירים הומוסקסואלים וביסקסואלים על ידי השוואה בין הורים שפיתחו ברית טיפולית טובה 

 לעומת הורים שפיתחו ברית טיפולית חלשה.

בוגרים צעירים למתבגרים או  לא מקבלים המשתתפים כללו חמישה זוגות נשואים שהיו הורים

והותאם    ABFTתבסס על  מטיפול הב המשתתפים טופלו  .הומוסקסואלים לסביות או ביסקסואלים

בהתאם לניסיון הקליני עם המשפחות. סיכומי טיפול מפורטים נכתבו לאחר כל פגישה וההורים רואיינו 

קודדים קודדו את מידת שלושה מ לאחר סיום הטיפול לגבי חוויתם בטיפול. הראיונות שוקלטו לורבטים.

הטיפולית קודדה על בסיס סיכומי הטיפול של הפגישה השלישית  .הברית.הברית הטיפולית עבור כל הורה

עם ההורים. על פי ציוני הברית הטיפולית, ההורים הוקצו להורים בעלי ברית טיפולית טובה והורים בעלי 

, והן הורבטים של ברית טיפולית חלשה. הן סיכומי הטיפול של שלושת הפגישות הראשונות עם ההורים

הניתוח הניב תמות אשר הבחינו בין הורים עם ברית טיפולית טובה לבין פן איכותני. באו הראיונות נותחו

 הורים עם ברית טיפולית חלשה.     

ניתוח שלושת הפגישות הראשונות עם ההורים בעלי הברית הטיפולית הטובה הניב את התמות הבאות: 

וס הנטייה המינית של הילד הסכמה להגדיר את מטרת הטיפול כשיפור היחסים עם הילד; הסכמה לייח

לסיבות ביולוגיות ללא האשמה של בנם/ בתם בנטייתם המינית; יכולת לשקול האם , כיצד ולמי לצאת 

למרות נטייתם  ילדםהומוסקסואל; יכולת לראות גם את האספקטים החיוביים של  ילדמהארון כהורה ל

ההורים בעלי הברית הטיפולית הטובה המינית והרגשות השליליים הקשורים אליה. ניתוח הראיונות של 

הניב את התמות הבאות: הגדרת מטרות הטיפול כפנימיות או יחסיות  מאשר חיצוניות; חווית המטפל 

 ללא תחושת שיפוטית.  יהםלדבר על תחושות שניתןכאמפטי רגיש ויוצר תחושה בטוחה ומוגנת; תחושה 

חו את שיפור היחסים עם ילדם/ ילדתם כמטרה לעומת זאת, במקרים של ברית טיפולית חלשה, ההורים ד

טיפולית, פסלו את האפשרות שהנטייה המינית של בנם/ בתם נובעת מסיבות ביולוגיות פנימיות; לא 

הצליחו לראות אספקטים חיוביים של בנם/ בתם והיו ממוקדים רק בנטייתם המינית; הגדירו את מטרת 

ל בנם/בתם(; האשמת המטפלים כמעודדים ומתקפים את הטיפול כחיצונית )לשנות את הנטייה המינית ש

נטייתו/ נטייתה המינית של בנם/ בתם; הפעלת לחץ על המטפלים לחשוף מידע על בנם/ בתם. בנוסף 

במקרים אלו הייתה נטייה של המטפלים להתעמת עם ההורים בנוגע לכפייתם על ילדם/ילדתם לשנות את 

  נטייתו/נטייתה המינית.

ים אלו, משלימים זה את זה ומובילים להבנה טובה יותר של התהליכים ההוריים שמובילי יחד, שני מחקר

לשיפור יחסים בין  ABFTפיתוח אדפטציה של מודל ותורמים ל לשינו עבור המתבגרים ובוגרים צעירים

 אינדיבידואלים הומוסקסואלים/ ביסקסואלים לבין הוריהם הלא מקבלים.  
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Abstract 

The major goal of drug delivery is to achieve therapeutic concentrations of the drug at the 
target site, while keeping low levels of the drug in other tissues. In this context, 
multifunctional nanoparticles are under development as drug carriers, but the currently 
available drug delivery systems, while capable of passive targeting, do not release the drug 
specifically at the target site and penetration via biological barriers, such as the blood-brain 
barrier (BBB), is also problematic. Bolaamphiphiles (compounds that contain two hydrophilic 
head groups at each end of a hydrophobic chain) are promising building block candidates for 
targeted drug delivery systems as they form stable vesicles that can easily be manipulated to 
release their content in a controlled manner and to be targeted to specific organs.  

The new trend in the design of drug delivery systems is to combine the principles of 
supramolecular chemistry and green chemistry by exploiting renewable plant-derived 
resources as a starting material for the fabrication of nanoscale structures. Our studies focused 
on synthesizing bolacompounds from the readily available and inexpensive castor oil, a 
vegetable oil obtained from the seeds of Ricinus communis, which contains about 90% of 
ricinoleic acid, a monounsaturated 18-carbon fatty acid with a hydroxyl functional group on 
the 12th carbon. The strategy of the synthesis is firstly the formation of the bolaskeleton - the 
esters- obtained by elongation of ricinoleic acid following the reaction of its carboxylic group 
with aliphatic diols and secondly the introduction of the polar head groups via the hydroxyl 
group, located on C12 of the ricinoleic acid. 

The designed bolaamphiphiles have been synthesized from castor oil with the following 
features: 

a) With head groups that can be potentially cleaved by enzymes for controlled release like 
bolaamphiphiles with acetylcholine (ACh) head groups (GLH-26, GLH-40 and GLH-41) 
which is hydrolyzed by acetylcholine esterase (AChE) and bolaamphiphile with L-tyrosine 
head groups (GLH-62), which undergoes decarboxylation by aromatic amino acid 
decarbozylase (AADC); 

b) With head groups that potentially have high affinity to cell surface moieties for targeting 
ligand-receptors (GLH-63) or mannose receptors (GLH-64). 

The bolaamphiphile chemical structures were confirmed by analyses of the spectroscopic data 
from their spectra in FT-IR, 1H and 13C NMR and MS.  

 



 
 

 
 

  

 

The self-aggregating properties of bolaamphiphiles with enzymatically cleavable head groups 
were studied by preparing the vesicle solutions in aqueous media (PBS or deionized water) 
using film hydration followed by extrusion or probe sonication for bolaamphiphiles with ACh 
head groups and injection method for bolaamphiphile with L-tyrosine head groups. The 
visualisation in Cryo-TEM of the vesicle solutions obtained with additives (cholesterol and 
cholesteryl hemisuccinate) from bolaamphiphiles with the acetylcholine head groups (GLH-
26, GLH-40 and GLH-41) showed the formation of spherical nano-sized vesicles whereas 
bolamphiphiles with tyrosine head groups (GLH-62) formed fibers but not vesicles.  

Turbidity studies, DLS, zeta potential and encapsulation studies of vesicle solutions revealed 
that bolaamphiphiles with ACh head groups formed cationic nano-sized vesicles capable of 
encapsulating water soluble compounds (e.g. carboxyfluorescein) with good stability and 
release their encapsulated material when exposed to enzyme acetylcholine esterase (AChE). 
Asymmetric bolaamphiphiles with ACh head groups (GLH-41) showed better packing 
parameters than symmetric bola compounds (GLH-26 and GLH-40) and were less dependent 
on membrane stabilizers like cholesterol. On the other hand, symmetric bolaamphiphiles were 
more resistant to dilution, probably due to their higher hydrophobicity.  

Incorporation of bolaamphiphiles with maleimide (GLH-63), up to 10%, into vesicles 
formulations of either GLH-26 or GLH-40 did not change the encapsulation capacity and 
stability of the vesicles. However, the introduction of bolaamphiphile with D-mannose head 
groups (GLH-64) into vesicles formulations that contain GLH-26a affected the stability at 
concentration greater than 1%, whereas formulations having GLH-40 were less affected by 
bolaamphiphile with mannose head groups.  

The future directions envisaged in this work will focus on testing the vesicle targeting 
properties together with in vivo vesicle performance. In addition, it is planned to study the 
vesicle toxicity and the vesicle efficacy with specific drugs and specific diseases.  

Keywords: bolaamphiphiles – acetylcholine L-tyrosine – maleimide – mannose – 
encapsulation – drug delivery – ricinoleic acid – active targeting – vesicles – nanoparticles –
supramolecular chemistry – archaeabacteria– mannose receptors (MR) – self-aggregation – 
self-assembly.  
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היא להשיג ריכוזים טיפוליים של התרופה באתר  הובלת התרופותהמטרה העיקרית של 
היעד, תוך שמירה על הרמות נמוכות של התרופה ברקמות אחרות. בהקשר זה, חלקיקים 

זמינות ש להובלת התרופותמערכות הרב תכליתיים נמצאים בפיתוח כנישאי תרופות, אבל 
באתר היעד  לא משחררות את התרופה באופן ספציפי אך מיקוד פסיבי,ל ותמסוגלכרגע 

), גם הוא בעייתי. BBBהמוח (-והחדירה דרך מחסומים ביולוגיים, כגון מחסום דם
Bolaamphiphiles בכל קצה של  ות(תרכובות המכילות שתי קבוצות ראש הידרופילי
ת, מכייון ממוקד להובלה תרופותלמערכות  הם אבני בניין מבטיחות), תשרשרת הידרופובי

בקלות להיות מתופעלת על מנת לשחרר את התוכן  ותשיכול ותשהם יוצרים וסיקולות יציב
  שלהם באופן מבוקר ולהיות ממוקדים לאיברים ספציפיים.

הוא לשלב את העקרונות של כימיה  להובלת התרופותהטרנד החדש בעיצוב של מערכות 
וכימיה ירוקה על ידי ניצול משאבים ממקור צמחי מתחדשים כחומר מוצא לייצור  תמולקולרי

משמן קיק זמין ולא  תרכובות בולהשל מבנים ננומטריים. המחקרים שלנו התמקדו בסינתזת 
של חומצת  90%- , המכיל כ Ricinus communisיקר, שמן צמחי המתקבל מהזרעים של 

ricinoleic קבוצה פונקציונלית  נים בעלתפחמ 18רוויה עם , חומצת שומן חד בלתי
מורכבת משני שלבים עיקריים: ראשית של הסינתזה . האסטרטגיה 12 בפחמן יתהידרוקסיל
 ע"י  ricinoleic השל חומצ הארכהעל ידי  יםמתקבלה -אסטרים –שלד הידרופובי היווצרות 

באמצעות קבוצת פולריות קבוצות הראש ההכנסת   -ושניתגבה עם דיאול אליפטי. ה
  .ricinoleic השל חומצ C12הידרוקסיל, הממוקמת על 

  התכונות הבאות: הם בעלימשמן קיק  יםמסונתזה בולאאמפיפיליים
 גון על ידי אנזימים לשחרור מבוקר כהניתנות לביקוע  קבוצות ראשבעלי  א) 

) ,GLH-41 (Ach GLH-26, GLH-40)(אצטילכולין  קבוצות ראש של עם בולאאמפיפיליים 
ת ם קבוצע בולאאמפיפיליים ) וAChE( אסטראז  על ידי אצטילכוליןשעוברות הידרוליזה 

אנזים דהקרבוקסילאז של ידי דהקרבוקסילציה על שעובר  L-tyrosine   (GLH-62)שלראש 
  .)AADCת אמינו ארומטי (וחומצ

קולטנים -למיקוד ליגנדלמשטח התא זיקה גבוהה  הןלהיות ל ות ב) עם קבוצות הראש שעלול
)GLH-63) או קולטני מנוז (GLH-64.(  

  ים: על ידי ניתוח של נתונים ספקטרוסקופישל בולאאמפיפיליים אומתו המבנים הכימיים 
MS,FT-IR,NMR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
  

שניתנות לביקוע  AChקבוצות ראש  בעלי בולאאמפיפיליםשל אגריגציה עצמית  תכונות של 
או מים ללא יונים)  PBSמימית (תמיסות של ויסיקולות בסביבה נחקרו על ידי הכנת אנזימטי 
ושיטת  probe sonicationאו   extrusion יהואחר film hydration  שיטת  באמצעות

 Cryo-TEM. ההדמיה L-tyrosine–קבוצות ראש כאשר בולאאמפיפיליים הם בעלי הזרקה ה
 ,GLH-26( תמיסות של וסיקולות מבולאאמפיפיליים בעלי קבוצת ראש אצטילכולין  של

GLH-40 וGLH-41( ות עם תוספ )cholesterol ,cholesteryl hemisuccinate הראתה (
-GLH( טירוזין ראש עם קבוצת בולאאמפיפיליים ואילו ננו בגודל וסיקולות כדוריות היווצרות 

  ולא וסיקולות. סיבים יצרו  ) 62
כי של תמיסות של וסיקולות גילו ואנקפסולציה   DLS ,zeta potentialמחקרי עכירות, 

שמסוגלות להכיל בגודל ננו יוצרים וסיקולות קטיוניות  AChעם קבוצות ראש בולאאמפיפיליים 
) עם יציבות טובה ולשחרר carboxyfluoresceinבמים (לדוגמא המומסות תרכובות בתוכן 

). AChEכאשר הם נחשפים לאנזים אצטילכולין אסטראז ( שכלוא בתוכן את החומר 
) הראה פרמטרים אריזה ACh )GLH-41 הראש  עם קבוצות ם סימטרי-א בולאאמפיפיליים 

) והיו פחות תלויים במייצבי קרום כמו GLH-40ו (GLH-26טובים יותר מתרכובות סימטריות 
יותר לדילול, ככל הנראה  ים היו עמיד יםהסימטריבולאאמפיפיליים כולסטרול. מצד השני, 

  .בשל הידרופוביות הגבוהה שלהם
עד  maleimide (GLH-63) קבוצת ראש של  עם יפיליים ההכלה של בולאאמפ

לא שינתה את יכולת  GLH-40או  GLH-26  -בפורמולציות של וסיקולות עשויות מ,10%
לבולאאמפיפיל  D-mannose נסת קבוצת ראש שלכהעם זאת,  הן.אנקפסולציה והיציבות של

)GLH-64 ( לתוך וסיקולות המכילות GLH-26a השפיעה על היציבות בריכוז גבוה יותר מ - 
קבוצות על ידי בולאאמפיפיליים בעלי  פחות הושפעו GLH-40הפורמולציות בעלי , ואילו 1%
  מנוז . של  ראש

   in vivo. וביצועיםתכונות מיקוד של וסיקולות  יתמקדו בבדיקת  המחקרים העתידיים
תרופות מסוימות  המכילות  ל וסיקולותש ןויעילותיותן רעילו עלללמוד  מתוכנן בנוסף, 

  מחלות ספציפיות.ל
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Abstract 

This dissertation examines the normalization process of contested geographic spaces 

by the states that occupy them. Focusing on territories captured in the course of 

military conflict, my research compares two case studies: the Golan Heights and 

Northern Cyprus. Israel conquered the Syrian Golan Heights in June 1967. Since then, 

the area has been widely regarded by the latter as an essential geostrategic asset while 

in 1981 it unilaterally imposed its own laws over the region. Turkey invaded the 

northern part of Cyprus in 1974, dividing the island and creating a political entity that 

unilaterally declared independence in 1983. Notwithstanding this declaration, 

however, Northern Cyprus is widely regarded as a territory under Turkish occupation.  

As areas that were occupied by military force, both the Golan Heights and 

Northern Cyprus are construed as contested territories that are undergoing a 

normalization process. In each case, the aim of the normalization process is, however, 

different. Israel has strived to normalize the Golan's occupation by incorporating the 

territory.  Turkey, on the other hand, has invested considerable efforts in normalizing 

its presence by crafting Northern Cyprus as Turkish without actually fully integrating 

it into its own body politic. Despite the important differences between the two case 

studies, in my dissertation I aim to demonstrate that processes enabling the 

justification and normalization of control over such contested spaces are, nonetheless, 

similar. More specifically, I investigate how these normalization processes—–namely, 

the strategies employed to portray control over the contested territory as ordinary, 

logical, and legitimate—developed in three main phases.  

First, the contested space is presented as a geostrategic threat, which serves to 

justify its conquering and ongoing occupation. This can happen both before conquest 

or after the space was occupied. Second, designation of these areas as a threat 

legitimizes the application of governmental practices that aim to reshape the 

territories, a process that entails considerable violence. I argue that each space thereby 

underwent a process of encampment, by which I mean a collection of practices that 

shape and manage spaces through the deployment of excessive force. In each case, 



encampment materialized through the extremity of measures applied during the 

occupation, measures that led to critical demographic and geographic changes.  

The third stage in the dynamic of the normalization processes evolved from 

and following the act of encampment of the territory. More specifically, the practices 

that formed each space of exception as an encampment also enabled a reshaping of 

the occupied territory as normal. However, the designation of the encamped space as 

a threat to the occupying state serves as the main justification for its ongoing 

occupation. For this reason, the occupied space must simultaneously maintain a sense 

of emergency within the normalization process through what I designate 

domestication.  

By domestication, I aim to stress that Israel and Turkey have conducted the 

normalization process of the contested spaces through a twofold strategy. On the one 

hand, these states accentuate the geostrategic risks (real or constructed) embodied in 

the captured territories and present them as a threat that may be dealt with only 

through the imposition of a state of emergency. Simultaneously, the occupying states 

strive to normalize these contested spaces in order to render them non-threatening 

and, indeed, normal. In each case, in order to hold on to a contested space, the 

occupying state simultaneously presents the occupied or colonized space as both an 

exception (a threat that needs to be controlled and managed) and a normal space. Each 

space is thereby constructed as a domesticated encampment. 

My dissertation analyzes two interconnected processes. In the first, the state of 

exception is produced and employed. In the second, it is controlled and spatially re-

formed. Accordingly, a tension—if not a contradiction—exists between the first two 

aforementioned phases: the ongoing presentation of the space as a state of exception 

and the efforts to normalize control over the contested territory. My principal aim, 

therefore, is to explore the negotiation of this incongruity and to examine how the 

strategies employed by the occupying states to normalize control over space are 

informed by the tensions and contradictions that ultimately re-expose the state of 

exception.  

 

 



 

תהליכי נורמליזציה של מרחבים תחת מחלוקת: מחקר משווה בין רמת הגולן לצפון  נושא העבודה:

 קפריסין

 מוריאל רם שם המגיש:

 פרופ' ניב גורדון, פרופ' חיים יעקובי: שם המנחים

 :תקציר דוקטורט

רמת הגולן וצפון קפריסין מייצגים שני מקרי מבחן לבחינת אסטרטגיות מדינתיות של שליטה וניהול 

. 1967רמת הגולן נכבשה על ידי ישראל ביוני  במרחבים המוגדרים תחת כיבוש על ידי החוק הבינלאומי. 

ידי רבים עשרה שנים לאחר מכן הוחל עליה באופן חד צדדי החוק הישראלי, מהלך שנתפס על -ארבע

, כבשה את חלקו הצפוני 1974-כסיפוחה בפועל ולא קיבל הכרה כלשהיא. תורכיה פלשה לאי קפריסין ב

. מלבד תורכיה, אף מדינה לא 1983-והקימה שם מדינת חסות שהכריזה באופן חד צדדי על עצמאותה ב

ות ההבדלים מכירה בריבונותה של צפון קפריסין ורבים רואים בה שטח כבוש.  טענתי היא שלמר

המשמעותיים בין שני המקרים, מופיעה בהם סתירה יסודית דומה. בשניהם הגיון השליטה תלוי בקיומו 

הקבוע של מצב חירום המצדיק את המשך הנוכחות הטריטוריאלית אך מתבצע על ידי הבניית המרחב 

בחון את מאפייני כמקום נורמאלי, כזה אשר מחייב את ביטולו של מצב החירום. מטרת מחקר זה הנה ל

 הסתירה הזו ואת האופנים בהם היא מנוהלת, מתוחמת ומוגדרת. 

נקודת המוצא המשותפת לדיון המשווה היא שבשני המקרים מתקיימת דינמיקה דומה. לטענתי הן 

רמת הגולן והן צפון קפריסין עברו תהליך הדרגתי של נורמליזציה אשר הורכב ממספר שלבים. ראשית 

נו כמרחב המהווה איום על המדינה שכבשה אותם. איום זה שימש כרציונל הכיבוש. שני השטחים הוב

לאחר הכיבוש שני המרחבים עברו תהליך של ריקון והשממה. בכך כוונתי שבשני המרחבים התרחש 

הריסה משמעותית של המרחב הקיים לצד צמצום מאסיבי של האוכלוסייה האזרחית באזור. שני מהלכים 

 (. Encampmentממה, היוו אסטרטגיה שאני מגדיר כ"המחנה" )אלו, ריקון והש

מושג ההמחנה נשען על הרעיון של  מצב החירום והחריג כפי שהוצג על ידי קרל שמיט והתפתח 

בהגותו של ג'יורג'יו אגמבן. שמיט, אשר בחן את מקורות הלגיטימציה של המדינה המודרנית, ביקר את 

משפט והחוק האנושי מעל המדינה כריבון פוליטי. המדינה, טען התפיסות הליברליות שהעמידו את ה

שמיט, היא מושג תיאולוגי שעבר תהליך חילון. תכונותיה האמיתיות, הנעלות מעל כל חוק אותו האדם 

קבע לעצמו, נחשפות אך ורק במצבים יוצאי דופן אותם הגדיר כמצבי חירום. החוק הנורמאלי, המשיך 

היחידי שיכול  –אלא ביחס לחריג, והחריג הוא זה שמגדיר את הריבון האמיתי וטען, אינו יכול להימדד 

להכריז על מצב חירום בפועל. אגמבן פיתח את טיעונים של שמיט באמצעות מיקומם בתוך דיון מרחבי 

יותר. אגמבן הצביע על המחנה, כמרחב בו מצב החירום מתממש באופן הקיצוני ביותר. בין אם מחנה 

חנה ריכוז יש למרחב זה משמעות אחת מרכזית. במרחב של המחנה, הנורמלי מושעה פליטים, או מ

והסובייקט מאבד את זכויותיו הפוליטיות. ספרות המחקר שהתפתחה בעקבות המשגתו של אגמבן הצביעה 

ות קעל כך שהמחנה לא חייב להיות מקום קונקרטי ומוחלט אלא צריך להיות מנותח כסט של פרקטי

 יבון. המשמשות את הר



לטענתי הן רמת הגולן והן צפון קפריסין עברו תהליך המחנה שעיקרו היה ריקון השטח 

מהאוכלוסייה הקיימת ושינוי משמעותי באוכלוסייה המקומית. ההמחנה נומקה כצורך הכרחי לאור האיום 

יך שהשטח מהווה. אך בשני המקרים התפתחה במקביל להמחנה אסטרטגיית נרמול של הכוח הכובש. תהל

הנרמול היה שונה בכל אחד מהמקרים. ברמת הגולן מטרת הנרמול הייתה להכליל ולעכל את הרמה לתוך 

ישראל ואילו בצפון קפריסין מטרת הנרמול הייתה לייצר את המרחב הכבוש כשטח תורכי שאינו נכלל 

נוצרה בתוך הטריטוריה הריבונית של תורכיה עצמה.  אני טוען כי למרות ההבדל המשמעותי הזה 

דינמיקה זהה בשני המקרים הקשורה לצורת הנרמול של מרחב החירום אותה אני מגדיר כביות 

((Domestication . 

ביות הנה אסטרטגיית ניהול מרחב באמצעותה מדינות מבקשות לנרמל את שליטתן באזורי מחלוקת. 

קריים. ראשית, המטרה לטענתי בשני המקרים הנידונים אסטרטגיית הביות מבוססת על שני מרכיבים עי

של הביות הייתה לשמר ולהכיל את מצב החירום שמהווה הצדקה לכיבוש ולא לבטל אותו לחלוטין. 

שימור מצב החירום מחייב לצמצם אותו אך לקיים אותו. המרכיב השני של תהליך הביות הנו עיצוב 

מלי. שני תהליכי נרמול המרחב הכבוש בצורה שתהפוך אותו לרגיל ולא מאיים במידה כך שייחשב לנור

אלו התאפשרו בזכות ההמחנה המאסיבית שהופעלה במהלך הכיבוש. מצד שני, תהליכי הביות נמצאים 

שאלת המחקר שלי היא באיזה אופנים סתירה זו מיושבת, בסתירה למאמץ לשמר את האיום הנוכח. 

 אילו מתחים היא מיוצרת וכיצד היא באה לידי ביטוי. 

ציג את שני המקרים האמפיריים דרך זווית שטרם נדונה ביחס לשליטה מטרת המחקר היא לה

המרחבית המדינתית ולתרום לגופי הידע העוסקים באופיים של מצבי חירום, כיבוש טריטוריאלי 

ואסטרטגיות של ייצור מרחב. הגיון המחקר מתבסס על הדמיון בין שתי המדינות אשר שולטות בשטחים 

לאומי. -עצמן כחילוניות וליברליות, אך מבוססות במקביל על הגיון אתנוהמדוברים. שתיהן מגדירות 

בשתיהן יש טשטוש וערבוב בין המערך הפוליטי האזרחי והסקטור הצבאי כמו גם מנגנון מפותח ומורכב 

של אכיפה ושליטה.  דרך בחינה כפולה ומשלימה של צפון קפריסין ורמת הגולן ניתן להגיע לתובנות 

ה הפוליטי של המדינה המודרנית כמו גם רעיון הריבונות בטריטוריות שלגיטימיות חדשות על אופיי

 החזקתן מוטלת במחלוקת.
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Abstract 

One of the most utilized post- translational modifications in eukaryotes is ubiquitination (the 

attachment of ubiquitin to the Lysine side chain), which is involved in various biological 

processes, such as protein degradation, trafficking, and DNA damage response. The re fo r e , 

aberrations in the ubiquitination process have been linked to numerous diseases. However, the 

lack of strategies that allow the preparation of homogeneous ubiquitinated proteins in workable 

amounts, has been the main obstacle to understanding the pathophysiological relevance of the 

ubiquitination code. With this consideration, we developed new strategies to chemically 

synthesize ubiquitinated proteins for biochemical and structural analysis. This thesis presents the 

chemical and semi-synthetic strategies for site-specific mono- and poly-ubiquitination of 

different proteins and explored their effects in health and disease. Moreover, we took 

advantage of our developed tools to synthesize stable ubiquitinated proteins, to study the 

activity, selectivity, and inhibition of deubiquitinases in vitro and within a cellular context. 

 

One of the targets of interest is the effect of ubiquitination on -Synuclein. -Synuclein is a 

presynaptic protein, which is involved in various neurodegenerative diseases, such as 

Parkinson’s disease and Dementia Lewy Bodies (collectively known as synucleinopathies). 

Ubiquitination and other post translational modifications have been identified in -Synuclein 

within lewy bodies, suggesting the involvement of these modifications on the regulation of -

Synuclein aggregation, degradation, and lewy bodies formation. Therefore, understanding how 

these modifications, regulate -Synuclein functions is crucial for understanding the biology of 

-Synuclein and its role in Parkinson and other neurodegenerative diseases. However, the major 

obstacle for researchers in this field, is the synthesis of site specific modifications of proteins 

and producing large quantities that can be used for biophysical and biochemical studies. Hence, 

one of my research goals was to develop new strategies for site-specific mono- and poly-

ubiquitination of different proteins, which give us a homogeneous product in sufficient amount. 



In the first paper we reported preparation of a semi-synthetic version of highly homogeneous 

mono-ubiquitinated alpha-Synuclein. These advances allowed us to determine the effect on 

homogenous ubiquitination at lysine 6 on α-Synuclein oligomerization, membrane binding, 

and fibrillogenesis, and provided novel insight into the potential role of ubiquitination in 

regulating alpha-Synuclein phosphorylation and Lewy body formation in Parkinson’s disease 

and related disorders. This work enabled us, in collaboration with Prof. Aaron 

Chiechanover, to examine the requirements for protein degradation and test the hypothesis of 

whether all proteins require long ubiquitin chains for protein degradation. 

In the second paper, we accomplished the more challenged synthesis of highly homogenous 

polyubiquitinated protein.  In this study we described chemical and semisynthetic strategies 

for site-specific incorporation of K48-linked di- or tetra-ubiquitin chains onto the side chain 

of Lysine12 of α-Synuclein. These advances provided unique opportunities to elucidate the 

role of ubiquitination and ubiquitin chain length in regulating α-Synuclein stability, 

aggregation, phosphorylation, and clearance. In addition, we investigated the cross-talk between 

phosphorylation and ubiquitination, the two most common α-Synuclein pathological 

modifications identified within Lewy bodies and in Parkinson’s disease. Our results suggest 

that α-Synuclein functions under complex regulatory mechanisms involving cross-talk among 

different posttranslational modifications. 

The preparation of di and tetra-ubiquitinated α-Synuclein represents for the first time, the 

semisynthesis of a polyubiquitinated protein of defined covalent structure and is a significant 

advance in the fields of chemical synthesis of proteins and ubiquitin research. These advances 

provide unique opportunities for investigating the role of the ubiquitination signal on the 

structure, function, and interactome of proteins with spatial and temporal resolution by 

introducing various fluorescent labels and chemical probes. 

In the third paper, we aimed at generating stable ubiquitin bioconjugates using the N-methylation 

as a straightforward method with minimal perturbation of the isopeptide bond, that resist the action 

of deubiquitinases for various biochemical studies, towards understanding their roles in health 

and disease and ultimately targeting them for drug development. Furthermore, we were able to 

extend this m e t h o d  to the efficient synthesis of ubiquitinated proteins such as the human 

histone protein H2B. Such success assisted the Oren group to also examine the role of E3 ligase 

RNF20 and the deubiquitinase USP44 in the regulation of embryonic stem cell differentiation. 



 "שיטות כימיות חדשניות להכנת חלבונים נושאי יובקויטין למחקרים ביוכימיים" :נושא העבודה

 מחמוד חאג יחיא :שם המגיש

 שם המנחה: פרופ' אשרף בריק

 

 תקציר

 אשר, יוביקוויטינציה הינו אאוקריוטים תאיםב תרגום לאחר שמתרחשים ביותר הנפוצים התהליכים אחד

 שיבושים, לכן. DNA-ל נזק ותגובת חלבונים העברת, חלבונים פירוק כגון, רבים ביולוגיים בתהליכים מעורב

 מקושרי חלבונים של הכנה המאפשרות באסטרטגיות חוסר, זאת עם. ותרב למחלות קשורים נמצאו זה בתהליך

 רבותהמע מחלות של רלוונטיות להבנת העיקרי המכשול היה, מספקות ובכמויות הומוגנית בצורה יוביקוויטין

 יוביקוויטין מקושרי חלבונים כימית בצורה לסנתז כדי חדשות אסטרטגיות פיתחנו, זה שיקולמ. יוביקוויטין

-ופולי למונו סינתטיות semi-וה הכימיות האסטרטגיות את מציגה זו תזה. ומבנית ביוכימית זהלאנלי

 בכלים השתמשנו, כן על יתר. ובמחלות בבריאות השפעתם ובחינת שונים חלבונים של ספציפית יוביקוויטינציה

, הסלקטיביות, ותהפעיל את ללמוד מנת על, יציבים יוביקוויטין מקושרי חלבונים של לסינתזה, שפיתחנו

 .התא ובתוך מבחנה בניסויי (DUBs) יובקוויטינציה-דה אנזמי של והעיכוב

-) סינוקלאין -אלפא חלבון הוא עליהם היוביקוויטינציה השפעת את ללמוד שהתעניינו המטרות אחת

Synuclein .)פרקינסון לתמח כגון, שונות ניווניות במחלות המעורב, סנפטי-פרה חלבון הינו סינוקלאין -אלפא 

ותהליכים אחרים  יוביקוויטינציה (.synucleinopathies בשם הידועים)  Dementia Lewy Bodiesו

, דבר המצביע על מעורבותם של Lewy Bodiesסינוקלאין בתוך ה  -המתרחשים לאחר תרגום, זוהו עם אלפא

. לכן, Lewy Bodiesסינוקלאין, והיווצרות  -שינויים אלו בויסות תהליכי האגרגציה והדגרדציה של אלפא

ההבנה כיצד שינויים אלה מווסתים את תפקודי הסינוקלאין, הינה חיונית להבנת הביולוגיה שלו בפרקינסון 

ובמחלות ניווניות נוספות. עם זאת, המכשול העיקרי לחוקרים בתחום זה, הינו סינתזת חלבונים עם 

ות גדולות שמאפשרות מחקרים ביופיזיים וביוכימיים. לפיכך, אחת מודיפיקציות באתרים ספציפיים ובכמוי

יוביקוויטינציה של חלבונים -ממטרות המחקר שלי היא לפתח שיטות חדשות  לסינתזה ספיציפית של מונו ופולי

 שונים, ולקבל תוצר הומוגני בכמות מספקת.

. יוביקוויטין למונו מקושר יןסינוקלא-אלפא של הומוגנית תערובת סינתזנו ,שפירסמנו הראשון במאמר

 האוליגומריזציה על 6 מספר בליזין הומוגנית יוביקוויטינציה השפעת את לקבוע לנו אפשרו אלו התקדמויות

 של הפוטנציאלי לתפקיד חדשה תובנה וסיפקו, (fibrils) פיברילים ויצירת, לממברנה הקישור, סינוקלאין של

. קשורות והפרעות פרקינסון במחלת Lewy Bodies והיווצרות וקלאיןסינ-אלפא זירחון בויסות יוביקוויטינציה

 את ולבדוק חלבונים לפירוק הדרישות את לבחון, נוברח'צ אהרון 'פרופ עם בשיתוף, לנו אפשרה זו עבודה

 .חלבונים לפירוק יוביקוויטין של ארוכות שרשראות דורשים החלבונים כל האם ההשערה

במחקר . יוביקוויטין הומוגני מאוד-לטטרה מצומד ה היותר מאתגרת של חלבוןהשגנו את הסינתז, השני במאמר



 יוביקוויטין-וטטרה -די שרשראות של ספציפי לשילוב סינתטיות semiו כימיות אסטרטגיות תיארנו זה

 להבהיר מנת על ייחודיות הזדמנויות סיפקו אלו התקדמויות. הסינוקלאין של 21 מספר ליזין של הצד לשרשרת

 זירחון, אגרגציה תהליכי, הסינוקלאין יציבות בויסות היוביקוויטין שרשרת ואורך היוביקוויטינציה תפקיד את

 ביותר הנפוצים הפתולוגיים השינויים שני, ויוביקוויטינציה זירחון בין הצילוב את בדקנו, בנוסף. ופירוק

 הסינוקלאין תיפקודי כי מראות ושלנ התוצאות. הפרקינסון ובמחלת Lewy Bodies -ב הנמצאים בסינוקלאין

  .תרגום לאחר השונים השינויים בין בהצטלבות כרוכים, מורכבים רגולציה מנגנוני תחת

סינתזה של חלבון   semiיוביקוויטין הוצגה בפעם הראשונה, וה-וטטרה -ההכנה של סינוקלאין המצומד ל די

דמות משמעותית בתחום הסינתזה הכימית של יוביקוויטין עם מבנה קוולנטי מוגדר הינם התק-מצומד לפולי

חלבונים ובמחקר היוביקוויטין, התקדמויות אלה מספקות הזדמנויות ייחודיות לחקירת תפקיד אות 

ידי הכנסת -היוביקוויטינציה על המבנה, התפקוד, והאינטראקציה של חלבונים עם רזולוציית מרחב וזמן על

 .םכימיי probesסמנים פלורוסנטיים שונים ו 

 N-methylationידי השימוש ב -יציבים על יוביקוויטין מצומדי פפטידים להכין הייתה מטרתנו, השלישי במאמר

 יוביקוויטינציה-דה אנזימי בפני עמידים אשר פשוטה עם הפרעה מינימלית של הקשר האיזופפטידי כשיטה

, ר מיקודם לפיתוח תרופות. בנוסףשונים להבנת תפקידם בבריאות ובמחלות ובסופו של דב ביוכימיים למחקרים

 זו הצלחה. H2B היסטון חלבון כמו יוביקוויטין מצומדי חלבונים של יעילה לסינתזה שיטה זו להרחיב יכולנו

 USP44 -יוביקוויטינציה -ואנזים הדה E3- RNF20של הליגאז  התפקיד את לבחון גם אורן לקבוצת סייעה

 .עוברית גזע תאי התמיינות של בוויסות
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Abstract  

Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) is a neurodegenerative disease of unknown etiology 

characterized by death of the upper and lower motor neurons, skeletal muscle atrophy, paralysis, 

and death. Dysfunction of the upper motor neurons (or cortical motor neurons) leads to spasticity 

and hyper-reflexia, while that of lower motor neurons (in the brainstem and spinal cord) triggers 

generalized weakness, muscle atrophy, and paralysis. In a small scale study, we recently found 

differences in the amount of an individual IgG-glycoform in ALS patient sera. The concentreation 

of non-fucosylated, di-galactosylated bisected glycan, A2BG2, was found to be two-fold higher in 

IgG derived from ALS patients’ sera (ALS-IgG) than in healthy controls (CON-IgG). This finding 

proposes that IgG-A2BG2 glycoform is an appropriate biomarker candidate for ALS diagnosis and 

prognosis. Therefore, our first step was to correlate between ALS stage and IgG-Fc-glycan pattern 

of mSOD1
G93A

 mice. Accordingly, we explored the N-glycans of the Fc IgGs enriched from 

mSOD1
G93A

 mice (mSOD1-IgG) and their age-matched littermates (WT-IgG) at days 50, 90, 120 

and 150 from the presymptomatic stage by using Normal Phase High-Performance Liquid 

Chromatography (NP-HPLC). The results showed changing in IgG-glycoform pattern during the 

disease progression, from high level of sialylated-IgG at the presymptomatic stage disease to lower 

levels at the end of disease, and higher level of IgG-A2BG2 glycoform at the end-stage disease 

relative to disease onset.  

The IgG-Fc glycan is a complex biantennary structure, which can vary by the addition of 

sugar residues to specific parts of the core structure and is synthesized by an array of several 

glycosyltransferases. Therefore, we hypothesized that changes of IgG-glycoform moieties are 

products of different glycosyltransferase expression under normal and pathological conditions. By 

quantitative real time PCR (qRT-PCR) analysis, the glycosyltransferase expression in plasma B 

cells of mSOD1
G93A 

was tested. The expression of MGAT3, that catalyzes the addition of GlcNAc 

in β (1, 4) linkage to the central mannose residue of the N-glycan core, was found to increase with 

disease progression, while the expression of St6gal1, that catalyzes the addition of sialic acid 

residues in α (2, 6), decreased with disease progression. Other tested glycosyltransferases did not 

change during disease.  

It is well known that IgG molecules act as mediators of pro- and anti-inflammatory immune 

responses through their Fc fragment (Fc) engagement with distinct Fcγ receptors (FcγRs) on 

immune cells. This Fc-FcγRs interaction is affected by the glycan attached to the IgG-Fc domain 

such as A2BG2 or sialylated glycans. A2BG2 glycan is essential for maintaining a functional Fc 

structure, increasing the affinity of IgG antibodies to FcγRIIIA (CD16) and thus enhances pro-

inflammatory immune responses, while sialylated glycans interfere this coupling. Therefore, we 

hypothesize that motor neuron death and inflammation in ALS patients is due, in part, to the N-



 

 
 

glycans with bisecting and without sialic acid conjugated to the Fc of ALS-specific antibodies that 

accumulated in patient brains during the disease. In order to verify the hypothesis, we examined the 

plausibility of Antibody-dependent Cell-mediated Cytotoxicity (ADCC) reaction in mSOD1
G93A 

mice by staining brain and spinal cord tissue sections of mSOD1
G93A

 mice and their littermates. The 

results revealed an abundant expression of CD16 in mSOD1
G93A

 tissues than in their age-matched 

littermates. In addition, intact ALS-IgG molecules with the Fc-glycan had a higher incidence of 

binding to CD16 than those without the glycans or those from healthy samples, and they localized 

amongst microglia and neurons.  Therefore, the next step was to perform an ADCC reaction and 

investigate the affinity of the IgG-Fab and -Fc domains to neuron cells and CD16-bearing effector 

cells, respectively.  ADCC reaction using IgG antibodies from the different sources incubated with 

neuroblastoma or motor neuron cells following incubation with PBMCs was performed. The results 

showed that ALS-IgG antibodies better mediate lysis against neuron cells than CON-IgG or IgG 

derived from inflammatory bowel disease or from multiple sclerosis patient sera, so that the 

cytotoxicity is specifically associated with the ALS patient IgG. The dependence of ADCC in 

disease stage was illustrated by using mSOD1-IgG. ADCC reaction displayed a higher percentage 

of lysis mediated by mSOD1-IgG from the end-stage disease (ES-mSOD1-IgG), than from the 

presymptomatic stage disease.  

Based on our results so far, an agent-like Fc-fragment of the commercial drug rituximab 

was administrated into the CSF of mSOD1
G93A

 mice, acting as CD16 blocker and modulating Fc-

CD16 interactions. Rituximab is a chimeric monoclonal antibody containing Fc domain with high 

affinity to CD16 receptor and Fab domain, recognizing CD20 on B cells, and commonly utilized to 

destroy malignant B cells by the mechanism of ADCC. Accordingly, purified and activated Fc-

Rituximab or PBS as control was injected into the CSF of presymptomatic mSOD1
G93A

 mice. In 

order to avoid biological variables that may influence the interpretation of the results, the mice 

were matched by gender, weight, and age. As part of the tracking, after the injection, these mice 

were weighed and evaluated for neurological disability. Data revealed that in both groups, female 

and male, Fc-Rituximab treatment significantly reduced their weight loss as a consequence of the 

disease progression. Moreover, Fc-Rituximab treatment delayed the onset and the progression of 

the disease in male mSOD1
G93A

 mice, and increased their lifespan. Accordingly, Fc with 

appropriate glycans indeed block the interaction between CD16 and natural antibodies present in 

the affected area in mSOD1
G93A

 mice, thus lead to an improvement in disease conditions.   

In summary, we found alteration in glycosyltransferase expression of mSOD1
G93A

 plasma 

B cells during disease progression, resulting in changing of ALS-IgG glycoform pattern that plays 

a role in anti- or pro-inflammatory immune response. Although IgG was previously found to have a 

role in ALS by altering neuron functions, to our best knowledge, we are the first to demonstrate the 

involvement of IgG-glycoforms in ALS. The glycoform pattern we found is a potential biomarker 

to ALS. Furthermore, we reveal a feasible treatment to decrease motor neuron death by 

administration of Fc-like fragments that can block IgG-CD16 interaction during the disease. 



 במחלת ניוון שרירים      FcγRIIIAורצפטור G (IgG )חקר תפקידי סוכרי נוגדן מסוג : נושא העבודה
 בתרביות תאים ובעכברי מודל(  ס.ל.א)                        

 ברמי-מיטל אדרי: שם המגיש

 ל פורגדור'אנג' ר רחל ליכטנשטיין ופרופ"ד :שם המנחים

 :תקציר העבודה

 המוטוריים תאי העצב של במוות ומתאפיינת לא ידוע גורם בעלת ניוון שרירים מחלת ס הינה.ל.מחלת א 

 מוביל העליונים המוטוריים תאי העצב תפקוד לקוי של .מוותלבסוף ושיתוק , שלדה שריריניוון , תחתוניםההעליונים ו

בדרך  ס.ל.מחלת א. ושיתוק שריריםניוון , כללית חולשה מעורר התחתונים מוטורייםהתאי העצב  ואילו זה של עוויתותל

שנים מהופעת  3תוך מתים בדרך כלל לחייהם והחולים במחלה זו  05 -ה ותבאמצע שנ על אנשים הכלל משפיע

 . תסמיניםה

 Gבחנו פרופילי סוכרים הקשורים לאתר השמור בנוגדן סרום מסוג , שערכנו לאחרונה ןבמחקר בקנה מידה קט 

((IgG-Fc , ומצאנו כי הסוכרA2BG2   בעל שני גלקטוזים שליבתו מותמרת בסוכר חוצה מבנה מסוג  , שהינו חסר פוקוז

GlcNAc  (bisecting) ,בחנו האם ישנה בשלב ראשון , כןל .ס בהשוואה לביקורת.ל.ותו בחולי אהינו כפול בכמ

mSOD1בעכברי מודל מסוג  IgG -ס ושינויים בדפוס הסוכרים המותמרים ל.ל.קורולציה בין שלבי מחלת א
G93A

לשם . 

mSOD1בודדו מסרום של עכברי  IgGנוגדני  ,כך
G93A

 005-ו 025, 05, 05ועכברים בריאים כביקורת בהגיעם לגילאי   

רוצפו באמצעות הפרדת הסוכרים , אלומבני הסוכרים המותמרים לנוגדנים . ובהתאם לשלב בו הם נמצאים במחלה יום

כתלות  IgGהגליקופורמים של דפוס שינוי ב צביעו שלהתוצאות שהתקבלו ה. (HPLC)גבוה בכרומוטוגרפיה בלחץ 

 המותמרים בחומצות סיאליות IgGבשלבים שלפני הופעת התסמינים נמצאו רמות גבוהות של . בהתקדמות המחלה

(Sialic acid) , ובשלבי המחלה הסופיים נמצאו רמות נמוכות שלIgG ורמות גבוהות של  המותמרים בחומצות סיאליות

 . A2BG2 -הסוכר

 המוסיפים סוכרים טרמינליים של אנזימים מסונתז על ידי מערךההינו סוכר  IgG-Fc -הסוכר המותמר ב 

(Glycosyltransferase) . ברשתית התוך פלזמתית מודיפיקציה זו מתרחשת(ER )י של תאי 'ובמערכת הגולגB 

 של ביטוי הם תוצר IgGשיערנו ששינויים המתרחשים ברמות הגליקופורמים של , לכן(. plasma B cells)פלזמתיים 

בחנו את השינויים ברמות  qRT-PCRבאמצעות אנליזת , אי לכך. ופתולוגיים של האנזימים בתנאים נורמלים שונה

mSOD1 המודל מסוג  של עכבריפלזמתיים  Bבתאי אלו אנזימים 
G93A

כי רמות האנזים התוצאות שהתקבלו הראו  . 

MGAT3  , המשפעל הוספת סוכר מסוגGlcNAc  בקשרβ (1, 4)  לסוכר המרכזי בליבת ה- N-glycan ,עם  ותעול

יורדות עם ,  α (2, 6)המשפעל הוספת חומצה סיאלית בקשר ,  St6gal1רמות האנזים , מנגד. התקדמות המחלה

 .לא הראו שינוי כתלות בשלב המחלה, אנזימים אחרים שנבדקו. ההתקדמות במחלה

-ה)דלקתיות דרך היקשרות החלק הקבוע שלהם -ופרו -כמתווכי תגובות אנטי ותמתפקד IgGידוע כי מולקולות  

Fc ) לרצפטורים מסוגFcγ האינטרקציה בין ה. הנמצאים על תאים אימוניים-Fc לרצפטור  של הנוגדןFcγ ,  מושפעת

הינו  A2BG2הסוכר  .או סוכרים המותמרים בחומצה סיאלית  A2BG2סוכרים כמו , Fc-מסוג הסוכר המותמר לחלק ה

ובכך FcγIIIA (CD16 )לרצפטור  IgG -והינו מעלה את האפיניות של נוגדני ה, פונקציונאלי Fcהכרחי ליצירת מבנה 

אנו משערים שמותם , לכן. כרים המותמרים בחומצה סיאלית מפריעים לקישור זהבזמן שסו, דלקתיות-מגביר תגובות פרו

וחסר  bisectingסוכר מסוג קיומו של כתוצאה מ, חלקית, םהינ, ס.ל.דלקת בחולי אקיומה של תאי עצב מוטוריים ושל 

 על. במהלך המחלהמצטברים במוחות של חולים הס .ל.של נוגדנים ספציפיים למחלת א Fc-המותמר ל, חומצה סיאלית

שהינה תגובה אימונית המתרחשת בתיווך , ADCCבחנו את האפשרות לקיום ריאקציית , מנת לאשש את ההשערה

mSOD1מודל מסוג   באמצעות צביעת מוחות ועמודי שדרה של עכברי, נוגדנים
G93A

התוצאות הראו . ועכברי ביקורת  



mSOD1שהופקו מעכברי  ברקמות בשפעמבוטא  CD16 -ש
G93A

 כפולהצביעה , יתר על כן. לעומת עכברי הביקורת 

שהופקו מסרום  IgG  מולקולות ,בנוסף. מיקרוגליה ממוקם על תאי CD16 ,חוט השדרה ברקמות אך לא במוח הראתה כי

 מדגימות נוגדנים שהופקוהאו מ הסוכרים מאשר אלו ללא CD16קשרו ברמה גבוהה יותר ( ALS-IgG)ס .ל.של חולי א

 ,לכן. ADCC דרך אכן עלול להתרחש, ס.ל.במחלת א תאי העצב המוטוריים כי אובדן תוצאות אלה מאשרות .בריאים

בנוגדן לתאי  ((FCוהחלק הקבוע   (Fab) החלק המשתנה האפיניות של ולחקור את ADCC תגובת לבצע השלב הבא היה

מהמקורות השונים הודגרו עם נוירובלסטומה  IgGנוגדני . בהתאמה, CD16המבטאים ( Effectors) עצב ולתאי מפעיל

 ס  .ל.ם שהופקו מסרום של חולי אהתוצאות הראו כי נוגדני .PBMCs)) תאי דם היקפיים או תאי עצב מוטוריים ועם

(ALS-IgG) ופקו מסרום של הלעומת נוגדנים ש, הים של תאי עצבתיווכו לתגובה אימונית שהובילה לאחוזי תמותה גבו

 בשלב מחלה שהומחש באמצעות ADCCהתלות של , בהמשך. חולים במחלות אחרות או מסרום של אנשים בריאים

mSOD1שימוש בנוגדנים שהופקו מסרום של עכברי 
G93A

 ((mSOD1-IgG ניסוי זה הראה . בשלבים שונים של המחלה

mSOD1 שנוגדנים שהופקו מעכברי
G93A 

תיווכו לאחוזי תמותה גבוהים של ( ES-mSOD1-IgG)בשלבי מחלה סופיים  

 .ADCCתאי עצב בריאקציית 

 (rituximab) ריטוקסימב, תהמסחרי התרופהשל ( Fc)החלק הקבוע  ,שלנו עד כה בהתבסס על התוצאות 

mSOD1 של עכברי( CSF)השדרה חוט הוזרק לנוזל 
G93A

 את האינטרקציה ביןויווסת   CD16 על מנת שישמש כחוסם, 

 Fc חלק קבוע  המכילכימרי  נוגדן חד שבטי הינו ריטוקסימב . של הנוגדנים הטבעיים הממוקמים באיזור זה לרצפטור

(Fc ) ל זיקה גבוההעל ב-CD16 חלק משתנה ו(Fab) את החלבון המזהה CD20 הממוקם על פני שטח ממברנת תאי B .

החלק הקבוע של  ,בהתאם לכך. ADCC של המנגנוןעל ידי  ממאירים B להרס תאי בדרך כלל משתמשים בנוגדן זה 

mSOD1 של עכברי ( (CSFנוזל חוט השדרה לתוך הוזרקו ביקורתכ PBSאו  (Fc-Rituximab)הריטוקסימב 
G93A

 

, התוצאותניתוח  להשפיע על העשויים ביולוגיים ממשתנים על מנת להימנע. הופעת הסימפטומיםל המקדיםבשלב 

 .נוירולוגית מבחינהוהוערכו  נשקלו אלה עכברים ,לאחר ההזרקה ,מהמעקב כחלק .וגילמשקל , לפי מין הותאמו העכברים

 כתוצאה ירידתם במשקל Fc-Rituximab -טופלו בעכברים ש ,זכרים ונקבות ,בשתי הקבוצות מהנתונים עולה כי

של  והתקדמותה תחילתה עיכב את Fc-Rituximab טיפול ,יתר על כן .הייתה מתונה משמעותית, מהתקדמות המחלה

mSOD1 בעכברי המחלה
G93A

עם מערך סוכרים  Fc-Rituximab ,בהתאם לכך. תוחלת חייהםואף הגדיל את , הזכריים 

mSOD1 בעכברי באזור הנגוע הנמצא טבעיים ונוגדנים CD16 האינטראקציה בין לחסום אתיכול  אכן מסויים
G93

ובכך , 

 .במצבם להביא לשיפור

 Bתאי  -בוממוקמים , (glycosyltransferases) בביטוי אנזימים המוסיפים סוכרים שינוימצאנו , לסיכום 

המשחק  IgGמערך הגליקופורמים של , זה משינויכתוצאה . ס.ל.עם  התקדמות מחלת א, (plasma B cells)פלזמתיים 

במחלת  משחק תפקיד IgG -שבעבר הראו ש למרות .אף הוא משתנה, דלקתית פרו או אנטי בתגובה חיסונית תפקיד

הגליקופורמים  מעורבותם של להדגים את אנו הראשונים, למיטב ידיעתנו ,תאי העצב תיפקוד בכך שהוא משפיע על ס.ל.א

יתר על . ס.ל.מחלת אל נציאליפוט סמן ביולוגיכ יכול לשמששמצאנו  הגליקופורמיםדפוס , בנוסף. ס.ל.במחלת א IgGשל 

שיכול , Fc-Rituximabתן מ על ידי יםמוטוריה ם של תאי העצבמותאת  להקטין על מנת אפשרי טיפול מציעיםאנו  ,כן

 .המחלה במהלך CD16לרצפטור  IgG בין אינטראקציהה םוסחלשמש כ
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ABSTRACT 

Objective and Research Questions 

This study, referred to as the Comparison of Perceptions Study, compares perceptions 
of two constituencies whose missions focus on preparing students to succeed in our 
technological world through engineering and technology education (ETE). The two groups 
include academic engineering educators (AEEs) who prepare future engineers at the 
university level; and high school (HS) classroom technology teachers (CTTs) who provide 
engineering and technology education at the secondary school level. The research 
questions that this study attempts to answer are:  

RQ1. Where does the strongest consensus exist among the expert panelists 
relative to the importance of specific ETE concepts and skills that all high school 
students in the U.S. should attain as part of their fundamental education? 

RQ2. Which ETE concepts and skills does the expert panel perceive to be most 
important for high school students in the United States to attain as part of their 
fundamental education? 

RQ3. Where are there significant differences between academic engineering 
educators’ and classroom technology teachers’ perceptions of the importance of ETE 
concepts and skills? 

RQ4. What concepts and skills that the study elicits, do academic engineering 
educators and classroom technology teachers agree are highly important for HS 
students in the United States to attain as part of their fundamental education, and are 
not presently addressed by the U.S. National Standards for Technological Literacy (STL)? 

Theoretical Framework 

This research study reviewed literature dealing with the following topics: the need 
for technology and engineering education for all students; the relationships and 
differences between science, technology, engineering and mathematics; the US National 
Standards for Technological Literacy (STL); and the potential of using the design process 
as a pedagogical strategy to foster students’ engagement in learning. Prior research 
studies were reviewed that were carried out in the United States and internationally 
with the objective of developing a conceptual framework for the study of technology 



and engineering education in schools; and for identifying the concepts and skills in 
technology and engineering that experts believe must be imparted as part of basic 
education for all students. 

The literature review also examined differences in professional preparation 
requirements for academic engineering educators and classroom technology teachers as 
a rationale for analyzing their perceptual differences relative to the importance of 
knowledge and skills that should be learned by all high school students in the United 
States. 

Research Method 

This research was carried out using Delphi survey research methodology, the 
objective of which is to obtain expert consensus relative to the topic under discussion. 
This study employed three survey rounds where feedback from the previous round 
enabled panelists to modify and update their positions. The participants were 18 
academic engineering educators (AEE) and 16 classroom technology teachers (CTT) – a 
total of 34 experts. The criteria for choosing the experts included teaching experience, 
history of professional involvement, and leadership in developing technology and 
engineering education. A validation panel comprised of two academic engineering 
educators, two classroom technology teachers, the research supervisor, and the 
researcher examined the survey items that were developed for the research study; 
helped identify expert academic engineering educators and classroom technology 
teachers to serve as panelists; and examined the methodologies used for analyzing 
findings and drawing conclusions. 

In the first round, the panelists received a preliminary list of 32 concepts and skills 
that should be included in technology and engineering curriculum. This list was based on 
existing curricula and previous research studies that were carried out in this area, for 
example, the Concepts and Contexts in Engineering and Technology Education (CCETE) 
study, carried out in 2010, in which the opinions of 32 technology and engineering 
education experts from nine countries were examined.  

In the present research study, the participants were requested to rate the 
importance of each item in the list on a Likert scale having seven levels: 7 – Strongly 
agree, 6 – Moderately agree, 5 – Agree, 4 – Indifferent, 3 – Disagree, 2 – Moderately 
disagree, 1 – Strongly disagree. 

In addition, the participants were asked to give explanations and add comments to 
the list, and suggest items that should be added or removed. Since the questionnaire 
used an ordinal (Likert) scale, processing the findings was done using non-parametric 
statistical tools. The items in the questionnaire were rated according to their median 
values. Analyzing the findings involved examining the frequency distribution of the 
answers for each item, determining reliability (internal consistency) of the answers for 
each group, and establishing the significance of differences between the two groups 
(see further discussion about the methodology at the end of this abstract). 



In light of the quantitative findings and the qualitative comments received from 
the participants in the first round, 16 items in the questionnaire were modified and five 
new items were added for the second round The Round 1 median item ratings were 
distributed to the participants along with the second version of the questionnaire. 
Panelists were requested to reconsider the item ratings previously given and were asked 
to rate the importance of each item again. In addition, the participants were asked to 
add explanations or comments explaining their ratings. After processing the findings of 
the second round, the wording was revised for nine items in the questionnaire and one 
new item was added (for a total of 38 Round 3 items). The revised questionnaire was 
distributed to the participants and they were requested to examine their previous 
answers and rate each item for the third time. The answers of the participants in the 
final round were used to draw conclusions, as described below. 

 

Findings 

Based upon an analysis of final (Round 3) data, conclusions related to each 
research question were drawn. Related to RQ1, there was strong consensus between 
the two groups on 14 of 38 survey items. The strongest consensus that items were 
highly important related to students being able to 1) identify and discuss 
environmental, health, and safety issues involved in implementing an engineering 
project; and 2) to use representational modeling (e.g., a sketch, drawing, or a 
simulation) to convey the essence of a design. The strongest consensus that items were 
of lower importance related to 1) Provide an example and an explanation of how design 
solutions can integrate universal design principles to help meet the needs and wants of 
people of all ages and abilities; and 2) Describe, through an example, how the reliability 
of a system and the risks/consequences associated with its use have or have not been 
adequately considered prior to its implementation.  

Related to RQ2, the ETE concept/skills perceived by the combined group to be 
most important for high school students to attain were to: 1) identify and discuss 
environmental, health, and safety issues involved in implementing an engineering 
project; 2) use representational modeling (e.g., a sketch, drawing, or a simulation) to 
convey the essence of a design; 3) explain why a particular engineering design decision 
was made, using verbal and/or visual means (e.g., writing, drawing, making 3D models, 
using computer simulations); and 4) show evidence of considering human factors 
(ergonomics, safety, matching designs to human and environmental needs) when 
proposing design solutions. 

Related to RQ3, significant differences between academic engineering educators 
(AEE)’ and classroom technology teachers  (CTT)’ perceptions were evidenced on four 
items: 1) Solve engineering design problems by identifying and applying 
appropriate science concepts; 2) Provide examples of how psychological factors (e.g., 
bias, overconfidence, human error) can impact the engineering design process;  3) 
Explain the difference between an open-loop control system and a closed-loop control 



system and give an example of each; and 4) Develop and conduct empirical tests and 
analyze system and analyze test data to determine how well actual system results 
compare with measurable performance criteria. All of these except the third were rated 
higher by AEEs than by CTTs. 

Related to RQ4, recommendations are made that the next iteration of the STL add, 
substitute, or reword standards based on 16 survey items that panelists agreed are 
highly important for HS students in the United States to attain as part of their 
fundamental education, but are not presently addressed by STL. 

An important point worth mentioning is that even though three Delphi rounds 
were conducted with the objective of reaching consensus between the two groups of 
experts, there were four items for which a significant difference was found between the 
two groups at the end of the process. This finding reflects the differences in the 
educational backgrounds of the two groups. Academic engineering educators are 
professional engineers who have extensive mathematical and scientific knowledge; 
classroom technology teachers, on the other hand, study little mathematics and science 
during their training and are most comfortable teaching about technological tools, 
materials and processes.  

Technology Education in the United States has its roots in crafts teaching and 
many of today’s more experienced technology teachers were educated as Industrial Arts 
teachers. Therefore, revising technology education curricula with an emphasis on 
integrating aspects of mathematics and science also implies re-conceptualizing teachers’ 
professional and pedagogical preparation.  

 

Contribution to Research methodology 

a. It may be learned from this research study how to adapt the Delphi technique to 
a research study in the education field, with an emphasis on examining the 
positions of different experts on an educational issue. On one hand, the Delphi 
technique enables reaching consensus between experts having different 
backgrounds, and on the other hand, it helps to identify perceptual differences 
between experts that are difficult to bridge. 

b. This research study contributes to the knowledge of how to combine a 
quantitative questionnaire-based research study with a qualitative study based on 
participants' answers to open-ended questions. 

c. This research study exemplifies how to analyze answers to a Likert scale-based 
questionnaire, using non-parametric statistics. As participants' answers are on an 
ordinal scale, data cannot be analyzed using common parametric tools such as 
averages, standard deviations, or tests for variance.  

d. Within the framework of this research study, a method for examining internal 
consistency reliability suitable to interpreting ordinal data is proposed based on 



Categorical Principal Components Analysis (CATPCA), as a replacement for the 
Cronbach's alpha coefficient that is typically used to interpret interval data.  

 

Contribution to Education 

a. The research findings could contribute to identifying the concepts and skills in 
technology and engineering that all high school students need to learn as part of 
their basic education. 

b. The research conclusions could help in developing new curriculum and 
instructional materials and pedagogical methodologies for engineering and 
technology education. 

c. Following the presentation of the research findings at a national technology 
education conference that was held in the United States in 2014, and after 
discussions with technology education leaders in the United States, it was agreed 
that the research recommendations could be integrated into a revised version of 
the US National Standards for Technological Literacy (STL).  

d. This research study could promote dialogue and collaboration between academic 
engineering educators and classroom technology teachers focused on improving 
K-12 ETE teaching and learning.  



בארה"ב:  בהנדסה וטכנולוגיה לחינוך הכללי של תלמידי תיכון מושגי מפתח ומיומנויות נושא העבודה:

 השוואה בין התפיסות של מחנכים להנדסה באקדמיה ומורים להנדסה טכנולוגיה בבתי ספר

 : מייקל הקרשם המגיש

 פרופ' משה ברק שם המנחה:

 

 העבודה תקציר

 מטרת המחקר ושאלות המחקר

מחקר זה עסק בהשוואת את התפיסות של שתי קבוצות העוסקות בהכנת תלמידים להצליח בעולם הטכנולוגי 

 Academic)יא מחנכים להנדסה באקדמיה קבוצה אחת ה. טכנולוגי-באמצעות חינוך הנדסי, שלנו
Engineering Educators –AEE) הקבוצה השנייה היא . המכינים את מהנדסי העתיד ברמת האוניברסיטה

המלמדים טכנולוגיה והנדסה בבית הספר  (Class Technology Teachers – CTT)מורים לטכנולוגיה 

 . התיכון

 

 :השאלות המנחות למחקר זה הן

RQ1 .נושאים קיימת הסכמה בין שתי קבוצות המומחים אודות חשיבותם של מושגים ומיומנויות  באילו

 ?שתלמידי תיכון בארצות הברית צריכים לרכוש כחלק מהחינוך הבסיסי שלהם

RQ2 . אילו מושגים ומיומנות תחום חינוך הנדסי וטכנולוגי שתי קבוצות המומחים תופסים כחשובים רק במעט

 ?סי של תלמידי תיכון בארצות הבריתכחלק מהחינוך הבסי

RQ3 . באילו נושאים יש הבדלים מובהקים בין התפיסות של אנשי חינוך אקדמיים להנדסה(AEE)  ומורי

 ? אודות החשיבות של מושגים ומיומנויות בהנדסה וטכנולוגיה (CTT)טכנולוגיה בכיתה 

RQ4 .ך הנוכחי של הסטנדרטים לאוריינות אילו מושגים וכישורים חדשים שיש ללמד דרוש להוסיף למסמ

 ? (US National Standards for Technological Literacy – STL)ב "טכנולוגית בארה

 

 מסגרת תיאורטית

 ;הצורך בחינוך טכנולוגי והנדסי לכלל תלמידי בתי הספר: מחקר זה קשור בספרות העוסקת בנושאים הבאים
מסמך הסטנדרטים לאוריינות טכנולוגית בארצות ; ה ומתמטיקההנדס, טכנולוגיה, הזיקה וההבדלים בין מדע

הפוטנציאל של הוראת ;  (U.S. National Standards for Technological Literacy – STL)הברית 

בסקירת הספרות מוצגים מחקרים . לטיפוח המערבות של התלמיד בלמידהפדגוגי כאמצעי  תהליך התיכון

במישור הבינלאומי במטרה לפתח מסגרת קונספטואלית להוראת טכנולוגיה קודמים שנערכו בארצות הברית ו

והנדסה בבתי הספר ולזהות את התפיסות של מומחים אודות המושגים והמיומנויות בטכנולוגיה והנדסה שיש 

סקירת הספרות עוסקת גם בהבדלים בין הוראת טכנולוגיה . להקנות כחלק מהחינוך הבסיסי לכלל התלמידים

והרציונל להשוואת העמדות של מומחים לחינוך הנדסי באקדמיה ומורים , אוניברסיטה ובבית הספרוהנדסה ב

כפי שנעשה , לטכנולוגיה בבתי ספר אודות הידע והמיומנויות שיש להקנות לכלל התלמידים בבתי הספר

 . במחקר הנוכחי

 שיטת המחקר

. הסכמה בין מומחים בנושא הנדון שמטרתה להשיג,  (Delphi technique)המחקר בוצע בשיטת דלפי  

מומחים לחינוך הנדסי  81המשתתפים היו . שלושה סבבים של הצגת עמדות ועדכונןבמחקר הנוכחי בוצעו 

 בבתי ספר , מורים נבחרים לטכנולוגיה 81 -ו (Academic Engineering Educators -AEE)באקדמיה 
(Classroom Technology Teachers – CTT) הקריטריונים לבחירת המומחים כללו . מומחים 43כ "סה

המחקר , בנוסף. ניסיון בהוראה היסטוריה של מעורבות מקצועית ומנהיגות בפיתוח חינוך טכנולוגי והנדסי

שני , בה השתתפו שני מומחים להוראת הנדסה באקדמיה (Validation panel)לווה על ידי ועדת תיקוף 

, חקרמב ושפותחנים עדת התקוף בדקה את הפריטים בשאלוו. המחקרמנחה המחקר ועורך , מורים מבתי ספר



ובדקה את תהליך עיבוד הממצאים , סייעה באיתור מומחים מהאקדמיה ומורים מבתי ספר שהשתתפו במחקר

 . והפקת המסקנות לאורך המחקר

 

יות שרצוי מושגים ומיומנו 32קיבלו רשימה ראשונית של  CTT -ו AEEהמשתתפים בקבוצות  ,בסבב הראשון

רשימה זאת התבססה על תכניות לימודים קיימות ומחקרים . לכלול בתכנית הלימודים לטכנולוגיה והנדסה

 Concepts and Contexts in Engineering andמחקר , לדוגמה. קודמים שנעשו בתחום זה
Technology Education (CCETE)   מדינות  תשעממחים מ 42בו נבדקו עמדות של , 0282שנערך בשנת

המשתתפים התבקשו לדרג את החשיבות של כך פריט ברשימה , במחקר הנוכחי. אודות חינוך טכנולוגי והנדסי

 4; אין דעה-3; מסכים -5; מסכים במידה רבה -1; מסכים בהחלט -7: כדלהלן, דרגות 7בסולם ליקרט בעל 
ם התבקשו לרשום נימוקים המשתתפי, בנוסף.  לא מסכים בהחלט; לא מסכים במידה רבה-0; לא מסכים

היות שהתשובות לשאלון הן . והערות לרשימה ולהציע פריטים שיש להוסיף או למחוק מהרשימה הנתונה

הפריטים בשאלון . פרמטרית-עיבוד הממצאים נעשה בכלים של סטטיסטיקה אי, order scale))בסולם דרגתי 

מצאים כלל בדיקת מידת הפיזור של התשובות עיבוד המ. דורגו על פי ערך החציון של התשובות בכל קבוצה

של התשובות בכל קבוצה ובדיקת מובהקות ההפרשים בין שתי ( עקביות פנימית)המהימנות , לכל פריט

 (. ראה הסבר נוסף של המתודולוגיה בסוף התקציר)הקבוצות 

 

ריטים בשאלון פ 81, לאור הממצאים הכמותיים וההערות האיכותניות שהתקבלו מהמשתתפים בסבב הראשון

ממצאי דירוג הפריטים בסבב הראשון והגרסה השנייה של השאלון . נוספו חמישה פריטים חדשיםועודכנו 

והם התבקשו לשקול מחדש את הציון שרשמו קודם לכן ולדרג את החשיבות של כל פריט , נשלחו למשתתפים

לאחר . הערות לדירוג כל פריטכמו כן המשתתפים התבקשו לרשום במילים שלהם נימוקים או . פעם נוספת

 41כ "סה)עודכן הניסוח של תשעה פריטים בשאלון ונוסף פריט אחד , עיבוד התוצאות של הסבב השני

השאלון נשלח למשתתפים והם התבקשו לשקול את התשובות הקודמות שלהם ולתת ציון חדש לכל (. פריטים

 . כמתואר להלן, להפקת המסקנות תשובות המשתתפים בשלב האחרון שימוש. בפעם השלישית, פריט

 

 ממצאים

המורים  (AEE)נמצאה הסכמה גבוהה בין המומחים לחינוך הנדסי אקדמי , בהתייחס לשאלת הראשונה

דוגמאות לפריטים בהן . הפריטים בשאלון 41מתוך  83אודות החשיבות של  (CTT)לטכנולוגיה מבתי ספר 

לזהות ולדון ( 8: הן שהתלמיד יוכל חשיבות גבוההי ו כבעלוהן דורג, נמצאה הסכמה גבוהה בין שתי הקבוצות

להשתמש במודלים ייצוגיים ( 0; ובטיחות הקשורות בפרויקטים הנדסיים, בריאות, בסוגיות הקשורות בסביבה

דוגמאות לפריטים בהם נמצאה הסכמה גבוהה . (design)כגון סרטוט וסימולציה כדי להציג תהליך של תכנון 

לתת ( 8בלימודי טכנולוגיה והנדסה הן שהתלמיד יוכל חשיבות נמוכה י והם דורגו כבעל, בין שתי הקבוצות

דוגמאות ולהסביר כיצד פתרונות מבוססי תכנון יכולים לשלב עקרונות תכנון אוניברסליים כדי לענות על 

ת של כיצד מהימנו, באמצעות דוגמאות, לתאר( 0; הצרכים והרצונות של אנשים בכל הגילים והכישורים

 . מערכת ושיקולי נטילת סיכונים בשימוש בה נלקחים או אינם נלקחים בחשבון ביישומה

 

והפריטים דורגו בסדר , אוחדו התשובות של שתי הקבוצות למדגם אחד, כדי לענות על שאלת המחקר השנייה

ית הספר ארבעת הפריטים שדורגו כחשובים בלימוד טכנולוגיה והנדסה בב. חשיבות יורד על פי החציון

, בריאות, לזהות ולדון בסוגיות הקשורות בסביבה( 8: הם שהתלמיד יוכל, על פי המדגם המאוחד, התיכון

להשתמש במודלים ייצוגיים כגון סרטוט וסימולציה כדי להציג ( 0; ובטיחות הקשורות בפרויקטים הנדסיים

באמצעים ויזואליים , במילים, סויםלהסביר כיצד התקבלה החלטה על תכנון מ( 4; (design)תהליך של תכנון 

ולנתח נתונים על מנת לקבוע את איכות פעולתה של , לתכנן ולבצע בדיקות מעשיות( 3; ובכלים ממוחשבים

 .  מערכת בהשוואה לקריטריונים של ביצוע

נמצאו הבדלים מובהקים בין , לאחר הסבב השלישי של מענה לשאלון, בהתייחס לשאלת המחקר השלישית

בארבעה  (CTT)וקבוצת המורים בבתי ספר  (AEE)של קבוצת המומחים לחינוך הנדסי באקדמיה העמדות 

( 0; לפתור בעיות הנדסיות באמצעות זיהוי ושימוש במושגים מדעיים( 8: התלמיד יוכל: הפריטים הבאים



פיע על עשויים להש( שגיאות אנוש, עודף בטחון, כגון הטיה)להציג דוגמאות כיצד גורמים פסיכולוגיים 

; להסביר את ההבדל בין בקרה בחוג פתוח ובקרה בחוג סגור ולתת דוגמא מכל סוג( 4; תהליך התיכון בהנדסה

פריטים . לפתח וליישם בדיקות מעשיות לניתוח מערכת ולהשוות את פעולת המערכת לקריטריון הביצוע( 3

 . (AEE)מהאקדמיה ברשימה זאת דורגו גבוה יותר על ידי המומחים לחינוך הנדסי  3, 0, 8

 

מומלץ כי בעדכון הבא של הסטנדרטים הלאומיים לאוריינות טכנולוגית , במענה לשאלת המחקר הרביעית

(Standards for Technological Literacy – STL) פריטים  81להחליף או לשפר , יש מקום להוסיף

קדמיה ובבתי הספר רואים בהם כלומר פריטים שמומחים בא, שדורגו כבעלי חשיבות גבוהה במחקר הנוכחי

 .  כחשובים לחינוך הבסיסי של כל התלמידים

 

נקודה מעניינת שראוי לציין היא כי למרות שנערכו שלושה סבבים שמטרתם ליצור הסכמה בין שתי קבוצות 

נמצאו ארבעה פריטים בהם נותר הבדל מובהק בין שתי הקבוצות , על פי העיקרון של שיטת דלפי, המומחים

קבוצות המומחים . ממצא זה משקף את ההבדלים ברקע ההשכלתי של שתי הקבוצות. ם התהליךבסיו

, המורים לטכנולוגיה בבתי הספר. מהאקדמיה הם מהנדסים מקצועיים שיש להם ידע עמוק במתמטיקה ומדעים

ק ומרגישים נוח יותר בהוראת טכנולוגיה כעיסו םלמדו רק מעט מתמטיקה ומדעים בהכשרת, לעומת זאת

השורשים של הוראת טכנולוגיה בארצות הברית הם בהוראת מלאכה או אומנויות . חומרים ותהליכים, בכלים

עדכון תכניות הלימודים לטכנולוגיה בדגש על שילוב היבטים במתמטיקה ומדעים מחייב , לפיכך. תעשייתיות

 . גם עדכון הידע המקצועי והפדגוגי של המורים

 

 לוגי תרומת המחקר בתחום המתודו

בדגש על בדיקת עמדות של , ממחקר זה ניתן ללמוד כיצד להתאים את שיטת דלפי למחקר בשדה החינוך .א

השיטה מאפשרת מצד אחד לנסות ליצור הסכמה בין מומחים בעלי רקע . מומחים שונים בסוגיה חינוכית

 . מומחים שקשה לגשר עליהםמצד שני לזהות הבדלי תפיסות בין ו, שונה
לידע כיצד ניתן לשלב מחקר כמותי מבוסס שאלון מסוג ליקרט יחד עם מחקר איכותני  מחקר זה תורם .ב

 . המבוסס על תשובות המשתתפים לשאלות פתוחות לצד השאלות הסגורות
כלומר נתונים אי , במחקר זה פותחו שיטת לעיבוד מידע כאשר תשובות המשתתפים בסולם דרגתי .ג

במסגרת מחקר . סטיית תקן ומבחני שונות, צים כגון ממוצעפרמטריים שלא ניתן לנתח אותם בכלים הנפו

( קונצנזוס)נקבעה שיטה וקריטריונים לבדיקת מידת הסכמה , פותחו ממדדי פיזור לנתונים אי פרמטריים

 . ונעשה שימוש במבחן להשוואת החציון של תשובות בין שתי קבוצות, בתשובות המשתתפים בכל קבוצה
מידע )בדיקת מהימנות על פי עקביות פנימית של תשובות בסולם דרגתי במסגרת המחקר הוצעה שיטה ל .ד

זאת כתחליף ,  Categorical Principle Components Analysis (CATPCA)בהתבסס על ( פרמטרי-אי

 . מרווחיקרובך בו נהוג להשתמש בעיבוד מידע -למדד אלפא
  

 תרומת המחקר בתחום החינוך
חשוב לזיהוי המושגים והמיומנויות בטכנולוגיה שתלמידי בתי ספר ממצאי המחקר עשויים לתרום נדבך  .א

 . תיכוניים צרכים ללמוד כחלק מהחינוך הכללי

ועדכון שיטות , מסקנות המחקר עשויים לסייע בפיתוח קוריקולום חדש להוראת טכנולוגיה והנדסה .ב

 . חומרי הלמידה והכשרת מורים לתחום זה, הוראה

ובשיחות , 4102נס על חינוך טכנולוגי שהתקיים בארצות הברית בשנת בעקבות הצגת ממצאי המחקר בכ .ג

עשויים להשתלב בפיתוח עתידי המחקר כי המלצות הוסכם , עם מנהיגים בחינוך טכנולוגי בארצות הברית

 U.S. National) של גרסה מעודכנת של מסמך הסטנדרטים לאוריינות טכנולוגית במדינה זאת 

Standards for Technological Literacy – STL) .  

המחקר הנוכחי עשוי לקדם דיאלוג ושיתוף פעולה בין מומחים לחינוך הנדסי באוניברסיטה ומורים בבתי  .ד

 . לשיפור הוראת טכנולוגיה והנדסה במערכת החינוך, הספר
 



Thesis Abstract 

Subject: Darwinian Software Engineering 

Author: Michael Orlov 

Advisor: Prof. Moshe Sipper 

This thesis presents FINCH (Fertile Darwinian Bytecode Harvester), a methodology for 
evolving Java bytecode, enabling the evolution of extant, unrestricted Java programs, or 
programs in other languages that compile to Java bytecode. The name of this thesis, 
“Darwinian Software Engineering”, reflects our optimistic view of how this methodology may 
affect integration of evolutionary computation into software engineering practices. 

An evolutionary computation system requires the key features of selection, recombination, 
and evaluation of individuals through generations. The most complex of these features, once 
we try to apply them to programs in extant, generic programming language, is recombination. 
Our approach is based upon the notion of compatible crossover, which produces correct 
programs by performing operand stack-, local variables-, and control flow-based 
compatibility checks on source and destination bytecode sections. 

As far as we are aware, this approach to evolving extant software is unique. In the beginning 
of this thesis, we contrast our approach with existing work that uses restricted subsets of the 
Java bytecode instruction set as a representation language for individuals in genetic 
programming. 

We subsequently describe FINCH's implementation, outlining the algorithms that achieve 
compatible crossover for producing correct individuals. We discuss viability of alternative 
implementations, and describe how obstacles such as non-termination are dealt with. 

Afterwards, we demonstrate FINCH's unqualified success at solving a host of problems, 
including simple and complex regression, trail navigation, image classification, array sum, and 
tic-tac-toe. FINCH exploits the richness of the Java Virtual Machine (JVM) architecture and 
type system, ultimately evolving human-readable solutions in the form of Java programs. 

We hope that the ability to evolve Java programs will lead to a valuable new tool in the 
software engineer's toolkit. 



 תזה תקציר

 הנדסת תוכנה דארוויניסטית נושא העבודה:
 מיכאל אורלוב שם המגיש:
 משה זיפר פרופ' שם המנחה:

 המאפשרת אבולוציה של תוכניות, Java מתודולוגיה לאבולוציה של בייטקוד של ,FINCH תזה זאת מציגה את
Java בשפות אחרות אשר מקומפלות לבייטקוד של , או תוכניותקיימות ולא מוגבלות Java.  ,הנדסת ”שם התזה

להשפיע על יישום  דולוגיה זאת יכולה, משקף את הראיה האופטימיסטית שלנו כיצד מתו“דארוויניסטית תוכנה
 .של מחשוב אבולוציוני בתחום הנדסת תוכנה

 פריטים על גבי דורות. מערכת מחשוב אבולוציוני דורשת את תכונות המפתח של בחירה, הרכבה והערכה של
ת, היא על תוכניות הכתובות בשפה קיימת וכללי התכונה המורכבת ביותר, ברגע שאנו מנסים ליישם תכונות אלו

 , המייצרת תוכניות תקינות ע"י ביצועהכלאה תואמת מבוססת על המושג של הרכבה )רקומבינציה(. הגישה שלנו
 .מקור ויעד בדיקות אופרנדים מבוססות מחסנית, משתנים מקומיים, וזרימת בקרה על קטעי בייטקוד

העבודה, אנו משווים את  ייחודית. בתחילת עד כמה שידוע לנו, הגישה הזאת לאבולוציה של תוכנה קיימת הינה
בתור שפת ייצוג  Java פקודות הבייטקוד של גישתנו מול עבודות קיימות המשתמשות בחלק מצומצם מאוסף

 .עבור פריטים בתכנות גנטי

הכלאה תואמת עבור  עם התמקדות באלגוריתמים המשיגים, FINCH לאחר מכן, אנחנו מתארים מימוש של
-ומתארים כיצד מטופלים מכשולים כגון אי ,יצירת פריטים תקינים. אנו דנים בהתכנות של מימושים חילופיים

 .עצירה

כולל רגרסיה פשוטה  ,בפתרון אוסף של בעיות FINCH אחרי כן, אנו ממחישים את ההצלחה המסחררת של
 מנצלת את עושר ארכיטקטורת FINCH. דריקס ערך, ואיקס מיקסומורכבת, ניווט מסלול, סיווג תמונה, סכום מ

JVM לייצר פתרונות בצורה של תוכניות ומערכת הטיפוסים שלה על מנת Java המובנות לבני אדם. 

ורב ערך באוסף הכלים של  בצורה אבולוציונית תוביל לכלי חדש Java אנו מקווים שהיכולת לפתח תוכניות
 .י תוכנהמהנדס
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Abstract 

Natural Killer (NK) cells play an important role in the innate immune response to cancerous and virus 

infected cells. NKp44 (NCR2) and KIR2DL4 (CD158d) are unique “dual nature” NK cell receptors that 

can both induce or inhibit cytokine production and cytolytic activity in NK cells. NKp44 and KIR2DL4 

NK cell receptors’ signaling is mediated through either ITAM-containing adaptors DAP12 and FcεRI-γ 

(accordingly) to contribute activating function or self-cytoplasmic domain ITIM motif to contribute 

inhibitory function. Although NKp44 is predominantly expressed in activated human NK cells, 

KIR2DL4 expression is not restricted and can be found in CD56high subset of peripheral blood NK cells. 

Yet, NKp44 and KIR2DL4 cellular ligands remain largely unknown.  

 

We demonstrate that the NKp44 can directly recognize both recombinant and target cell-expressed 

PCNA. PCNA is overexpressed in cancer cells and NKp44 and PCNA interaction inhibits NK cell 

function through the NKp44-ITIM, but not through the DAP12. The physiologically-relevant interaction 

of NKp44 and PCNA is enabled by recruitment of target cell PCNA to the late NK Immunological 

Synapse.  

 

We also show that KIR2DL4 can interact with alternative non-MHC-I (e.g. HLA-G) like ligands, 

expressed by cells of epithelial or fibroblast origin. A genome-wide high-throughput siRNA screen 

revealed that KIR2DL4 recognition of cells surface ligands is directly regulated by heparan sulfate (HS) 

glucosamine 3-O-sulfotransferase 3B1 (HS3ST3B1). KIR2DL4 was found to directly interact with 

HS/heparin, and the D0-domain of KIR2DL4 was essential for this interaction.  Accordingly, exogenous 

Heparan Sulfate/heparin (HS) can up-regulate cytokine production by KIR2DL4-expressing NK cells 

and down-regulate it in HEK293T cells (HEK293T-2DL4). Exogenous HS can also induce differential 

localization of KIR2DL4 to rab5+ and rab7+ endosomes, thus leading to down-regulation of cytokine 

production and degradation of the receptor. Furthermore, we showed that intimate interaction of 

Syndecan-4 (SDC4) HS Proteoglycan (HSPG) and KIR2DL4 directly affects receptor endocytosis and 

membrane trafficking. 



 

Indeed, HSPGs are differentially expressed in various normal and cancerous tissues and were reported to 

serve as ligands/co-ligands for NKp44 and other NCRs. HSPG expression can also be found in NK cells.  

 

Our current study reveals that NKp44 function can be modulated through interactions with HSPGs on 

NK cells themselves in -cis rather than on target cells in -trans. The intimate interaction of NKp44 and 

the NK cell-associated HSPG syndecan-4 (SDC4) in –cis can directly regulate membrane distribution of 

NKp44 and constitutively dampens the triggering of the receptor. We further demonstrate, that the 

disruption of NKp44 and SDC4 interaction releases the receptor to engage with its ligands in –trans and 

therefore enhances NKp44 activation potential and NK cell functional response. 

 

To summarize, we identified the novel mechanism of immune evasion through inhibition of NKp44-

mediated NK cell attack, where PCNA overexpression can promote cancer survival. Moreover we were 

first to demonstrate the functionality of NKp44-ITIM and the ligand dependent “dual nature” of NKp44 

activating receptor. We have also showed that NKp44 and KIR2DL4 recognition of target cell expressed 

ligands is modulated by Heparan Sulphate (HS) Proteoglycans (HSPGs) and demonstrated the “dual 

nature” of KIR2DL4 as exogenous HS up-regulated cytokine production by KIR2DL4-expressing NK 

cells and down-regulated IL-8 secretion in FcεRI-γ deficient HEK293T-2DL4 cells. Moreover, we 

demonstrated that the interaction of NKp44 and KIR2DL4 with syndecan-4 (SDC4) HSPG in –cis can 

directly affect membrane distribution and function of both receptors. This interaction can also regulate 

the receptor availability to engage with its ligand in -trans thus modulating NK cell functional response. 

 



 NKp44-ו  KIR2DL4 -ל חילופיים קשירים ואפיון יהויז    נושא העבודה:

 ברוסילובסקי מיכאל   :    שם המחבר

     קרי ס. קאמפבל  פרופ'    ,אנג'ל פורגדור פרופ' :   יםהמנחשמות 

 

 תקציר

) NCR2( NKp44. ווירוס תאים סרטנייםכנגד  המולדת בתגובה החיסונית משחקים תפקיד חשוב) NK( הרג טבעיים תאי

לעכב את  וגם לאתחל יכולים גםאשר  NK-אופי דואלי" של תאי ה"בעלי  ייחודיים קולטנים) הם KIR2DL4- )CD158dו

 באמצעות מתווך KIR2DL4ו NKp44קולטנים דרך ה האיתות. NK הציטוליטית בתאי ופעילות ייצור הציטוקינים תהליך

-התורם לשפעול דרך הקולטן או לחילופין, דרך רצף ה ITAM המכילים רצף FcεRI-γ -ו DAP12חלבונים המתאמים 

ITIM    למרות ש. מעכבת פונקציהל והוא תורםהעצמי שאותו מכילים הקולטנים בחלקם הציטופלזמי- NKp44 במתבטא 

בדם  NK CD56highתאי  של קבוצה-בתת ביטויובא לידי  אינו מוגבל KIR2DL4 ביטוי, משופעלים NK בתאי בעיקר

 .לא ידועים נשארים ברובם KIR2DL4-ו NKp44 חשוב לציין כי קשירים התאיים של היקפי.

 

מתבטא  PCNAהתוך תאי וגם כחלבון שמיוצר בחיידק. ידוע כי -PCNA גם ישירותמזהה  NKp44 אנו מראים כי       

לא  אך, NKp44-ITIM דרך NK -תפקוד תא האת  מסוגל לעכבPCNA -ל NKp44 -קישור בין הוה בתאי הסרטן ביתר

לאזור המגע  תא המטרהשמתוך  PCNA של גיוס על ידי בא לידי ביטוי PCNA-ו NKp44. הקישור בין DAP12 דרך

 .לתא המטרה בשלב המאוחר של יוצרות המגע NKשבין 

 

כך הקולטן מסוגל לזהות קשירים  HLA-G .חילופיים מלבד  מסוגל לזהות קשירים KIR2DL4 מראים כי בנוסף, אנו       

של כל הגנום  siRNA. סריקת פיברובלסטי או בתאים ממוצא האפיתל ) אשר מתבטאים בתאיHLA-Gחילופיים (שאינם 

. HS3ST3B1תלויה ישירות באנזים  פני התאיםעל   KIR2DL4הכרת קשירים חילופיים על ידי  גילה כיהאנושי 

KIR2DL4 לקשור את  ו מסוגלהינHeparan Sulfate/ heparin (HS) ואזור ה. ישירות וללא צורך במתווכים נוספים-D0 

 אשר מתווך ע"י ציטוקיניםלווסת את ייצור ה יכולהמסיס   HSבהתאם לכך. לפעולה זו חיוני היה KIR2DL4של 

KIR2DL4 בתאי ה-NK בתאיו HEK293T )HEK293T-2DL4 .(HS  ל לגרום גם יכולמסיס- KIR2DL4  לעבור

 ייצור הציטוקיניםשל  לירידה ובכך להוביל, rab7 -לתוך האנדוסומים חיוביים ל rab5 -מתוך אנדוזומים חיוביים לסמן

 KIR2DL4-ו HSPG   Syndecan 4 (SDC4)הישירה בין אינטראקציהה הראינו כי, יתר על כן. קולטןה ופרוק של

 .גבי קרום התא והימצאותו בחלקיו השונים של הקרום החוץ תאי פיזור הקולטן על משפיעה ישירות על



 

 HSPGsכאחד.  והסרטניות רקמות התקינותהייחודי שלהם המאפיין את ה ידועים בשל הביטוי HSPGsכמו כן,         

 .NK -בתאי ה גם HSPG ביטוי ניתן למצואאחרים.  NCR-וקולטני NKp44-כקשירים ל לשמש יכולים

 

 NK על גבי תאי HSPGs קשירה עם באמצעות יכול להיות מווסת ישירות NKp44 שפעול של הנוכחי מראה כי המחקר

הן  יכול cis-ב) NK )SDC4 תאי שעל גבי HSPG-ו NKp44 של. הקישור הישיר trans-ב תאי המטרה ועל cis-ב עצמם

הקישור  שיבוש כי, בנוסף, אנו מראים. להפעילו להשפיע על פיזור הקולטן על גבי הקרום החיצוני של תא הרג טבעי וגם 

יכולת  משפר הן את ולכן trans-ב לטובת מגע עם קשירים שבתאי המטרה קולטןה משחרר את SDC4ו NKp44 בין

 .NK -תא ה והן את תגובת NKp44 השפעול של

 

מאפשר הישרדות . מנגנון זה NKp44 עיכוב של באמצעות תגובה החיסוניתה של המנגנון החדשני זיהינו את, לסיכום       

"האופי -ו  NKp44-ITIM את מנגנון הפעולה של ראשונים להדגים היינו יתר על כןביתר.  PCNA המבטאים תאי סרטן

. HSPGs מתווכת על ידי KIR2DL4-ו NKp44ע"י  תא המטרההכרת הקשירים שב הראנו גם כי. קולטןה הדואלי" של

והן  NK-בתאי ה KIR2DL4המסיס גורם הן לשפעול של  HS-כזה  – KIR2DL4 של"האופי הדואלי" הראינו גם את 

 הקישור של הראינו כי, יתר על כן. )FcεRI-γ -בלתי תלויה ב IL-8(הפרשת  HEK293-2DL4מדכא את פעילותו  בתאי 

NKp44 ו-KIR2DL4 עםSyndecan 4 )SDC4 (HSPG ב-cis על גבי על פיזור הקולטנים הן  יכולה להשפיע ישירות

קשירים  עם לבוא במגע קולטניםה זמינות גם לבקר את יכול קישור זה. קולטניםה של שני על תפקוד והן NK-קרום תא ה

 .NK -תאי ה וע"י כך לווסת את פעילות trans-ב שעל תאי המטרה
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The abstract: 

 

Switched Capacitor Converters (SCC) are a family of DC-DC switched-mode power 

converters comprised of capacitors and switching networks; some include inductance for 

resonant operation. Features such as the absence of large magnetic components and efficient 

voltage conversion at lighter loads make this type of converter suitable for on-chip 

implementation. In addition, technological advances in capacitor and switch manufacture make 

SCC a suitable candidate for medium- and high-power applications. SCC have a basic 

deficiency, however: the inherent energy loss resulting from capacitor charging and discharging 

processes. This basic deficiency was analyzed and generic loss modeling methodology of SCC 

operated in open loop was developed and verified by simulation and experiment. The proposed 

approach is unified, covering both hard and soft switched SCC, capable of describing both 

conduction and switching SCC losses and compatible with switches of resistive behavior, such as 

MOSFETs and/or voltage drop behavior such as bi-polar transistors or diodes. An important 

feature of this model is that the losses are expressed as a function of the average currents through 

the capacitors. Since these currents are linearly proportional to the output current the final 

expression is a function of simple parameter, the output current, rather than complicated voltage 

difference. 

Accurate information regarding the system’s open-loop response is essential in the design of 

the system controller and closed-loop response. To this end, a behavioral circuit average model 

of SCC was developed. The proposed method is not only capable of successfully reconstructing 

an average behavior of SCC, but also, being an average circuit, it is transparent to the switching 

action of the circuit. The resulting behavioral average circuit can be analyzed by any network 

analysis method, or evaluated numerically with a numerical software package. An important 

attribute of the developed model is that it is generic and compatible with most hard switched 

SCC systems, either standing alone or as part of a larger, more complicated system. This 

attribute was evaluated with a hybrid converter, which combines a switched inductor Boost 



system cascaded with a switched capacitor 1:3 multiplier. The theoretical predictions of the 

model were compared with numerical simulations in PSIM and laboratory experiments in 

various operation modes such as CCM and DCM of switched inductor part and different 

capacitor charging profiles of SCC. 

The model developed in this work can be used to assess the effect of the operational conditions 

of SCC, such as switching frequency and duty cycle, on the expected losses and large and/or 

small-signal response. That being so, the model can help in the optimization of SCC systems and 

their control to achieve high efficiency, proper dynamic response and the desired regulations. 
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 תקציר העבודה:

מבוססי קבל ממותג הינם משפחת ספקי כוח ממותגים שממירים זרם ישר מסוג אחד לזרם ישר מסוג אחר. ממירים 

ממירים אלה מורכבים מקבלים, רשת של מתגים, וחלק מהממירים כוללים גם סליל, זאת על מנת להבטיח פעולה 

כיבים מגנטיים, עושים את באופן תהודתי. מאפיינים כמו המרת מתח יעילה בהספק נמוך, ויכולת עבודה ללא ר

הממירים הללו למועמדים מצוינים למימוש על שבב. בנוסף, השיפורים הטכנולוגיים האחרונים בייצור קבלים ומתגים 

קידמו את משפחת ממירי קבלים ממותגים לשמש ביישומים להספק בינוני ואף הספק גבוה יחסית. יחד עם זאת, 

ם ממותגים סובלים מבעיה בסיסית חמורה, והיא הפסדי אנרגיה כתוצאה ולמרות היתרונות הבולטים, ממירי קבלי

מתהליך טעינה ופריקה של קבל. בעיה בסיסית זו, והשלכותיה על עולם ממירים מבוססי קבל ממותג, הינה הנושא 

 שנבחן במהלך עבודת המחקר הנוכחית.

ית של ממירים מבוססי קבל ממותג כתוצאה מבחינה מעמיקה של מקור הבעיה, פותחה שיטת מידול הפסדים גנר

המופעל בחוג פתוח. השיטה המוצעת הינה ייחודית, ומכסה גם את הממירים המתפקדים בשיטת מיתוג רך, וגם את אלו 

המתפקדים ללא מיתוג רך. השיטה הינה פונדמנטלית, שלוקחת בחשבון הן את הפסדי הולכה והן את הפסדי המיתוג, 

ים וממתגים המתאפיינים במפל מתח בזמן ההולכה, כמו דיודות, או -MOSFET-ת מותואמת רשתות מיתוג המורכבו

פולריים. השיטה, והמודל נבחנו בסימולציה ובאופן ניסיוני, והביצועים נמצאו כטובים מאוד, התוצאות -התקנים בי

 התיאורטיות עוקבות אחר הניסיוניות ואלה שהתקבלו בסימולציה.

מאפיין חשוב של המודל הוא הביטוי של ההפסדים כפונקציה של זרמים ממוצעים דרך הקבלים. היות והזרמים הללו 

הינם ליניאריים עם זרם המוצא, הביטוי הסופי של ההפסדים הוא פונקציה של פרמטר פשוט, זרם המוצא, ולא של 

 קודמות. פרמטר מורכב, הפרש מתח בין קבלים ממותגים, כפי שבוצע בעבודות 

פרט להפסדים, השאלה הנוספת העולה על הפרק בבחינת כל ממיר ממותג היא התגובה הדינמית שלו. מידע מדויק על 

תגובת המערכת בחוג פתוח חיוני לתכנון של מערכת בקרה לממיר, וסגירת חוג המשוב עם עמידה ביעדי הבקרה. על 

התנהגותי לממירי קבלים ממותגים. המודל המוצע מסוגל לא מנת לענות על צורך זה פותח מעגל ממוצע שמהווה מודל 

רק לשחזר בהצלחה את ההתנהגות הממוצעת של ממיר מבוסס קבל ממותג, אלא גם מעצם היותו מעגל ממוצע הינו 

 שקוף לתהליך המיתוג בתדר גבוה של המעגל.

חילופין ניתן להריץ על המעגל ניתן לבצע אנאליזה על המעגל הממוצע בכל שיטה נהוגה לאנליזת רשת חשמלית. ל

הממוצע סימולציה בעזרת כלי תוכנה נומריים. מאפיין חשוב של המודל הדינמי הממוצע שפותח הוא הגנריות שלו. 

המודל תואם לממירי קבלים ממותגים המתפקדים במשטר עבודה ללא מיתוג רך, גם כמערכת קבלים ממותגים 

ת היברידית הינה מערכת המורכבת הן מממיר קבל ממותג, והן ממיר עצמאית, וגם כחלק ממערכת היברידית. מערכ



 –מממיר מבוסס סליל ממותג  סליל ממותג. התאימות לממירים היברידיים נבדקה ע"י בחינת ממיר היברידי המורכב

 חישובים תיאורטיים של המודל נבדקו מול סימולציות מכפיל פי שלוש. -, המחובר לממיר קבל ממותג BOOSTממיר 

 -ו CCMובעזרת אב טיפוס מעבדתי. נבחנו מספר משטרי עבודה, שביניהם מצב עבודה   PSIMנומריות בתוכנת

DCM  של חלק המבוסס ממיר סליל ממותג, וצורות זרם טעינה שונות של חלק מבוסס קבל ממותג. התוצאות

 ם )על ממיר "חי"(.התיאורטיות נמצאו תואמות את אלה שהתקבלו מסימולציה נומרית וניסויים מעבדתיי

מודל דינמי ממוצע שפותח בעבודה זו יכול לשמש לבחינה של השפעת מאפייני סביבת העבודה השונים של ממיר 

מבוסס קבל ממותג, או ממיר היברידי, כמו תדר המיתוג ויחס המחזור, על ההפסדים הצפויים, ו/או על התגובה הדינמית 

דל שפותח הינו כלי חשוב וחיוני באופטימיזציה של רכיבי הממיר, ושיטות )אות קטן/אות גדול( של הממיר. מכאן שהמו

הבקרה של ממירים מבוססי קבל ממותג, במטרה להגיע לנצילות גבוה יותר, תגובה דינמית רצויה, וביצועי ויסות 

 מתח/זרם ע"פ המפרט הנדרש.

 

 



 לבבי  אצל ילדים ומתבגרים-השפעת מאפייני אימהות וילדים על כאב חזה לא :נושא העבודה
 מונטל-מיכל אחיעם :השם המגיש

 גארי דיימונד סורפרופויהושע ליפשיץ   סורפרופ :יםהמנחמות ש

 

 תקציר

. מיון-לחדרכאבים בחזה אצל ילדים ומתבגרים הינם סיבה שכיחה לפנייה לקרדיולוג ילדים ולפנייה 

הכאב , למרות זאת. ברוב המקרים לא נמצאת סיבה לבבית או סיבה רפואית אחרת לכאב חזה אצל ילדים

תפקוד לקוי ואיכות חיים , דיכאון, ולהיות מלווה בסימפטומים של חרדה, עשוי להימשך חודשים ושנים

 noncardiac chest(לבבי -לאהיעדר סיבה רפואית לכאב החזה מדגיש את הצורך להתייחס לכאב חזה . ירודה

pain (קיימים בספרות מעט מאוד מחקרים אשר בדקו , על אף הצורך. חברתית-פסיכו-במסגרת הגישה הביו

מטרת דיסרטציה זו הייתה . לבבי אצל ילדים ומתבגרים-חברתיים הקשורים בכאב חזה לא-גורמים פסיכו

לבבי ולליקויים -ובהורה תורמים לכאב חזה לא להתייחס לפער בספרות ולחקור כיצד גורמים הקשורים בילד

לבבי -זהו מחקר ראשון אשר בודק את השפעותיהם של גורמים בילד ובהורה על כאב חזה לא. הקשורים בו

הבנת משתנים אלו מהווה בסיס לפיתוח התערבויות פסיכולוגיות עבור ילדים ומתבגרים עם כאב . לאורך זמן

 .לבבי-חזה לא

אימהות לכאב  תנבדקה השפעת תגובו) 2.1(בפרק הראשון . פני שלושה פרקים-עלהמחקר פרוס  רתיאו

 77שאלה זו נבדקה בקרב מדגם של . ן כממתנת את הקשר בין חומרת הכאב לתפקוד של הילדהחזה של ילדיה

אשר גויסו ממרפאות קרדיולוגיות , םלבבי ואימהותיה-הסובלים מכאב חזה לא) 8-18גילאי (ילדים ומתבגרים 

 תהתוצאות מראות כי תגובות אימהיו). 1זמן (ואשר הוערכו תוך שבועיים מהביקור אצל הקרדיולוג , בישראל

 תתגובות אימהיו, בדומה. מגוננות מיתנו את הקשר בין עוצמת ושכיחות הכאב לבין התפקוד של הילד

הקשר בין עוצמת , כמצופה. מפקחות מיתנו את הקשר בין עוצמת הכאב של הילד לבין תפקודו/מעודדות

הכאב של הילד לליקויים בתפקודו היה חזק יותר עבור ילדים ומתבגרים שאימותיהם הראו רמה גבוהה יותר 

ממצאי המחקר . של התנהגויות אלו לעומת ילדים שאימהותיהם הראו רמה נמוכה יותר של התנהגויות אלו

שויות להחריף את השפעת כאבו של מפקחת ע/מציעים שהתנהגות הורית מגוננת והתנהגות הורים מעודדת

 . הילד על תפקודו

ילדים  69מציגים מחקר אורך אשר בוצע על מדגם שכלל ) 2.3פרק (והשלישי ) 2.2פרק (החלקים השני 

חודשים  4ושוב כעבור  1שהוערכו בזמן , םלבבי ואימהותיה-עם כאב חזה לא) שנים 8-18גילאי (ומתבגרים 

 םוהן את תרומתם של סימפטומי, תרומתן של תגובות האם לכאב של הילדמתאר הן את  2.2פרק ). 2זמן (

תוצאות המחקר מראות שסומטיזציה . על חומרת כאב החזה של הילד לאורך זמן, פסיכולוגיים של האם

ביקורתיות ממתנת  תושתגובות אימהיו, לבבי לאורך זמן-וחרדה של האם תורמות לחומרת כאב החזה הלא

ממצאים אלו מציעים שיש להתחשב . 2על שכיחות הכאב בזמן  1אב של הילד בזמן את השפעת שכיחות הכ

לבבי אצל ילדים -בגורמים רגשיים של ההורים ובהתנהגותם כלפי כאב הילדים בטיפול הרפואי בכאב חזה לא

 .פסיכולוגיות לילדים ומתבגרים עם כאב זה וכאבים נפוצים אחרים תובתכנון התערבויו

נועד לבדוק את ההשפעה של סגנון התמודדות הילד עם כאבו על , )2.3פרק (מחקר חלקו האחרון של ה

תוצאות . לבבי-בקרב ילדים ומתבגרים עם כאב חזה לא, לאורך זמן, תפקודו ועל מידת הסומטיזציה שלו



ההשפעה נעשית . המחקר מראות שסגנון ההתמודדות של הילד משפיע על תפקודו ומידת הסומטיזציה שלו

שימוש תדיר באסטרטגיות . 2לבין התפקוד והסומטיזציה בזמן  1ון הקשר בין חומרת הכאב בזמן דרך מית

נמצא קשור עם תפקוד ) behavioral disengagement(בייחוד התנתקות התנהגותית , התמודדות פאסיביות

בעיקר  ,שימוש מועט באסטרטגיות התמודדות אקטיביות, זאת-לעומת. לקוי יותר וסומטיזציה רבה יותר

ממצאים אלו מצביעים על הצורך לכלול . נמצא קשור בעליה בסומטיזציה, חיפוש מועט אחר תמיכה חברתית

בהתערבויות הפסיכולוגיות עבור צעירים עם כאב חזה , מרכיבים הקשורים במיומנויות התמודדות עם כאב

, הסובל מכאב חזה ואימוהדיסרטציה מסתיימת בדיון מקיף על תרומת גורמים הקשורים בילד  .לבבי-לא

הדיון כולל תיאור של ההשלכות הקליניות של ממצאי . לליקויים בתפקודו ולסומטיזציה, להמשכיות הכאב

 .המחקר
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0BAbstract 
Noncardiac chest pain (NCCP) is a common problem in children and adolescents. It is 

among the most common reasons for referral to pediatric cardiologists and is a frequent 

presentation in pediatric emergency rooms. The majority of pediatric chest pain cases have no 

cardiac or clear medical etiology. However, NCCP may persist for years, and is often associated 

with anxiety, depression, functional disability, somatization, and impaired quality of life. The 

lack of an organic cause for chest pain stresses the need to consider NCCP within a 

biopsychosocial framework. However, there is a paucity of research examining psychosocial 

factors in pediatric NCCP. The aim of the present dissertation was to explore the contribution of 

parental and child factors to NCCP and related impairment: functional disability and 

somatization. This is the first study to examine the effects of parental and child factors in NCCP 

over time. Understanding the contribution of these factors is the basis for the development of 

effective psychological interventions for children and adolescents with NCCP. 

The different questions addressed in this research are divided into three chapters of this 

dissertation. In the first chapter (2.1), I report on a cross-sectional examination of the moderating 

effect of maternal responses to children’s NCCP on the relationship between a child’s pain 

severity and functional disability. This was examined in a sample of 77 children and adolescents 

(ages 8–18 years) with NCCP and their mothers, recruited from pediatric cardiology clinics in 

Israel, who were assessed within 2 weeks of the medical visit (Time 1). Results show that 

maternal protective responses moderated the relationship between child’s pain intensity or 

frequency and functional disability. Similarly, maternal encouraging/monitoring responses 

moderated the relationship between child’s pain intensity and functional disability. As expected, 

the association between pain and disability was greater for children and adolescents whose 

mothers were higher in these behaviors. Findings suggest that maternal protective and 

encouraging/monitoring behavior may exacerbate the impact of pain on functioning. 



The second and third parts of the research (chapters 2.2, and 2.3) include two longitudinal 

studies conducted with 69 children and adolescents (aged 8–18 years) with NCCP and their 

mothers, who completed a follow-up evaluation 4 months after the initial evaluation (Time 2). 

Chapter 2.2 describes analyses of the contribution of maternal responses to child NCCP, 

maternal somatization, anxiety, and depression, to child pain severity over time. Results show 

that maternal somatization and anxiety predicted pediatric NCCP severity over time, and that 

maternal minimizing responses moderated pain frequency over time. These findings suggest that 

mothers’ emotional factors and behavior towards child pain should be considered in medical 

management of NCCP and in planning psychosocial interventions for children and adolescents 

with this and other common pain conditions. 

The final component of this research (chapter 2.3) examines the impact of a child’s style 

of coping with chest pain on his/her disability and somatization, over time, among children and 

adolescents with NCCP. Results show that the effect of coping on disability and somatization 

was via moderation of pain severity. For children with high levels of passive coping 

(specifically, behavioral disengagement), pain intensity/frequency was associated with greater 

functional disability and somatization, respectively, at follow-up, than it was for children with 

lower levels of passive coping. For children with low levels of active coping (specifically 

seeking social support), pain frequency was associated with greater somatization at follow-up 

than it was for children with high levels of active coping. Findings suggest that psychological 

interventions for youth with NCCP should include coping skills training.  

I attempt to integrate the above findings in a comprehensive discussion of the 

contribution of child and parent factors in NCCP, its persistence, and related functional disability 

and somatization. Finally, I consider clinical implications of my research findings. 
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Abstract 

Why is it that some people are more emotionally resilient than others? What 

role does personality play in individuals' coping strategies and how it mediates 

interpersonal relations or affective disorders? Research in clinical psychology has 

attempted to answer these questions by investigating the mediating role of 

personality/social context on risk/resilience factors. However, this line of research 

often neglects the cognitive and neural aspects that may account, at least partially, for 

these relations, and more importantly may serve as a crucial link in a causal chain that 

lead to psychopathology or that may account for resilience.  

 The aim of the present line of research is to illuminate this chain by proposing 

biased emotional face perception as a test case for investigating the interplay between 

individuals' subjective and objective world. Emotional face perception constitutes 

salient social cues underlying interpersonal communication and behavior and 

therefore may play a central role in the onset and maintenance of psychopathology. 

Indeed, the ability to accurately interpret one's facial expression is crucial in deciding 

on an appropriate course of action. Critically, however, even a quick glance on the 

expresser during social interaction is subjected to the observer and may affect one’s 

behavior accordingly. Thus, through the prism of face perception, we posit that biased 

emotional face perception and its relation to individuals' inner concepts (e.g., self- 

views, interpersonal functioning) may explain vulnerability and resilience to a host of 

psychological difficulties.  

Specifically we found that general self-efficacy (GSE), pertaining to 

individuals' positive beliefs about their own capabilities, was associated with a bias 

toward perception of happy facial expressions. Moreover, perceived social support 

(PSS), which refers to the interpersonal network of resources that is available to 



individuals during time of need, was associated with a perceptual bias toward angry 

facial expressions. Taken together, our findings pave the way for further research 

integrating social and personality concepts on the one hand, and cognitive-

behavioural and even neurobiological mechanisms on the other, and hence may have 

important implications for psychotherapy.  
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 תקציר

מבחינה רגשית מאשר אחרים? איזה  גבוה יותרנפשי חוסן מתאפיינים במדוע חלק מהאנשים 

על הסיכון לפתח  ותמשפיעעיצוב ההתנהגות וכיצד היא והסביבה הבין אישית האישיות בממלאת תפקיד 

ל שאלות אלו על ידי חקר תפקידם הפרעות אפקטיביות? במרוצת השנים, המחקר הקליני ניסה לענות ע

על גורמי חוסן ופגיעות. יחד עם זאת, על אף תרומתו החיונית  סביבה חברתיתהמתווך של אישיות האדם/

ק מהאפקטים של מחקר מסוג זה, הקשר בין מדדים אלו ומאפיינים קוגניטיביים אשר יכולים להסביר חל

, כמעט חוליה המקשרת המובילה לפגיעות או חוסןמה מרכזי לקויתרה מזאת יכולים להוות ח ,המתקבלים

  . ולא נבדק

 , החברתיתמתחום הפסיכולוגיה הקלינית שונות דיסציפלינותמטרת מחקר זה היא לחבר בין 

על ידי התמקדות בהטיה תפיסתית של הבעות פנים כמקרה בוחן לחקר הקשר בין עולמו  והקוגניטיבית

של מסוגלות עצמית ותמיכה חברתית נתפסת) ותפיסת העולם  הפנימי של האדם (בפרט, מאפייני אישיות

ההקשר החברתי בו האדם נמצא  האם אישיות ו/אומחקר זה מבקש לבחון במילים אחרות,  החיצוני. 

  גורם המשפיע על תפיסת המציאות האובייקטיבית. מהווים 

תנו חברה אנושית. תפיסת פרצופים רגשיים הינה חלק מהותי מחיי היום יום של כולנו, מעצם היו

מערכות יחסים. של  נןהתנהגות בין אישית וקינו ,הבסיס לתקשורתמהווה את היכולת לזהות הבעות פנים 

שרשרת מחקרים קודמים הראו כי היכולת לזהות את הבעת פניו של האחר מהווה גורם חיוני ביצירת 

ש בין אישי עלול להיות מושפע מבט לעבר פרצוף, גם החטוף ביותר,  במהלך מפגכמו כן, התגובה אליו. 

תפיסת פרצופים, מציעה כי ראי ממאפייני עולמו הפנימי של אותו אדם.  על כן, עבודת מחקר זו, דרך 

זה יכול להסביר פגיעות קשר עולמו הפנימי של האדם המתבונן ומושפעת מיכולה להיות  קוגניטיביתהטיה 

  או חוסן לפסיכופתולוגיה. 

ותפיסה חברתית נתפסת.  מסוגלות עצמיתבמחקר זה בשני גורמי חוסן,  התמקדתיבאופן ספציפי, 

 קשורה לנטייה לזהותנמצאה מתייחסת למידת אמונתו של האדם ביכולת שלו להצליח, מסוגלות עצמית ה

של  הבאופן מדויק יותר פרצופים שמחים. תמיכה חברתית נתפסת, קרי האמונה של האדם ביכולת ולזכור

לספק לו תמיכה בשעת צורך, נמצאה קשורה להטיה נגד פרצופים כועסים. כלומר הרשת החברתית שלו 

  ככל שלאדם תמיכת חברתית נתפסת גבוהה יותר כך הוא זיהה פחות פרצופים כועסים. 

התהליכים הקוגניטיביים והבסיס העצבי העומד בבסיס שופכים אור על ממצאי עבודת המחקר 

ום להבניית דרכי צפויים לתראופן אקטיבי את סביבתו ואף התפיסה של האדם כגורם מחולל המעצב ב

 טיפול והתערבויות פסיכותרפויטיות. 
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Abstract 

Ziziphus jujuba Mill. (Rhamnaceae), known as the Chinese date or jujube, is a 
deciduous fruit tree, native to China and adapted to extreme temperatures and arid 
conditions, which makes it a good candidate as a fruit crop for the Negev Highlands. 
Z. jujuba is a multipurpose tree known for its edible fruit with a nutritional, as well as 
a medicinal, value; it is also used for the production of wood, as an ornamental tree and 
as forage for honey production. According to the literature, Z. jujuba grows in various 
types of soils and is resistant to both alkalinity and salinity.  

Z. jujuba sheds all its leaves in the winter and enters dormancy until the spring, 
when new branches, bearing leaves and flowers, develop. Blooming occurs during the 
spring, and the fruit ripens during the summer. The flowers of the Ziziphus species 
exhibit “synchronous protandrous dichogamy”, i.e., the flowers of an individual plant 
mature in synchrony, and anther dehiscence precedes stigma receptivity, with little or 
no overlap between the male and female stages, also referred to as “temporal dioecism”. 
Flower opening in Ziziphus was also associated with herkogamy (segregation of sex 
organs in space), i.e., stamens diverging out, at the end of the male stage, in parallel to 
stigma elongation. Ziziphus species, including Z. jujuba, can be divided into three 
groups, according to the timing of anthesis onset, i.e., early morning (06:00-08:00), late 
morning (08:00-10:00) and afternoon (12:00-14:00), thus enabling  pollination between 
trees of  different groups. 

The main goal of this research was to study environmental, physiological and 
molecular factors regulating the annual and diurnal flowering cycle of Z. jujuba trees.  
The specific objectives included: 
1. Characterization of dormancy, dormancy release and factors inducing 

dormancy release. 
2. Isolation of ZjLFY and ZjAP1 and analysis of their expression pattern in 

relation to the transition from dormancy to vegetative growth and flowering. 
3. Assessment of the effect of photoperiod on the protandrous dichogamy 

synchrony daily cycling.  
4. Analysis of the correlations between toxic mineral concentrations in the tissues 

and tree growth and flowering.  
Four Z. jujuba cultivars, Tamar, Lang, Ben-Li and Li, were used. The trees were either 
three-year-olds, grown in an experimental plot in Sede Boqer, or 1-3 year-olds, grown 
in 10 L pots under greenhouse conditions. In addition, detached lateral branches were 
also studied, in order to test whether this plant material can be used for future studies 
as a substitute for whole trees. 

My main hypothesis was that the transition from dormancy to vegetative growth 
and flowering is determined by environmental conditions and by changes in the 
expression of genes related to flower induction and/or flower development. 

Dormancy was evaluated by the determination of Z. jujuba’s chilling 
requirement under natural conditions, using detached branches, or by using trees grown 
under monitored cooling conditions, in comparison to trees that were deprived of 
exposure to low temperatures during the entire year.   

Trees were exposed to low temperatures (4°C or 10°C) and to optimal growth 
conditions [26/21°C (day/night) cycle and 14h/10h (light/dark)], in order to test the 
effect of chilling on dormancy release. The results indicate that chilling is not obligatory 
for dormancy release in Z. jujuba. Trees deprived of chilling conditions during two 



consecutive years broke dormancy similarly to trees grown under natural growth 
conditions. On the other hand, exposure to low temperatures did have an effect on the 
timing of dormancy release. Trees exposed to chilling broke dormancy significantly 
earlier in comparison to trees under control conditions [26/21°C (day/night) cycle and 
14h/10h (light/dark)]. Experiments conducted on detached branches showed similar 
results, although the act of detaching a branch from the tree had an effect on dormancy 
release.  Since detached branches never developed full flowers, for future studies 
related to flowering in Z. jujuba, it is recommended to use whole trees.  

Dormancy was also evaluated using the mitotic index by staining the 
chromosomes with Schiff reagent - hydrochloric acid, which stains chromosomes in 
cells under division. Neither metaphase nor any other stages of the cell cycle were 
observed in dormant lateral buds. Since preliminary work showed that the genome size 
of Z. jujuba is very small and the chromosomes are very tiny, the absence of cells under 
division may be due to a very fast cell cycle. Thus, the use of the mitotic index as a 
parameter for dormancy characterization in Z. jujuba is not recommended. 

In Z. jujuba trees, the vegetative growth and the initiation of flower bud 
formation apparently occurred simultaneously at the beginning of the spring, and early 
dormancy release was significantly correlated to early flowering. These findings raise 
the question of whether the exposure to cold during the winter has an effect on the 
transition to flowering. The results presented here showed that chilling did not affect 
the expression levels of flowering-related genes, such as ZjLFY and ZjAP1. The 
induction of early bud burst was in correlation with the timing of the expression of the 
flowering-related genes. ZjAP1 expression was up-regulated in flower buds, with its 
highest expression level observed at anthesis. ZjLFY was down-regulated during 
dormancy, and its lowest expression level was found in flower buds. Based on these 
results, ZjAP1 is probably involved in the regulation of flower initiation and 
development, while the ZjLFY variant isolated in this work may have function(s) other 
than flower initiation or development.   

Changes in photoperiod, such as a continuous- or short-day length, did not 
significantly affect the timing of anthesis in type A trees (Tamar and Lang), defined as 
trees with flowers that open during the morning (6:00-12:00). Under short-day 
conditions, all flowers opened in the morning. Under long- or continuous-day 
conditions, I observed a slight shift in anthesis time to the afternoon hours. Anthesis 
time in trees under a long or continuous day mostly occurred in the morning (79% and 
99% of the flowers, respectively); therefore, they are still defined as type A trees. 

In light of the significance of saline irrigation on perennial fruit crops, I 
investigated the direct correlation between Z. jujuba trees’ growth and flowering and 
ion accumulation in different tissues. Under salinity, I observed a delay in growth and 
flowering, and both Sodium ion (Na+) and Chloride ion (Cl-) concentrations in leaves, 
roots and flowers were correlated with the reduction or delay in growth and/or 
flowering, under these conditions. Na+ content was correlated with the delay in six of 
the seven growth and flowering traits studied, while Cl- was found to be correlated with 
only four of these seven traits. For the salinity range tested in the present experiment, 
Na+ was the more toxic ion. The salinity threshold for Z. jujuba trees is thus 0.4% Na+ 
and 2.68% Cl- in the leaves, 0.269% Na+ in the roots, and 0.1% Na+ and 0.52% Cl- in 
the flowers, above which the tree will decline. 

The information obtained from this research contributes to the understanding of 
Z. jujuba’s annual cycle and its flowering mechanism. This project also supplied 
valuable data towards the development of this species as a new fruit crop in the Negev. 

 
Key words: Ziziphus jujuba, dichogamy, photoperiod, chilling requirement, 

ZjLFY, ZjAP1, salinity. 



לארית של מחזוריות הפריחה השנתית הבקרה הפיזיולוגית והמולקו" נושא העבודה:
 "(Ziziphus jujuba) בשיזף הסיני

 
 : מיכל מאירשם המגישה

 

 ד"ר מישל זכאי -ו צור-ד"ר נעמי תל שמות המנחות:

 
 תקציר

 נשיר פרי עץ הינו הסיני, התמר בכינויו גם ידועה האשחריים, ממשפחת ,)Ziziphus jujuba( הסיני השיזף

 למועמד אותו הופכת זו התאמה יובש. ותנאי קיצוניות טמפרטורות לתנאי מותאם והוא בסין שמקורו

 .נויו צוף לאבקה, מקור עץ, ייצור כגון נוספים שימושים הסיני שיזףל הנגב. לאזור חקלאי כגידול טוב
 והוא קרקעות סוגי במגוון גדל הסיני השיזף הספרות, פי על .ורפואי נתיתזו ערך יבעל הינם פרותיו בנוסף,

 ומליחות. לאלקליות עמיד
 הנושאים חדשים ענפים כאשר האביב, עד לתרדמה ונכנס בחורף עליו כל את משיר הסיני השיזף

 הקיץ. במהלך מבשילים והפרות האביב, במהלך מתרחשת הפריחה מתפתחים. והפרחים העלים את

, כלומר הפרחים ”synchronous protandrous dichogamy“הנקרא פריחה מנגנון הסיני השיזף פרחיל
 ,של עץ אחד מבשילים באופן מסונכרן, פיזור גרגרי האבקה מקדים את הבשלת עמוד העלי והצלקת

"דיכוגמיה זמנית"  -בין השלב הזכרי לנקבי. תופעה זו מיוחסת גם כ , או מועטה בלבד,ללא חפיפה
)temporal dioecism) פתיחת הפרחים בשיזף גם מיוחסת לתופעה הנקראת הרקוגמיה .(herkogamy (

הפרדה פיזית במרחב בין אברי המין של הפרח, כלומר, האבקנים מתעקלים כלפי חוץ בסוף השלב  –
הזכרי ובמקביל ישנה התארכות של עמוד העלי. מיני שיזף הכוללים בתוכם את השיזף הסיני יכולים 

שעות  ,(06:00-08:00)חלק לשלוש קבוצות על פי זמני פתיחת הפרחים: שעות הבוקר המוקדמות להת
מאפשרת האבקה בין ה, תכונה (12:00-14:00)ואחר הצהריים  (08:00-10:00)הבוקר המאוחרות 

 עצים מקבוצות שונות.
המטרה העיקרית של מחקר זה הייתה ללמוד את הגורמים הסביבתיים, הפיזיולוגיים 

 בעצי השיזף הסיני. יומית והמולקולריים המבקרים את הפריחה השנתית וה
 המטרות העיקריות כללו:

 מתרדמה. שחרור המעודדים וגורמים מתרדמה שחרור התרדמה, אפיון .1
ואנליזה של תבנית הביטוי שלהם ביחס למעבר מתרדמה לצימוח ZjAP1  -ו ZjLFY בידוד .2

 ווגטטיבי ופריחה.
 הדיכוגמיה. מנגנון של היומי הסנכרון על וםהי אורך השפעת הערכת .3
 העצים. ופריחת לצימוח ברקמות רעילים יונים ריכוז בין ההתאמות ניתוח .4

 שנים שלוש בני עצים היו העצים לי. -ו לי-בן לנג, תמר, זה: למחקר שימשו סיני שיזף של זנים ארבעה

 10 בנפח בעציצים שגודלו שנים שלוש עד שנה בני עצים או בוקר-בשדה הממוקמת ניסוי בחלקת הגדלים

 ניתן האם לבחון מנת-על זה במחקר שימשו מנותקים  צדדיים ענפים בנוסף, חממה. תנאי תחת ליטר,

 שלמים. בעצים לשימוש כחלופה עתידיים לניסויים זה צמחי בחומר להשתמש
-על בענק ופריחה ווגטטיבי לצימוח מתרדמה שהמעבר הייתה המחקר של העיקרית ההיפותזה

  . הפרח  התפתחות ו/או לאינדוקציה המיוחסים גנים של בביטויים ושינויים הסביבה תנאי פי
 בשימוש טבעיים תנאים תחת הסיני השיזף של הקור דרישת קביעת ע"י נעשה התרדמה אפיון

 שנשללה לעצים ובהשוואה מבוקרים קור תנאי תחת הגדלים בעצים שימוש ע"י או מנותקים, בענפים

  השנה. כל במהלך לקור החשיפה מהם
) שנותן mitotic index( התא חלוקות במדד שימוש ע"י גם נעשתה התרדמה מצב הערכת

 אינדיקציה אם ישנן חלוקות תא בניצן הצדדי הרדום. לשם כך נצבעו הכרומוזומים עם ראגנט שיף
)Schiff reagent(- ) וחומצה הידרוכלוריתhydrochloric acid(.  בכללם  כרומוזומיםבעים נצבשיטה זו

. מטאפזה או שלבים אחרים בחלוקת התא לא נראו בניצנים בתאים הנמצאים בחלוקהוניתן להבחין 
הרדומים. עבודת מחקר פרלימינארית הראתה שגודל הגנום וגודל הכרומוזומים בשיזף הסיני הם 

תאים מאוד מהירה. עקב כך, שימוש  להצביע על חלוקת  חלוקה יכול בקטנים מאוד ולכן העדר תאים 
 במדד חלוקת התא כגורם מאפיין תרדמה אינו מומלץ בשיזף הסיני. 



{מחזור של ולתנאי גידול אופטימאליים   (4°C or 10°C)עצים נחשפו לטמפרטורות נמוכות 
26/21°C  במטרה לבחון את ההשפעה של קור על היציאה שעות (לילה/יום)} 14/10 -(לילה/יום) ו ,
תרדמה.  לשבורמנת -התוצאות מראות כי השיזף הסיני אינו זקוק בהכרח לחשיפה לקור עלמתרדמה. 

עצים שנמנעה מהם החשיפה לקור במהלך שנתיים רצופות נכנסו ויצאו משלב התרדמה בדומה לעצים 
לקור השפיעה על תזמון שבירת התרדמה. עצים , חשיפה יחד עם זאתשגדלו בתנאי הגידול הטבעיים. 

 -(לילה/יום) ו  26/21°C{מחזור של שנחשפו לקור שברו תרדמה מוקדם מעצים תחת תנאי הביקורת
, באופן מובהק סטטיסטי. ניסויים בענפים מנותקים הראו תוצאות דומות, אך שעות (לילה/יום)} 14/10

. על פי תוצאות טיפולי הביקורת ל השחרור מתרדמהניתוק של הענף מהעץ השפיע בפני עצמו ענמצא ש
מכיוון שענפים מנותקים לא יכולים לפתח פרחים באופן מלא, למחקרים עתידיים מומלץ להשתמש 

 בעצים שלמים.
-בעצי השיזף הסיני הצימוח הווגטטיבי ואתחול תהליך ייצור פקעי הפריחה מתרחשים בו

ה מוקדמת נמצאה בהתאמה מובהקת סטטיסטית שבירת תרדמ ,כן-כמו  .זמנית בתחילת האביב
לפריחה מוקדמת. ממצאים אלה מעלים את השאלה האם חשיפה לקור במהלך החורף יכולה להשפיע 
בנוסף להשפעתה על היציאה מתרדמה, גם על המעבר לפריחה. עם זאת, קור לא השפיע על רמות הביטוי 

נוסף, שבירת התרדמה המוקדמת נמצאה . בZjAP1 -וZjLFY של גנים הידועים כמעורבים בפריחה 
עלה עם התפתחות פקעי  ZjAP1בהתאמה עם תזמון הביטוי של הגנים המעורבים בפריחה. הביטוי של 

ירד במהלך  ZjLFYהפריחה ורמת הביטוי הגבוהה ביותר שלו נרשמה בעת פתיחת הפרח. ביטויו של 
 ZjAP1התרדמה ורמת הביטוי הנמוכה ביותר שלו נמצאה בפקעי הפריחה. בהתבסס על ממצאים אלה, 

 ZjLFYשל  טכנראה מעורב בבקרה על המעבר לפריחה והתפתחות הפרח בעוד שייתכן כי הווריאנ
 מעבר לפריחה.תהליך שנבדק בעבודה זו מעורב בתהליכים אחרים ולא לוקח חלק ב

לא השפיעו על סינכרון  -או תוספת תאורה ליום מלא  קצר ארוך, יום  - ורך היוםשינויים בא
לנג), המאופיינים בפרחים הנפתחים בשעות הבוקר  -(תמר ו  Aזמן פתיחת הפרחים בעצים מקבוצת 

יום ארוך או יום מלא . תחת תנאי יום קצר כל הפרחים נפתחו בשעות הבוקר. תחת תנאי (6:00-12:00)
זמני הפריחה לשעות אחר הצהריים. עם זאת, זמן פתיחת זניחה מבחינה סטטיסטית, ב זה,נצפתה תזו

 99% -ו 79%רוב הפרחים בעצים תחת תנאי יום ארוך או מלא התרחשה בעיקר בשעות הבוקר (
 . Aמהפרחים, בהתאמה) ולכן הם נותרים מוגדרים כעצים מטיפוס 

בין גידול  המתאם הישיר אתגם עצי פרי, חקרתי ב במים מליחים הלאור החשיבות בהשקיי
ופריחה בעצי השיזף לריכוז יוני המלח (נתרן וכלור) המצטברים ברקמות השונות. תחת תנאי מליחות 

שורשים נמצאו בפרחים וב) בעלים, Cl-) והכלור (Na+וב בצימוח ובפריחה, וריכוזי הנתרן (כנצפה עי
וב בשש כפריחה. תכולת הנתרן נמצאה בהתאמה מובהקת לעי/או -וב בגדילה וכבהתאמה לירידה או עי

בהתאמה מובהקת  נמצאהמתוך שבע תכונות של צימוח ופריחה שנבדקו. לעומת זאת, תכולת הכלור 
מתוך שבע התכונות שנבדקו. לטווח המליחות שנבדק במחקר זה נתרן הוא היון הרעיל רק עם ארבע 

לנתרן  0.269%לכלור בעלים,  2.68% -לנתרן ו 0.4% הוא . סף המליחות לעצי השיזףהשיזףיותר לעצי 
 לכלור בפרחים, כאשר מעל לריכוזים אלה מצב העץ יתדרדר. 0.52% -ו

המידע שהושג במחקר זה תורם להבנה של המחזוריות השנתית ומנגנון הפריחה בעצי השיזף 
 כגידול פרי חדש לאזור הנגב.הסיני. תוצאות עבודה זו מוסיפות  מידע בעל ערך רב לפיתוח שיזף סיני  

 
 מליחות. ,ZjLFY, ZjAP1מילות מפתח: שיזף סיני, דיכוגמיה, אורך יום, דרישה לקור, 
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Abstract: 

Mice and rats are used extensively in cardiac research leading to the development and 

use of reliable models of cardiac pathologies. These models become even more 

important with the development of genetically altered mice that are now invaluable 

tools for studying the molecular basis of different cardiac pathologies. However, due 

to the small size of the rodent heart and, more so, the rodent atria, electrode 

implantation for studies of functional electrophysiology in rodents is challenging. As 

a result, a detailed description of the rodent heart electrophysiology (EP), and in 

particular supreventricular EP is largely missing. 

In this study, we developed and used a novel type of epicardial electrode-the 

Miniature-Bipolar Hook Electrode. First it was used to evaluate the rodent atrial EP. 

We focused on atrial electrical remodeling and atrial rate adaptation. In addition, we 

further investigated the mechanism responsible for the absence in the AERP rate 

adaptation in rodents. In addition, we used this new tool for pharmacological studies 

of AV nodal function in-vivo. Finally, we used our new modality to study the effect 

of pacing location on the electromechanical function of the rodent’s left ventricle.  

The results of this study are presented in four sections:  new insight into the atrial 

electrophysiology of rodents using a novel modality: the miniature bipolar mini-hook 

electrode,  dissociation between the rate adaptation of action potential duration and 

ERP in the rodent heart,  INO-8875, a highly selective A1 adenosine receptor agonist: 

evaluation of chronotropic, dromotropic, and hemodynamic effects in rats, and   

speckle-tracking echocardiography reveals the effect of the pacing site on left 

ventricular synchronization in the normal rat myocardium. The specific findings of 

these sections are summarized below: 



Section 3.1 New insight into the atrial electrophysiology of rodents using a novel 

modality: the miniature bipolar mini-hook electrode  

Studies of atrial electrophysiology (EP) in rodents are challenging and available data is 

sparse. In this section, we used miniature-bipolar hook electrodes to evaluate the atrial EP 

of rodents through small lateral thoracotomy. In anesthetized rats and mice, we attached 

two bipolar electrodes to the right atrium and a third to the right ventricle. This standard 

setup enabled high resolution EP studies. Moreover, permanent implantation procedure 

enabled EP studies in conscious freely moving rats. Atrial EP was evaluated in anesthetized 

rats, anesthetized mice (ICR and C57BL6 strains) and in conscious rats. Signal resolution 

enabled atrial effective refractory period (AERP) measurements and first time evaluation of 

the failed 1:1 atrial capture. This period  was unexpectedly longer than the AERP recorded 

at near normal cycle lengths by 27.2±2.3% in rats (p < 0.0001, n=35), 31.7±8.3% in ICR 

mice (p = 0.0001, n=13) and 57.7±13.7% in C57BL6 mice (p = 0.015, n=4). While AERP 

rate adaptation was noted when 10 S1s at near normal basic cycle lengths (BCL) were 

followed by S2 at varying BCL and S3 for AERP evaluation, such rate adaptation was 

absent using conventional S1S2 protocols. Atrial tachypacing in rats shortened the AERP 

values on a time scale of hours, but a reverse remodeling phase was noted thereafter. A 

comparison of left vs. right atrial pacing in rats was also feasible with the current technique, 

resulting in similar AERP values recorded in the lower right atrium. In conclusion, our 

findings indicate that in-vivo rate adaptation of the rodent atria is different than expected, 

based on previous ex-vivo recordings. In addition, atrial electrical remodeling of rats shows 

unique remodeling-reverse remodeling characteristics that are described here for the first 

time. Further understanding of these properties should help to determine the clinical 

relevance, as well as limitations, of atrial arrhythmia models in rodents. 

Section 3.2 Dissociation between the rate adaptation of action potential duration 

and ERP in the rodent heart 

Based on the findings of chapter 3.1 in which we showed an absence of AERP rate 

adaptation in rodents, in this section we further investigate the global nature and the 

possible mechanisms involved in the absence of ERP rate-adaptation in a rodent heart. 

Analysis of AERP and VERP in anesthetized and conscious rats confirmed that the 

absence of rate-adaptation is a global phenomenon in rats. Similar findings were also 

noted in anesthetized mice. In the isolated rat heart, combined VERP and monophasic 



action potential (MAP) measurements indicate that there is a clear rate adaptation of 

the action potential duration while the VERP is not following this rate adaptation. 

Thus, we conclude that at high pacing rates, the refractoriness in the rodent 

myocardium is not governed only by action potential duration, and this can explain (at 

least partially), the gap between observed APD shortening in the murine heart vs. the 

total absence of similar ERP rate dependence.      

Section 3.3 INO-8875, a highly selective A1 adenosine receptor agonist: 

evaluation of chronotropic, dromotropic, and hemodynamic effects in rats. 

Selective pharmacological activation of adenosine 1 receptors (A1R) is a promising new 

approach to achieve a potent block of AV-nodal conduction without significant 

cardiovascular side effects. The purpose of this chapter is to evaluate the cardiovascular 

profile of INO-8875, a highly-selective A1R agonist.  We will also  compare its properties 

to CVT-510, that has already been shown to induce a negative dromotropic effect with 

minimal cardiovascular side effects in animals and in clinical studies. To evaluate the 

functional selectivity of INO-8875 for slowing the AV-nodal conduction, we used dose-

response experiments in the isolated-heart of rats. In vivo, ventilated adult rats were used to 

study the effects of INO-8875 on arterial blood pressure as well as on supraventricular 

electrophysiology (EP). We showed that: Ex vivo, INO-8875 (100nM-3µM) progressively 

prolonged AV-nodal conduction without reducing left ventricular function or coronary 

resistance. In vivo, INO-8875, at doses up to 50 µg/Kg, did not reduce the carotid arterial 

blood pressure (n=4). INO-8875 (1-50 µg/Kg) and CVT-510 (20 and 50 µg/Kg) both 

induced a dose-dependent decrease of heart rate and atrial refractoriness, as well as a 

slowing of AV-nodal conduction. However, compared to CVT-510, the activity of INO-

8875 was more pronounced on AV-nodal function. INO-8875 exhibited a greater duration 

of action, lasting up to 2.5 hours post-dosing, whereas the effects of CV-510 dissipated over 

1 hour (p<0.01). Therefore, we suggest that INO-8875 demonstrates functional properties 

of a highly selective A1R agonist. INO-8875 exhibits increased dromotropic effect and a 

greater duration of action, compared to CV-510. 

 

 



Section 3.4 Speckle-tracking echocardiography reveals the effect of a pacing site 

on left ventricular synchronization in the normal rat myocardium. 

Conventional right ventricular apical (RVa) pacing can impair left ventricular (LV) 

mechanics. On the other hand, biventricular (BIV) pacing can improve LV efficiency 

in the setting of electromechanical dysfunction (cardiac resynchronization therapy-

CRT). At present, pacing models of CRT utilize large animals, which are expensive 

and are hard to manipulate genetically. In this chapter, we explore whether the rodent 

heart can mimic pacing-related findings in humans, and thus serve as an experimental 

model for CRT. To do so, rats were implanted with two miniature-bipolar-hook 

electrodes as follows: Group A (n=6) right atrial (RA) and RVa sites, and Group B 

(n=7) RVa and posterobasal LV sites. Electrodes were attached to a connector in the 

back of the rat. Following recovery, a two-dimensional transthoracic 

echocardiography was performed at baseline (no pacing) and during pacing through 

the electrodes at a rate slightly faster than the spontaneous heart rate. Segmental 2D 

circumferential strain (CS) analysis was performed (short-axis, midventricle). We 

found that, in group A, RA pacing had no effect on LV dyssynchrony as measured by 

standard deviation of segmental time to peak CS, standard deviation of the time to 

peak CS and the average delay between opposing ventricular segments. In contrast, 

RVa pacing induced marked dyssynchrony. In group B, when LV pacing or BIV 

pacing was applied, they prominently improved LV dyssynchrony compared to RVa 

pacing under normal heart function. These findings indicate that in healthy rats, 

similarly to humans, RVa pacing induced marked LV dyssynchrony while LV and 

BIV pacing created favorable LV mechanics. Thus, rodent pacing appears to mimic 

important features seen in large mammals and has the potential to become a reliable 

tool for pacing related studies, including CRT.    

 



חקר תכונות לבביות על חדריות בעזרת מודל מעבדתי חדש לביצוע רישום וגירוי חשמלי מרקמת  נושא:

 הלב של מכרסמים קטנים.

 

 מיכל מור שם:

 

 דר׳ יורם עציון ופרופ׳ אריה מורן מנחים:

 

 תקציר

שונות.  לבביותחולדות ועכברים  נמצאים בשימוש רחב במחקר לבבי, ומהווים מודלים אמינים לחקר פתולוגיות 

בנוסף, עכברים מהונדסים גנטית הפכו לכלי בעל ערך רב בחקר הבסיס המולקולרי של פתולוגיות לבביות שונות 

ובשנים האחרונות עולה השימוש בהם כדי ללמוד על מגוון אספקטים מולקולריים, תאיים ופרמקולוגיים של 

כלל ורקמת העלייה בפרט, מיקום אלקטרודות לצורך פתולוגיות אלה. עם זאת, בשל גודלו הקטן של לב המכרסם ב

אפיון מדדים אלקטרופיזיולוגייים מסובך ומאתגר. קשיים טכניים אלו הם הסיבה העקרית  שתאור התכונות 

 החשמליות הבסיסיות של לב המכרסם ובפרט עליית המכרסם מוגבל מאוד.

 

 –ית )אלקטרודת קרס מזערית במחקר הנוכחי אנו משתמשים בסוג חדש של אלקטרודה אפיקרדיאל

ביפולארית(. תחילה השתמשנו בשיטה כדי לאפיין לראשונה את התכונות האלקטרופיזיולוגיות של עליית 

 Atria rate -. התמקדנו בתגובת העלייה לגירוי חשמלי מהיר ובתופעת הin-vivoהמכרסם 

adaptationבהמשך, העמקנו בחקר המנגנון האחראי לתופעת ה .- Rate adaptation  ,בהמשך העבודה .

 AV -השתמשנו בשיטה החדשה כדי ללמוד מהי ההשפעה הפרמקולוגית של מעכב קולטן לאדנוזין על  ה

node  בניסוייin-vivo  לבסוף, השתמשנו בשיטה החדשה על מנת ללמוד מהי ההשפעה של קצוב .

 ת.באזורים שונים של החדר על התפקוד האלקטרומכני של חדר שמאל בחולדו

  

תאור ראשוני של התכונות החשמליות  1.3פרק ( 1הממצאים של מחקר זה מובאים בארבעה פרקים: 

מתאר את הקשר  1.3פרק ( 2העל חדריות במכרסמים ע"י שימוש באלקטרודת קרס ביפולרית מזערית. 

 rate adaptationבין משך פוטנציאל הפעולה למשך התקופה הרפרקטורית והסיבות להעדר תופעת ה 

 1, אגוניסט סלקטיבי לקולטן מסוג INO-8875 -. מתאר השפעה של ה1.1פרק ( 3בלב המכרסם. 

המתאר את ההשפעה של  1.3פרק ( 4לאדנוזין,  על אלקטרופזיולוגיה והמודינמקה  לבבית בחולדות. 

 speckle-trackingקיצוב חדרי באזורים שונים על סנכרון חדר שמאל בחולדות בריאות בעזרת 

echocardiography . 

 

 להלן סיכום הממצאים של הפרקים :

 

תאור ראשוני של התכונות החשמליות העל חדריות במכרסמים ע"י שימוש באלקטרודת  1.3פרק 

 קרס ביפולרית מזערית.

פולרית מזערית על מנת לחקור מאפיינים אלקטרופיזיולוגים -בפרק זה, השתמשנו באלקטרודת קרס בי

מכרסמים, על ידי חיבור האלקטרודה ללב דרך חתך מינימלי בבית חזה. בחולדות של רקמת העלייה ב



ועכברים מורדמים, חיברנו שתי אלקטרודות לעלייה ימין ואלקטרודה נוספת לחדר ימין. מצאנו שמערך 

זה מאפשר רזולוציה גבוהה בחקר מאפיינים אלקטרופיזיולוגים על חדריים. בנוסף, השתלה קבועה של 

ת אפשרה לנו לחקור גם מאפיינים האלקטרופיזיולוגיים של חולדות מתנהגות. המחקר מציג האלקטרודו

( C57BL6 -ו ICRמאפיינים אלקטרופיזיולוגים של רקמת העלייה בחולדות ועכברים מורדמים  )מזן 

מורדמים ובחולדות מתנהגות. הרזולוציה הגבוה של האלקטרודה אפשרה לנו מדידה של התקופה 

, אשר failed 1:1 atrial captureובפעם הראשונה מדידה של  AERP)העלייתית ) הרפרקטורית

  p < 0.0001), n=35  ,)31.7±8.3%בחולדות   27.2±2.3% –ב  AERPבאופן מפתיע היה גבוה מה 

. C57BL6  (p = 0.015, n=4) בעכברי 57.7±13.7% -ו   ICR  (p = 0.0001, n=13)בעכברי 

 S2קבועים ורק מעט מהירים מקצב הבסיס של החיה,  S1ל עשרה מרווחי הכול S1S2S3בפרוטוקול 

בתגובה לקיצור  AERP,  אובחן קיצור של ה S2להערכת תקופת החביון שיצר  S3במרווח משתנה ו 

. תופעת הסתגלות זו נעלמה כליל כאשר פרוטוקול הגירוי היה שגרתי וכלל עשרה S1-S2המרווח 

להערכת החביון. בשעות הראשונות  גרם קיצוב עלייתי מהיר  S2מכן בתדר משתנה ולאחר  S1מרווחי 

, אך לאחר מכן חלה התארכות. בהשוואה בין קיצוב עליה ימין לקיצוב AERP -בחולדות לקיצור ה

שנמדדו בחלק התחתון של עלייה ימין. לסיכום,  AERP -עלייה שמאל  לא נמצא הבדל בערכי ה

במכרסמים שונה מהצפוי על פי   rate adaptation -כי תופעת ההממצאים המוצגים בפרק זה מעידים 

. בנוסף, שינויים חשמליים ברקמת העלייה בתגובה לגירוי מהיר תדר ex-vivoמחקרים קודמים 

מאופיינים כאן לראשונה. יש צורך בהמשך חקר מאפיינים אלו כדי לקבוע את ההשלכות הקליניות 

 להפרעות קצב עלייתיות.והמגבלות של השימוש במכרסמים כמודל 

 

 rate -חוסר סנכרון בין משך פוטנציאל הפעולה למשך התקופה הרפרקטורית בתופעת ה 1.3פרק  

adaptation .בלב המכרסם 

במכרסמים,  AERP rate adaptationבו הראנו העדר של תופעת ה  3.1בהתבסס על הממצאים בפרק 

 ERP-rateבפרק זה חקרנו את האופי הגלובלי והמנגנון האפשרי המעורב האחראי להעדר של תופעת ה 

adaptation  בלב המכרסם. בחינת התקופה הרפרקטורית העלייתית והחדרית בחולדות מורדמות

ו בעכברים היא גלובלית. ממצאים דומים נמצא  rate adaptationומתנהגות אישרו כי העדר תופעת ה 

 monophasic action potential -ו  VERPמורדמים. בלב מבודד של חולדה, שילוב בין מדידת 

(MAP)  הצביע על קיום שלrate adaptation  במשך פוטנציאל הפעולה בשעה שתופעה  זו אינה

ה קיימת בתקופה הרפרקטורית החדרית. לכן, אנו מציעים במהלך קיצוב מהיר משך פוטנציאל הפעול

 אינו אחראי יחיד על התקופה הרפרקטורית בלב המכרסם , .

 

לאדנוזין: הערכת ההשפעה הכרונו טרופית  3, אגוניסט סלקטיבי לקולטן מסוג INO-8875 1.1פרק 

 ,דרומו טרופית והמודינמית בחולדות. 

לאדנוזין היא גישה מבטיחה, ללא תופעות לוואי  1הפעלה פרמקולוגית סלקטיבית של קולטן מסוג 

במערכת  AV-node -משמעותיות, להשגת חסימה יעילה של ההולכה  החשמלית דרך ה

, אגוניסט בררני INO-8875 -הקרדיווסקולריות. המטרה של פרק זה היא הערכה של פעילות של ה

, מעכב "ותיק" בעל  CVT-501–וזין במערכת הקרדיווסקולרית, והשוואתו ל לאדנ 1לקולטן מסוג 

השפעה דרומו טרופית שלילית ובעל תופעות לוואי מינימליות על המערכת הקרדיווסקולרית בבעלי 



 -על האטת ההולכה דרך ה INO-8875חיים ובמחקרים קליניים. כדי להעריך את הפעילות הברנית של 

AV-node תגובה של חומר זה בלב  חולדה מבודד. חקר ההשפעה של -נהנמדד הקשר מINO-8875 

, ex-vivoחדרית בוצע בחולדות מורדמות. נמצא כי  -על לחץ דם עורקי ועל האלקטרופיזיולוגיה העל

INO-8875 (100nM-3µM) האריך באופן הדרגתי את ההולכה דרך ה- AV-node  מבלי להשפיע על

ורקים הכליליים . בחיה המורדמת לא נמדדה  ירידה בלחץ הדם עד בתפקוד חדר שמאל והתנגדות הע

( 50µg/Kg -ו  20µg/Kg) CVT-510 -( ו1-50µg/Kg) g/Kg (n=4 .)INO-8875 50מינון של 

. AV-nodeולהאטת ההולכה דרך הגרמו לירידה בקצב לב, לקיצור בתקופה הרפרקטורית העליתית 

בולטת  AV-nodeעל תפקוד ה  INO-8875הפעילות של  CVT-510עם זאת, בהשוואה ל 

שעות לאחר מתן  2.2 -זמן פעולה ארוך יותר הנמשך עד ל INO-8875 -יותר. נמצא כי ל

. (p<0.01)נגמר בתום שעה אחת מרגע מתן החומר  CV-510החומר, בעוד שזמן הפעולה של 

לאדנוזין. וכי  1בררנות גבוהה  יותר לקולטן מסוג  INO-8875 -לכן, אנחנו אנו מציעים כי ל

 .CV-510לחומר זה אפקט דרומו טרופי גדול וממושך יותר בהשוואה ל 

 

ההשפעה של קיצוב חדרי באזורים שונים על סנכרון חדר שמאל בחולדות בריאות בעזרת  1.3פרק  

speckle-tracking echocardiography. 

חדרי -ר שמאל. מצד שני, קיצוב דוקיצוב של חוד חדר ימין ידוע כגורם לפגיעה בסינכרון המכני של חד

ספיקה לבבית על ידי -עשוי לשפר את יעילות המכאנית של חדר שמאל וזהו הבסיס לטיפול בחולי אי

הם   CRT -. המודלים הקיימים  לcardiac resynchronization therapy (CRTחדרי )-קיצוב דו

טיות. בפרק זה בדקנו האם ניתן להשתמש בחיות גדולות שהן יקרות ואינן ניתנות בקלות למניפולציות גנ

. CRTבלב מכרסם לדמות תופעות חשובות שתאורו בחיות גדולות ובאדם ובכך להפכו למודל טוב לחקר 

( עלייה ימין וחוד חדר n=6) Aכדי לעשות זאת, השתלנו שתי אלקטרודות בחולדות באופן הבא: קבוצה 

באזור בסיס( . האלקטרודות חוברו למחבר בגב ( חוד חדר ימין וחדר שמאל )n=7) Bימין. קבוצה 

ללא קיצוב  two-dimensional transthoracic echocardiographyהחולדה. לאחר החלמה, ביצענו 

 Segmental 2Dובמהלך קיצוב בקצב מעט מהיר מקצב לב ספונטני. ביצענו אנליזה של 

circumferential strain (CS)  בshort-axis,   הפפילריים )אמצע החדר(. נמצא כי בגובה השרירים

לקיצוב עלייתי אין השפעה על סנכרון חדר שמאל כפי שנמדד בסטיית תקן של זמן הגעת הסגמנטים 

והשהייה בין סגמנטים מנוגדים. לעומת זאת, קיצוב  CS, סטיית תקן של הגעה לפיק CSהשונים לפיק 

חדרי הייתה -חוד חדר ימין גרם לחוסר סנכרון מובהק בחדר שמאל. לקיצוב חדר שמאל וקיצוב דו

השפעה מיטיבה על חוסר הסנכרון של חדר שמאל בהשוואה לקיצוב חוד חדר ימין. תוצאות אלה מעידות 

חוד חדר ימין גורם לחוסר סינכרון של חדר שמאל בעוד כי בחיות בריאות, כמו בבני אדם, קיצוב 

שקיצוב חדר שמאל או קיצוב דו חדרי מתאפיין בהשפעה מיטיבה על המכניקה של חדר שמאל. לכן, 

נראה כי מכרסמים מדמים ממצאים חשובים הנצפים באדם ובחיות גדולות ויכולים לשמש כמודל טוב 

 .CRTלחקר ההשפעות של קיצוב חדרי ביניהם 

 



     מאקרוסקופית דינאמית המשלבת רמזורים יציבות חישובית של הצבת תנועה :נושא העבודה

 מיכל ניצני :השם המגיש

 גרא-פרופסור הלל בר :שם המנחה

 

 :העבודה תקציר

השפעה של רמזורים  לכלולשפותח במטרה  ,אנליטי דינאמי של זרם רציף ת תנועהמתאר מודל הצב זהמדעי חיבור 

מסתמך על , שהנו הבסיס של מודל הצבת התנועה, מודל העמסת הרשת הדינאמי. בלתי תלויים בעלי מחזור קבוע

צמתים כדי להשיג עקביות בין כלי רכב במסלולים ועל חיזוי סדר ההגעה הצפוי של כלי רכב ל ה שלתנוע מיזר

 שלושהסס על ובמ במודל שילוב הרמזורים .מודל התנועה של הקטע היחיד לבין זרימת התנועה במסלולים

ניתוח שרשרת מרקוב לא סטציונרית להערכת הרכיב האקראי ( 1: היא הערכת העיכוב ברמזורתוצאתם שרכיבים מ

 להתפתחותהתייחסות ( 3, התייחסות לרכיב הדטרמיניסטי של אורך התור ברמזור( 2, של אורך התור ברמזור

העמסת  הערכת העיכוב שמתקבלת משולבת בתוך המסגרת הכללית של מודל .אורך התור לאורך מחזור הרמזור

  .הרשת

הראשונה היא הגישה המוצעת : שתי גישות שונות לייצוג רמזוריםעל ידי שהתקבלו משווה תוצאות בעבודה זו אני 

הגישה . מרקוביתגישה מוערכים על סמך קצב שירות דטרמיניסטי ו בעל רכיב אקראי תהליך הגעהתורים עם  לפיה

דוגמאות . ביציאה מקטע הכבישקבועה רמזורים על ידי מגבלת קיבולת  יה היא גישה פשטנית המייצגתיהשנ

 כיצדהמודל מצליח להמחיש , כמו כן. מציג תוצאות כמצופהנומריות מראות שבאופן כללי המודל המרקובי 

חלוקת הזרם בין המסלולים ועל התנהגות התנועה ברמת אופן על משפיעים  עיכובים בעלי אופי אקראי ברמזור

 .כולההרשת 

והקשר בין היציבות החישובית  ית הצבת התנועהיבע פתרוןדגש עיקרי בעבודה ניתן לנושא היציבות החישובית של 

מודלים  בין מוצג בהקשר זהבמיוחד ין יקשר מענ .המודל ולדיסקרטיזציה של המודל ברמות השונות להגדרת

בעקבות הקשר הזה מנוסחת בעיית הצבת . שיטות כלליות של אלמנטים סופייםדינאמיים של הצבת תנועה לבין 

, הממחישה את האתגר הדומה במעבר מניסוח רציף של בעיה למודל דיסקרטי התנועה הדינאמית בצורה חדשנית

 עיית הצבת התנועהתנאי שיווי המשקל בבהניסוח הדיסקרטי של , בפרט .קיים בשני התחומיםאתגר אשר 

קריות יהע ייחוסהנקודות שתי  .ת הייחוס בה התנאי נדרש להתקייםנקוד בדבראפשרויות שונות מציג  הדינאמית

" ריאקטיבית"או כגישה , "שיטת אוילר אחורית"לעומת " שיטת אוילר קדמית"מוכרות בספרות כ בעבודהשנדונות 

כי יציבות חישובית  וממחישותמאמתות ממצאים קודמים התוצאות שמוצגות כאן  . "פרדיקטיבית"אל מול גישה 

 . של המודל וההגדרההספציפיקציה ישירה של  עשויים להיות תוצאהורעשים בתוצאות 

מדוגמאות ברמת צומת בודד ועד )הדוגמאות שמוצגות בעבודה זו מתייחסות לרשתות תחבורה בסדרי גודל שונים 

דל לתאר תופעות דינאמיות מעשיות הניתוח המפורט של התוצאות מוכיח את יכולתו של המו (.לרשת בגודל בינוני

מעבר לכך מדגים הניתוח המובא כאן את המורכבות  .ולספק תובנות כלליות לגבי התנהגות התנועה ברשת

 .שבהסבר תוצאות מודל דינאמי

יציבות , שיטות של אלמנטים סופיים, מודל העמסת רשת, מודלים דינאמיים של הצבת תנועה: מילות מפתח

 .שרשראות מרקוב, ומזריםצמתים מר, חישובית
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Abstract 

This dissertation explores a continuous-flow analytic dynamic traffic assignment 

(DTA) model developed to consider isolated uncoordinated traffic signals. The dynamic 

network loading (DNL) component relies on trajectories and anticipated arrival order to nodes 

in order to achieve consistency between flow propagation along routes and single link traffic 

behavior. The traffic signal component consists of: a non-stationary cycle-to-cycle Markov 

chain for the evaluation of queue length randomness, deterministic delay consideration, 

within cycle behavior treatment, and a scheme for integration with the network level model. I 

compare results between a model where queues with random arrivals and deterministic 

departure rates are evaluated through the proposed Markov chain approach with a model 

where only exit capacity effects of traffic signals are considered. Numerical examples 

illustrate that overall the model utilizing Markov chains behaves as expected and captures 

interesting impacts of random queuing traffic signal delays on route choice and network level 

DTA solutions. 

 
A primary focus of this research is the issue of solution stability and its relationship to model 

specification and discretization. An interesting connection between DTA models and general 

finite element models in this respect is presented, particularly regarding lag options in the 

discrete form of the equilibrium condition. The DTA problem is formulated in a novel way 

that illustrates the similarity between DTA discretization challenges and general finite 

element models. My results regarding these lag options, known as ”forward” vs. ”backward” 

Euler methods, or as ”reactive” vs. ”predictive” user-equilibria, confirm previous findings and 

show that solution stability and spurious oscillations may be strongly influenced by model 

specification and discretization.  

 

Various numerical results are evaluated throughout this work consisting of transportation 

networks of different sizes (varying between small to medium sized transportation networks). 

The detailed results analysis illustrates the model’s ability to depict realistic traffic behavior 

and to provide additional insights. The analysis also demonstrates the complexity in 

explaining dynamic model outputs.  

Keywords: Dynamic traffic assignment, dynamic network loading, finite element methods, 

solution stability, signalized intersections, embedded Markov chains. 
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Abstract: 

ZnT-1 is a putative zinc transporter which was cloned by Palmiter in 1995, 

utilizing its ability to protect cells from zinc toxicity.  In addition, ZnT-1 has 

important regulatory functions including inhibition of L-type calcium channels 

through interaction with the β-subunit of the voltage-gated calcium channels and 

activation of the Ras Raf ERK signal transduction system, through its binding to Raf-

1 kinase. Here we studied the effects of ZnT-1 on the function of T-type calcium 

channels (TTCC). Co-expressing CaV3.1 or CaV3.2 channels with ZnT-1 in Xenopus 

oocytes augments the current through the TTCC (IcaT) to 182±15% and 167.95±9.27% 

of control, for CaV3.1 and CaV3.2, respectively (p<0.005 for both channels). In 

oocytes we also confirmed previously published findings that ZnT-1 enhances ERK 

phosphorylation and demonstrated that co-expression of ZnT-1 and non-active Raf-1 

blocked the ZnT-1–mediated ERK phosphorylation and abolished the ZnT-1 induced 

augmentation of IcaT. In mammalian cells (Chinese hamster ovary cells, CHO), 

similarly to the findings in Xenopus oocytes, co-expression of CaV3.1 and ZnT-1 

activated ERK signaling and increased the IcaT to 166.37±6.37% compared to cells 

expressing CaV3.1 alone (p<0.01). The results of biotinylation or Total Internal 

Reflection Fluorescence Microscopy experiments showed marked ZnT-1 induced 

enhancement of Cav3.1 surface expression. The MEK inhibitor PD98059 abolished 

the augmentation in the channel surface expression. In cultured murine 

cardiomyocytes (HL-1 cells), transient exposure to sub-lethal concentration of zinc, 

which induced enhancement in ZnT-1 expression, also led to enhanced surface 

expression of endogenous Cav3.1 channels. Consistently, in these HL-1 cells, 

Endothelin-1, a potent activator of Ras-Raf-ERK signaling enhanced the surface 

expression of Cav3.1 channels in a PD98059 sensitive manner. Our findings are 

consistent with the notion that ZnT-1 enhances the currents via CaV3.1 and CaV3.2 



through activation of Ras-ERK signaling due to enhanced trafficking of the channel to 

the plasma membrane. 

LTCC and TTCC are co-expressed in many tissues and appear to have different 

functions in a variety of cells such as cardiomyocytes, pancreatic β-cells, and neurons. 

We further investigated the effect of the voltage gated calcium channel (VGCC) β-

subunit on ZnT-1-induced augmentation of CaV3.1 and CaV3.2. Our results indicate 

that the β-subunit inhibits ZnT-1 induced augmentation of TTCC. Moreover, we 

demonstrated that this inhibition correlates with the VGCC β-subunit dependent 

reduction in ZnT-1–induced activation of Ras-ERK signaling . These findings 

document a novel regulatory function of ZnT-1 which serves as a mediator in the 

crosstalk between   TTCC and LTCC probably through the  interaction of ZnT-1 with 

Raf-1 kinase and the VGCC β-subunit. 

 

 

Keywords: ZnT-1, T- Type Calcium Channel, L- Type Calcium Channel Ras-ERK 

signaling. 

 



ZnT-1:חלבון רגולטורי חדש של תעלת סידן תלוית מתח מסוג  נושא  Tשמתווך השפעה הדדית בין

L ו-Tתעלות סידן תלויות מתח מסוג 

מירב מורמאת: 

 פרופ׳ אריה מורן ודר׳ יורם עציוןשם המנחים:

תקציר:

ZnT-1-הוא חלבון חוצה ממברנה המגן על תאי בעלי חיים מרעילות אבץ. בשנים האחרונות נתגלה כי ל 

ZnT-1 גם פעילות כמעכב תעלות סידן מסוג Lשמקורה בקישור  של החלבון  עם תת יחידה בטא של 

Raf -1/ERK/MAPK משפעל  את מסלול ה- ZnT-1תעלות סידן תלויות מתח.  כמו כן  נמצא כי 

- קינאז. במחקר הנוכחי, נחקרה לראשונהRaf-1  לZnT-1פעילות הנגרמת על ידי קישור ישיר של 

.T על הפעילות של תעלות סידן תלויות מתח מסוג ZnT-1השפעתו של 

 בביציות של צפרדע הגביר את הזרם דרך התעלהZnT-1 עם  CaV3.1 או CaV3.2ביטוי של תעלות  

.p<0, בהתאמה ( CaV3.1  או CaV3.2 מהביקורת, עבור  167.95±9.27% ו-   182±15% ל- Tמסוג 

 מגביר הזרחון של .ZnT-1 התעלות). בביציות של צפרדע גם אומתו ממצאים קודמים שה- 2 עבור  005

ERK ביטוי  ZnT-1 עם  Raf-1) בלתי פעיל  NRAF חסם את ההגברה בזרחון של (ERKוגם את  

. בדומה לממצאים בביציות של צפרדע , בתרבית תאי יונק,Tהגברת הזרמים  דרך תעלות הסידן מסוג 

166.37±6.37% לעלייה בזרמים דרך התעלה ל-  CaV3.1 ותעלת ZnT-1גרם ביטוי  משותף של ה- 

),.CaV3.1 (p<0.01בהשוואה לתאים שביטאו רק 

תעלת  של  הממברנלי  הביטוי  להערכת  ניסויים  או  CaV3.1תוצאות  ביוטיניליזציה  בעזרת   Total

Internal  Reflection  Fluorescence  Microscopy -הראו ש  ZnT-1לעלייה משמעותית גרם    

) חסם את העלייה בביטויMEK ( PD98059.  מעכב פרמקולוגי של  CaV3.1בביטוי הממברנלי של 

, גםZnT-1 ממקור לבבי לאבץ, שהגבירה רמות HL-1.  חשיפה זמנית של תאי CaV3.1הממברנלי של 

 , משפעל של1 האנדוגנית. בנוסף, אנדותלין-CaV3.1היא הובילה לעלייה בביטוי הממברנלי של תעלת 

תעלת Ras-Raf-ERKמסלול  של  הממברנלי  הביטוי  את  העלה   ,   CaV3.1ע"י שנחסם  תהליך   ,

PD98059 בתאי HL-1 המצאי העבודה תומכים ברעיון ש .ZnT-1 מגביר את הזרמים דרך התעלות Ca

V3.1 -ו   CaV3.2   -על ידי שפעול מסלול ה  Ras-ERKאשר גורם לעלייה בביטוי הממברנלי  של  

התעלה.

 מבוטאות יחדיו ברקמות  שונות בעלות תפקיד שונה ובמגוון תאיםT ו- Lתעלות סידן תלויות מתח מסוג 

ביניהם, תאי לב, תאי בטא של הלבלב ונוירונים. תוצאות המחקר מראות כי ביטוי יתר של  תת היחידה

.ZnT-1  התלוי ב  Tמסוג בטא של תעלות הסידן  תלוית מתח מעכב את  הגברת הזרם דרך תעלות ה 

. ממצאים אלו ZnT-1 על ידי  Ras-ERKיותר מזה, העיכוב נמצא בהתאמה לירידה  בשפעול מסלול 

על  מסוג ZnT-1מצביעים  תלויות מתח  סידן  תעלות  בין  רגולטורי שמתווך  כחלבון   T -ו  Lדרך  ,

 קינאז ותת יחידה בטא של תעלות הסידן.Raf-1 עם ZnT-1האינטראקציה  של 



-Ras, מסלול L, תעלת סידן תלוית מתח מסוג T, תעלת סידן תלוית מתח מסוג ZnT-1מילות מפתח: 

ERK.תת יחידה בטא ,
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Abstract 

One of the major challenges in today's science is to find a way to manipulate and control the 

movement of nano-sized objects. Controlled assembly of particles could have great potential in 

drug-delivery systems, nanomachinery and a variety of other nano-systems. Particles dispersed 

in a liquid exhibit a constant state of random motion due to thermal fluctuations (Brownian 

motion) and these hinder the directional motion. Strategies to enhance directional motion employ 

external and internal transport mechanisms. External power sources for autonomous motion 

employ magnetic and electric fields, or light. In contrast, particles can be `self-propelled’ if their 

motion is driven by internal forces, for instance by gradients of pH or a chemical potential of the 

solvent. Although a large number of studies have dealt with the autonomous propulsion of 

micron-sized particles, little is known about the mechanisms involved and their size limitations.  

 

In the present work we examine how movement by externally and internally driven processes 

scales down to the nano-scale. In contrast to the nowadays common 2D investigation of 

autonomous propelled systems, the scale down requires the utilization of alternative particle 

detection methods. We utilize dispersion-based methods such as Dynamic Light Scattering 

(DLS) and Depolarized DLS (DDLS) for the analysis of the real 3D motion of propelled 

nanoparticles. The 3D investigation requires deep understanding of nanoparticle dispersions and 

the interparticle interactions involved.  

 



Nanoparticle dispersions are commonly stabilized against aggregation by adsorption of polymers 

or other surface altering materials. These surface changes can lead to the loss of unique surface 

properties which in turn could be crucial for the design of nanoswimmers. Hence, with the 

objective to circumvent the use of surfactants and polymers on particle surfaces, we present a 

new strategy for the stabilization of nanoparticles. The developed principle is based on the 

preferential solvation of ions of an antagonistic salt in a binary mixture. We employed two types 

of colloids (graphene and crosslinked-polymer microspheres) and two types of mixtures (with a 

lower/upper critical solution temperature). The salt sodiumtetraphenyl borhydrate (NaBPh4) 

behaves antagonistic in both mixtures, where the Na
+
 cation is hydrophilic while the BPh4

-
 anion 

is hydrophobic. We found a stable dispersion of the crosslinked polymer colloids in the binary 

mixture with LCST water/2,6-lutidine using DLS. In addition, the stabilizing principle was 

employed on carbon based colloids in the binary UCST mixture acetonitrile and water. We 

prepared graphene dispersions by a bath-sonication process and determined the resulting 

graphene concentrations using UV-vis spectrometry. In addition, graphene sheets were identified 

by cryo-transmission electron microscopy (cryo-TEM) after a period of 3 months, indication of a 

stable dispersion. 

 

Nanoparticle propulsion by external forces is a common strategy for the creation of nano-

swimming devices. These swimmers can be driven by e.g. electric or magnetic fields. The latter 

has the advantage that magnetic forces are externally controlled and are not screened. 

Nevertheless, a dispersion of ferromagnetic nanoparticles involves complex interparticle 

interactions, even in the absence of an external field. Therefore, single particle stabilization and 

the impact on resulting nanoparticle self-assembly, as well as the control over interparticle 

interactions are crucial for the design of magnetic nanoswimmers. We investigated the interplay 

between attractive and repulsive forces in relation to the self-assembly and superstructure 

formation of ferromagnetic Co-based nanoparticles coated with polystyrene and the co-surfactant 

tri-n-octylphosphine (TOPO). We found that the self-assembly was strongly influenced by the 

presence of TOPO as co-stabilizer with respect to their interaction potential in dispersion. By 

TEM and cryo-TEM analysis we observed that the synthesis of particles in the absence of TOPO 

led to small, spherical particles, with preference towards chain formation. With increasing TOPO 



amount, rather hexagonal or even random organization was observed. The effect was attributed 

to the presence of strong attractive dipole-dipole- forces leading to the chain formation, while the 

incorporation of TOPO led to a net surface charge resulting in an electrostatic repulsive 

interaction between neighboring particles. These charges are analyzed by means of zeta-potential 

measurements. While cryo-TEM and SLS confirmed the presence of these structures in toluene-

based particle dispersions, the dynamic properties of the chain forming particles were 

investigated with DLS, and they were in good agreement with expectations for diffusing chains. 

 

In addition, we studied the self-assembly of these ferromagnetic Co-nanoparticles as function of 

sample concentration by DLS and DDLS. A decrease in translational and rotational diffusion 

coefficients, implying the formation of larger size objects was observed upon dilution for 

samples with low and medium TOPO content. The appearance of these larger objects was 

ascribed to a shift in the adsorption/desorption equilibrium of TOPO on the particle surface, 

leading to weaker electrostatic repulsion. The results from zeta-potential measurements 

supported this claim. However, no concentration dependence, neither in diffusivity nor in the 

zeta-potential was detected for the sample with highest TOPO coverage. Thus, for the case of 

high TOPO surface concentration it can be presumed that the reduction in TOPO surface 

concentration as result of system dilution was insufficient to significantly affect the aggregation 

state. The conclusions from the experimental results were supported by the theoretical model that 

relies on the commonly employed head-to-tail configuration for the magnetic dipole-dipole 

attraction while TOPO molecules are modelled as electric point dipoles. The electrostatic 

contribution due to TOPO was formulated by a modification of the theory of shifted dipoles. 

From the model it was clear that the changes in aggregate structure were the result of the 

electrostatic contribution due to the amount of TOPO dipoles on the particle surface and not due 

to the differences in the strength of magnetic dipolar attraction ( values) between the different 

samples.  

 

The effect of an external magnetic field on the structure formation of the cobalt particles with 

low and somewhat higher  values was studied. We determined the translational diffusion of the 

cobalt particles under directed external magnetic fields, generated by a specially designed 

Helmholtz coil set-up. The homogenous magnetic field produced by the Helmholtz coils was 



weak (up to 4 mT). Nevertheless, the particle-field interactions clearly biased the diffusion of the 

cobalt samples. The diffusion of the sample without co-surfactant formed dipolar chains without 

external magnetic fields. We believe that these dipolar chains orientate along the external 

magnetic field lines supported by asymmetric scattering observed in the 2D plot of the same 

sample using SAXS. In contrast, we interpreted the decrease of the diffusion coefficient of the 

sample with highest TOPO amount, that appear as single particles at 0 magnetic field, as result of 

the external applied field by the formation of chain structures. Interestingly, contrary to 

prediction, at constant magnetic field strength we found that at lowest sample concentration the 

most pronounced chaining occurred. We explain this effect by the weaker electrostatic repulsion, 

which antagonizes chain-formation at lowest sample concentration.  

 

Currently most particle propulsion designs are chemically driven systems; similar to the 

macroscopic concept of engines these systems require chemicals as fuel. We investigated particle 

systems with a catalytic "motor" on the particle surface. These motors generate energy by the 

decomposition of hydrogen peroxide to water and oxygen. We studied spherical particles as well 

as cylinders that were coated with a highly active dinuclear Mn(II)-catalyst.  

We determined accelerated or retarded diffusion of spherical particles from 1 m down to 100 

nm dispersed in ethanol using Dynamic Light Scattering (DLS). Two modes of motion were 

determined after the addition of hydrogen peroxide to a dispersion of catalytic particles in 

ethanol. We suspect that one mode corresponds to the diffusion of catalytic particles whereas the 

second mode relates to O2 nanobubbles formed as a consequence of the catalytic reaction.  

Propelled diffusion to about 40% (regarding their equilibrium diffusion) occurred for particle' 

sizes larger than 500 nm. Based on the particle sizes we further determined the diffusion 

coefficient employing frame-by-frame analysis of Light Microscopy (LM) images. The obtained 

diffusion coefficients were in agreement with DLS results. Basing on the appearance of 

nanobubbles in the system (second mode of motion) we suppose that the underlying propulsion 

mechanism for the spherical particles with sizes of 600 nm and 1 m is caused by a nanobubble 

propulsion mechanism.   

3D motion of spherical particles smaller than 500 nm was determined exclusively by DLS. The 

small particles' diffusion coefficients experienced tremendous retardation (~80%) regarding their 



equilibrium diffusion upon fuel addition. The retardation could either be related to changes in the 

system, or changes in trajectories as a result of the chemical reaction. The creation of oxygen 

bubbles might have caused a local viscosity increase in the particle vicinity. Once, the relation of 

particle radius to the size of the nanobubble became smaller a local viscosity increase could 

explain the overall reduction of the diffusion of the particles. Alternative explanations for the 

reduction of the particle diffusivity offer the change in the trajectory from a stochastic nano-

propelled Brownian to a helical trajectory. The overall diffusion would slow down for a particle 

that moves with a helical trajectory, even if the particle itself would move faster.   

In addition to the spherical silica particles we determined the diffusion behavior of zeolite L 

cylinders that are coated with the same Mn(II) catalyst. The particles have a size of 1x1 m. In 

case of cylindrical particles we employed frame-by-frame analysis of LM images. We found that 

the cylinders underwent pronounced propulsion with an increase of diffusivity of 116% upon 

addition of H2O2. This result indicated that short cylinders underwent much stronger propulsion 

(~116%) in comparison to spherical particles of the same size (~40%). Nevertheless, the direct 

comparison of diffusivity is difficult because their material properties such as density and 

porosity differ dramatically. 

The formation of the before mentioned nanobubbles was established indirectly by DLS and zeta 

potential measurements; and directly by cryo-TEM. Results showed that in contrast to the 

catalytic silica particle diffusion coefficients, the nanobubbles size and stability were 

independent of their size or the peroxide concentration in the solvent.  However, nanobubbles 

were not identified when the ethanol was replaced by methanol or excluded from the solvent. 

Thus, we suggest that the nanobubble stabilization occurred as a result of a reduced surface 

tension due to small organic molecules at the gas/water interface and their reductive effect on gas 

diffusion. 

 



 יצירת, התלכדות: וחיצוניים פנימיים כוחות השפעת תחת ננוחלקיקים צברי

 ונייעות מבנים

 הוד מנואלה שם המגיש:

 פרופ' משה גוטליבשם המנחה: 

 תקציר

. בקרה אחד מהאתגרים המרכזיים של המדע הינו מציאת דרכים לכוון ולשלוט בתנועה של עצמים ננומטריים

-על התלכדותם של חלקיקים הינה בעלת פוטנציאל רב ביישומים הקשורים למערכות למתן תרופות, ננו

מכונות ומספר רב של ננו מערכות נוספות. חלקיקים המפוזרים בנוזל נמצאים במצב של תנועה אקראית 

ל החלקיקים. מתמדת כתוצאה מתנודות תרמיות )תנועה בראונית( ואלה מפריעות בהכוונת תנועתם ש

אסטרטגיות להגביר את כיווניות התנועה מתבססות על מנגנונים חיצוניים ופנימיים. מקורות כוח חיצוניים 

לתנועה עצמאית מתבססים על שדות מגנטיים וחשמליים או על מקורות אור. לעומת זאת, חלקיקים מסוגלים 

 או של פוטנציאל כימי של הממס.   pHשל  להנעה עצמית אם תנועתם מקורה בכוחות פנימיים כגון גרדיאנטים

 ברמהבעבודה הנוכחית נתאר כיצד תנועה שמקורה בתהליכים פנימיים וחיצוניים באה לידי ביטוי 

 ננומטרים לממדיםמימדית המקובלת כיום לחקר מערכות בהנעה עצמית, -. בניגוד לשיטה הדוהננומטרית

אנו עושים שימוש בשיטות מבוססות פיזור, כמו פיזור אור מחייבת שימוש בשיטות חלופיות לגילוי חלקיקים. 

-(, על מנת לנתח את התנועה המרחבית האמיתית של ננוDDLS( ופיזור אור דינמי ללא קיטוב )DLSדינמי )

חלקיקים והאינטרקציות -מימד מחייבת הבנה עמוקה של פיזור ננו-חלקיקים מונעים. חקירת התנועה בתלת

 ם. המתקיימות בין החלקיקי

חלקיקים בפני אגרגציה ע"י ספיחת פולימרים או חומרים פעילי שטח אחרים. -ע"פ רוב נוהגים לייצב את הננו

שינויים אלה של פני השטח יכולים להוביל לאובדן תכונות פני שטח ייחודיות שעשויות להיות קריטיות בתכנון 

ים פעילי שטח אחרים, אנו מציגים גישה שחיינים. לפיכך, במטרה להימנע משימוש בפולימרים או בחומר-ננו

חלקיקים. העקרון שפיתחנו כאן מתבסס על המיום המועדף של יונים של מלח אנטגוניסט -חדשה לייצוב ננו

 בתערובת בינארית.

שחיינים. שחיינים -הנעת ננו חלקיקים באמצעות הפעלת כוחות חיצוניים היא גישה מקובלת ליצירת התקני ננו

ת מונעים ע"י שדות חשמליים או מגנטיים. לאחרונים יש יתרון היות שכוחות מגנטיים אלה יכולים להיו

חלקיקיות -חלקיקים פרומגנטיים כולל אינטרקציות בין-נשלטים מבחוץ ואינם ממוסכים. עם זאת, פיזור ננו

-נומורכבות גם בהיעדר שדה חיצוני. לכן, ייצוב חלקיקים בודדים וההשלכות על הארגון העצמי של הנ

שחיינים מגנטיים. אנו -חלקיקים, כמו גם השליטה באינטרקציות בין החלקיקים הינם קריטיים לתכנון ננו

חלקיקים -על של ננו-בדקנו את יחסי הגומלין בין כוחות משיכה ודחייה ביחס לארגון עצמי והיווצרות מבני

(. באמצעות TOPO) tri-n-octylphosphineסורפקטנט -פרומגנטיים מבוססי קובלט מצופים פוליסטירן וקו



כמייצב וזאת ביחס  TOPOשיטות מבוססות פיזור מצאנו כי הארגון העצמי היה מושפע מאוד מנוכחות 

 חלקיקים בפיזור. -לפוטנציאל התגובה של הננו

 

 

הללו כתלות בריכוז הדוגמה; כלומר  חלקיקי הקובלט הפרומגנטיים-בנוסף בדקנו את הארגון העצמי של ננו

-כפונקציה של אינטראקציות מגנטיות. פיתחנו מודל תיאורטי המתבסס על העקרון המקובל של סידור ראש

ממודלות כדיפולים נקודתיים. נוסחת חישוב  TOPO -זנב במשיכת דיפולים מגנטיים, כאשר מולקולות ה

 ה כמודיפיקציה של תיאוריית הדיפולים המוסטים.  נקבע TOPO -התרומה האלקטרוסטטית של מולקולות ה

בדקנו את השפעתו של שדה מגנטי חיצוני על המבנה הנוצר ע"י חלקיקי הקובלט עם משיכה דיפולארית 

מגנטית חלשה או מעט יותר חזקה. קבענו את הפיזור הטרנסלציוני של חלקיקי הקובלט תחת השפעת שדות 

סליל הלמהולץ ייעודי. אינטראקציות החלקיקים עם השדה השפיעו מגנטיים כיווניים שיצרנו באמצעות 

 בזוויות קטנות.  Xופיזור קרני  DLSבאופן ברור על פיזור דוגמאות הקובלט, כפי שמדדנו באמצעות 

כיום, מרבית השיטות להנעת חלקיקים הן כימיות; בדומה לשיטות המאקרוסקופיות המבוססות על מנועים, 

ת שימוש בכימיקלים כחומרי דלק. אנו בחנו מערכות חלקיקים שיש להן "מנוע" גם שיטות אלה מחייבו

חמצן למים וחמצן. בדקנו -קטליטי על פני השטח של החלקיק. מנועים אלה מייצרים אנרגיה ע"י פירוק מי

 גרעיני בעל רמת פעילות גבוהה. -דו Mn(II)חלקיקים כדוריים וגליליים שהיו מצופים בשכבת קטליזטור 

 100 -מיקרון ועד ל 1זיהינו פיזור מואץ ופיזור מעוכב של חלקיקים כדוריים בגדלים שבין  DLSצעות באמ

 -)בהתייחס לפיזור במצב שיווי משקל( נצפה עבור חלקיקים גדולים מ 40%ננומטר באתנול. פיזור ממונע לכדי 

ניתוח רצף תמונות מיקרון. מצאנו את קבועי הפיזור כתלות בגודל החלקיקים וזאת באמצעות  500

(. נמצאה התאמה בין קבועי הפיזור שנמצאו בשתי השיטות. אנו מניחים כי מנגנון LMממיקרוסקופ אור )

 בועה.-מיקרון הוא מנגנון ננו 1 -ננומטר ו 600התנועה של חלקיקים כדוריים בגודל 

בלבד. קבועי  DLSננומטר נקבעה באמצעות  500 -מימדית של חלקיקים כדוריים קטנים מ-התנועה התלת

( ביחס לפיזור שיווי המשקל שלהם עם 80% -הפיזור של החלקיקים הקטנים היו נתונים לעיכוב משמעותי )כ

הוספת הדלק. העיכוב בתנועה יכול להיגרם משינויים במערכת, או שינויים במסלולים כתוצאה מהתגובה 

 הכימית.

המצופים גם הם בשכבת  Lפיזור של גלילי זאוליט בנוסף לחלקיקי הסיליקה הכדוריים קבענו את התנהגות ה

מיקרון. ניתוח הנתונים של חלקיקים גליליים אלה נעשה  1X1. מימדי חלקיקים אלה הם Mn(II)קטליזטור 

באמצעות ניתוח רצף תמונות ממיקרוסקופ אור. מצאנו כי הגלילים נעו במידה רבה יותר באופן משמעותי 

הוספת מי חמצן. תוצאה זו העידה כי גלילים קצרים הואצו הרבה יותר  עם 116%והפיזור שלהם עלה לכדי 



~(. עם זאת, השוואה ישירה של מידת 40%~( בהשוואה לחלקיקים כדוריים בעלי מימדים דומים )116%)

 הפיזור אינה פשוטה היות שתכונות החומר שלהם, כגון צפיפות ופורוזיביות שונות באופן מהותי.

ומדידת פוטנציאלי זטה;  DLSשנזכרו קודם לכן הוכחה באופן בלתי ישיר באמצעות  בועות-היווצרות הננו

קריוגני. התוצאות הראו כי בניגוד למקדמי הפיזור הקטליטיים של חלקיק הסיליקה,  TEMובאופן ישיר ע"י 

זאת, לא  בועות לא היו תלויות בגודלן או בריכוז מי החמצן בתמיסה. עם-הרי שגודלן ומידת יציבותן של הננו

בועות כאשר הממס הוחלף מאתנול למתנול או כאשר לא היה אתנול בממס. לפיכך אנו משערים כי -נמצאו ננו

בועות התרחש כתוצאה מהקטנת מתח הפנים בשל נוכחות מולקולות אורגניות קטנות בממשק -ייצוב הננו

 הגז/מים והשפעתן המעכבת על פיזור הגז.

 

 



Thesis title: A Magic Frequency in Light-Matter Interaction of a Two-State System with 

Multiple Degeneracy 

Submitted by: Menachem Givon 

Advisor: Prof. Ron Folman 

Abstract   

In this thesis I analyze theoretically and demonstrate experimentally the existence of a magic 

frequency for which the absorption of a linearly polarized light beam by alkali vapor atoms is 

independent of the population distribution amongst their Zeeman sub-levels and the angle 

between the light beam and an external magnetic field. I show that the phenomenon originates 

from a cancellation of the contributions of higher moments of the atomic density matrix, and is 

described using the Wigner-Eckart theorem and inherent properties of Clebsch-Gordan 

coefficients. 

I present a simplified model for the absorption of a light beam by a vapor of alkali atoms and use 

it to numerically study the properties of the magic frequency. I find that the magic frequency is 

very weakly dependent on the vapor temperature, and demonstrate that absorption of a light 

beam within 10MHz from the magic frequency is also independent of the population distribution 

amongst the Zeeman sub-levels and the angle between the beam and an external magnetic field. 

Based on the magic frequency I build a measuring system for the hyperfine population, 

demonstrate that it can measure the population with a time resolution of a few microseconds, and 

validate that its stability and sensitivity are better than 1%. 

A versatile experimental system was built for studying the interaction of 
87

Rb vapor with a 

variety of electromagnetic fields (light, MW, RF) in a well-controlled environment of DC 

magnetic fields. I describe the design, construction and operation of the system, which includes 

an RF source, a MW generator, several coils that produce DC magnetic field and three lasers, 

one of which is a modulated Raman laser capable of producing two coherent beams with 

frequencies spaced by several GHz. The Raman laser employs an innovative method that 

enhances the amplitude of sidebands generated by the modulation of the feed current of the laser 

diode with a microwave current.  

I also outline the design, construction and operation of a vapor cell-filling system that is capable 

of producing Rb and Cs vapor cells with paraffin wall-coating and/or with buffer gas. The 

system includes a demonstration of a cell filling method that may lead to low-cost, high-yield 

vapor cell production.  
 



רמות עם ניוון -הכולל מערכות שתי תדר קסום באינטראקצית אור עם חומר נושא התזה:
 מרובה

 מנחם גבעון מגיש:שם ה

   פרופ' רון פולמן שם המנחה:

 תקציר

 אור הבליעה של שבובתזה זו אני מנתח באופן תאורטי ומדגים נסיונית את הקיום של תדר קסום, 

רמות -תתבין  ההאוכלוסיילוג יתלויה בפ נארית ע"י אדים של מתכת אלקלית היא בלתימקוטב לי

התופעה נובעת מביטול כי ני מראה שדה מגנטי חיצוני. אבין קרן האור ל תובזווי, זימן השונות

א מתוארת באמצעות משפט יגבוהים של מטריצת הצפיפות האטומית, וה מומנטיםהתרומות של 

 גורדן.-מי קלבשתכונות של מקדהאקרט ו-ויגנר

שתמש בו כדי מאני ו ,יםקרן אור על ידי אדים של אטומים אלקלי בליעתל מודל פשוט פיתחתי

מוצא תלות חלשה מאד של התדר הקסום בטמפרטורה, ומדגים כי  : אניםור הקסתדאת ה אפייןל

בהתפלגות האוכלוסייה  התלוי הרץ סביב התדר הקסום הבליעה אינה-מגה 10גם בתחום של כ 

 שדה מגנטי חיצוני.ל קרן האורזווית בין או ב ןזימרמות -בקרב תת

ה בכל אחת משתי אוכלוסייה למדידת כמות פיתחתי ומימשתי שיטהם ור הקסתדהבהתבסס על 

למדוד את האוכלוסייה  היכול השיטהש של האטומים האלקליים, הוכחתירמות היסוד 

 .1%מ  טובים שיטהה שלשהיציבות והרגישות  ומצאתישניות, -קרומי מספר שלזמן  תרזולוציב

 צורך בחינתל גמישה וניתנת בקלות להתאמה לניסויים שוניםמערכת ניסיונית כמו כן בניתי 

קרינת עם מגוון רחב של שדות אלקטרומגנטיים )אור,  87רובידיום קציה של אדי האינטרא

תאר מ. אני קבועיםבסביבה מבוקרת היטב של שדות מגנטיים  , וזאת(מיקרוגל וקרינה בתדר רדיו

, גנרטור ה בתדר רדיונקריהקמה והתפעול של המערכת, הכוללת מקור את האת התכנון, 

שאחד מהם הוא  - ה לייזריםשלוש ים קבועים וכןמגנטי ותשד ריםסלילים המייצ מספר, מיקרוגל

כאשר הפרש התדרים בין הקרניים מגיע  קוהרנטיותמסוגל לייצר שתי אלומות אור הן רמלייזר 

את עוצמת פסי  מגבירההשפיתחתי שיטה חדשנית  זה מבוסס עלמן רלייזר למספר ג'יגה הרץ. 

 .לייזר ע"י זרם בתדר מיקרוגלהההזנה של דיודת  של מודלוציה של זרם הצד הנוצרים כתוצאה

כמו כן אני מתאר את התכנון, הבנייה וההפעלה של מערכת למילוי תאי אדים המסוגלת לייצר 

תאי אדים של צזיום ורובידיום עם ציפוי פראפין על הקירות הפנימיים ו/או עם גזים אצילים. 

דים, שיכולה להיות בסיס לשיטת ייצור המערכת כוללת הדגמה של שיטה חדשנית למילוי תאי א

 תעשייתית של תאי אדים אמינים במחיר סביר.

 



The Thesis topic: Studying Structural and Dynamical Properties of DNA Polymers 

using Scanning Fluorescence Correlation Spectroscopy 

The name of the student submitting:  Manish Nepal 

The name of the Advisor/s:  Prof. Oleg Krichevsky, Prof. Dina Raveh 

The abstract: 

Being the carrier of genetic information, DNA is, perhaps, the most important 

polymer around. It is also a very interesting polymer from the Physics point of view 

due to the scale of its persistence length ~50 nm, that is much larger than the diameter 

of DNA double helix (2 nm) yet is typically much smaller than the DNA contour 

length (> 1µm). This defines DNA as a semi-flexible polymer with structural and 

dynamic properties distinct from those of flexible chains (a majority of synthetic 

polymers) and stiff polymers (such biofilaments as microtubules and actin). However, 

prior to our work there were no good experimental tools to measure DNA structure at 

the length scales above 50 nm. 

In this thesis a new approach combining scanning fluorescence correlation 

spectroscopy (SFCS) and covalent DNA labelling is successfully implemented to 

study various structural and dynamical properties of DNA solutions. In particular, in 

dilute DNA solutions we confirm for the first time the theoretical prediction of an 

essentially ideal structure of DNA chains: because of low DNA flexibility the 

probability of collision between DNA segments is low for contour lengths up to ~ 

60µm. And indeed the structure factors 𝑆(𝑞) obtained in our measurements follow the 

Debye expression for ideal polymers. The scaling of gyration radius 𝑅! with DNA 

contour length L (𝑅! ∝ 𝐿!.!"±!.!") is also consistent with the ideal worm-like chain 

behaviour.  

With the use of specific labelling, our technique also allows us to assess DNA 

end-to-end distance distribution. It appears to follow Gaussian distribution in a further 

confirmation of the ideal nature of DNA coils.   

In another application of specific labeling, we probe the structure of individual 

labeled DNA coils embedded in a dense mesh of other unlabeled DNA (semi-dilute 

solutions). For flexible polymers such conditions lead to shrinking of their coils with 

increasing concentration. However, our measurements on DNA reveal that their chain 

structure does not change up to the concentration of 600 !"
!"

, about 30 times larger 

than the chain overlap concentration. The invariance of the individual chain structure 



despite the dense organisation of polymer matrix is a remarkable feature of semi-

flexible polymers not previously explored experimentally. Although surprising, this 

experimental finding is consistent with the marginal solution theory of semi-flexible 

polymers by Schaefer, Joanny and Pincus [Macromolecules 13, 1280 (1980)].  

Furthermore, we develop a new method based on SFCS where scanning is 

performed at multiple speeds, in order to measure the segmental dynamics of DNA in 

semi-dilute solutions. The use of scanning FCS as compared to the standard, static 

FCS eliminates problems arising from photobleaching of slowly moving dye 

molecules. In a remarkable analogy to the invariance of DNA chain structure from 

dilute to semi-dilute solutions, we also find that DNA chain dynamics is only weakly 

affected by the dense mesh of other DNA.  

Finally, we attempt to experimentally resolve one of the controversial topics in 

the last few decades; the effect of electrolyte strength on DNA persistence length. 

While overall our data are consistent with the classical Odijk-Skolnik-Fixman (OSF) 

theory of polyelectrolytes, we find significant deviations from OSF at very low 

electrolyte concentrations. 

 



  
בעזרת ספקטרוסקופיית מתאם  DNAקביעת תכונות מבניות ודינמיות של פולימרי   :נושא העבודה

בסריקה פלורוסנטי -----------------  

------------------- מניש נפל :שם המגיש  

     פרופ׳ אולג קריצ׳בסקי, פרופ׳ דינה רווה  :/יםשם המנחה

תקציר העבודה   

 DNAמהווה , כנראה, את הפולימר החשוב ביותר למדע. בנוסף, מולקולת ה DNAבהיותו הנשא של מטען גנטי, 

נאנומטר. אורך זה הוא גדול בהרבה מקוטרה  50ך ההתמדה שלה הוא כמושכת את עניינם של פיזיקאים היות ואור

-(כ DNAשל מולקולת  מיקרון). תכונות  1נאנומטר) ומצד  שני יכול להיות קטן בהרבה מאורך המולקולה (>  2

-אלה מגדירות את ה DNA כפולימר גמיש- למחצה בעל תכונות מבניות ודינמיות השונות מאלה של פולימרים 

מהווים את רוב הפולימרים המלאכותיים המוכרים) ושל פולימרים קשיחים (כדוגמת סיבים ביולוגיים גמישים (ה

כמו מיקרוטובולים או אקטין). באופן מפתיע, עד פרסום עבודתינו, לא היו כלים ניסיוניים מוצלחים שאיפשרו 

-מדידה של מבנה ה DNA  נאנומטר. 50בקנה מידה שמעל  

) לבין סימון קוולנטי SFCSשל שילוב בין ספקטרוסקופיית מתאם פלורוסנטי בסריקה ( בתיזה זו נציג גישה חדשה

. באופן פרטני, עבור תמיסות דלילות DNAבכדי למדוד תכונות מבניות ודינמיות של תמיסות  DNAשל מולקולות 

-ראות האיששנו לראשונה את התחזית התיאורטית בדבר התכונות הלמעשה אידיאליות של מבנה שרש DNAשל 

DNA כתוצאה מגמישותה המוגבלת של המולקולה, ההסתברות להתנגשויות בין מקטעי :DNA באורכים שעד כ-

             שמדדנו תואמים לתחזית של דבאי לגבי פולימרים אידאלים. S(q)מיקרון היא נמוכה.  ואכן, גורמי המבנה  60

-רכה של התפלגות אורכי קצהבעזרת סימון קוונלטי ספציפי, הטכניקה שלנו מאפשרת הע -אל . DNAקצה של 

.DNAהתפלגות זו נראית כהתפלגות גאוסיאנית, עובדה שמחזקת את הטענה לגבי הטבע האידאלי של סלילי   

מסומנות בודדות המוטמעות  DNAשימוש נוסף של סימון ספציפי הוא באפשרות למדוד את המבנה של מולקולות 

-בתוך רשת צפופה של מולקולות לא מסומנות (תמיסות דלילות למחצה). עבור פולימרים גמישים, תנאים אלה 

חושפות שהמבנה המרחבי  DNAמובילים להצטמקות של המולקולה עם עליית הריכוז. אולם, מדידות שערכנו על 

-שלו נשאר זהה אפילו עד ריכוזים של כ 600   !!
!"

באורכים שמדדנו.  DNAגבוה יותר מריכוז החפיפה של  30, פי 

אי התלות של המבנה המרחבי בין המבנה המרחבי של מולקולה בודדת לבין צפיפות תמיסת הפולימרים היא תכונה 

-מעניינת של פולימרים גמישים לה אנו מביאים הוכחות ניסואיות לראשונה. למרות שתכונה זו נראית למחצה 

-מפתיעה,  ממצא ניסויי זה עומד בכפיפה אחת עם תורת התמיסות הגבוליות של פולימרים גמישים למחצה של 

)].Macromolecules 13 ,1280 )1980שייפר, ג'ואני ופינקוס [  

ריקה מבוצעת במספר מהירויות, המאפשרת מדידת , בה הסSFCSבנוסף, פיתחנו שיטה חדשה המבוססת על 

-בתמיסות דלילות DNAדינמיקה של מקטעי  למחצה. באנלוגיה מדהימה לאי התלות של מבנה המולקולה בצפיפות 

כלשהו. DNAהתמיסה, אנו רואים השפעה מועטה ביותר של המולקולות הסמוכות על הדינמיקה של מקטע   

את אחת הסוגיות שהיו שנויות במחלוקת בעשורים האחרונים  השפעת ריכוז  לבסוף, ניסינו לפתור באופן ניסויי

. למרות שבאופן כללי, תוצאותינו תואמות לתורה DNAועצמת האלקטרוליטים בתמיסה על אורך ההתמדה של 

) על פוליאלקטרוליטים, אנו מוצאים סטיות משמעותיות מתורת OSFהקלאסית של אודיק, שקולניק ופיקסמן (

OSF ור ריכוזי אלקטרוליטים נמוכים מאוד.עב  

 

------------------  



 

  
  
  
  

   איפיון תפקודי של מיקרו רנ"א ממקור נגיף הציטומגלו
  
  

  מספין מששהשם הסטודנט: 
  פרופ' צבי בנטואיץשם המנחים:  
  אבני-דר' יונת שמר                        

  

הינו נגיף שכיחח בכל האוכלוסיות האנושיות ברחבי העולם ובא לידי ביטוי במיוחד במצבם של חסר  HCMV-נגיף ה

י וקפוח חיסוני כמו באיידס או במצבים של השתלות ודיכוי חיסוני טיפולי.  כמו כן גורם הזהום בנגיף לפגיעות חיסונ

מולדות אצל תינוקות הנדבקים בנגיף בעת ההריון.  חלק ניכר מן המידע הגנטי של הנגיף קשור בבקרה של מהלך החיים 

השלב הלטנטי של הנגיף, וכן -זה של פעילות מופחתת של הנגיף ובמיוחד במעבר בין השלב של חלוקה פעילה לבין

במנגנונים הקשורים בהגנה מפני התגובה החיסונית של המאכסן כנגד הנגיף.  מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק את 

מערכת המיקרו רנ"א של הנגיף ואת תפקודם בבקרה של המצב הליטי או הלטנטי של הנגיף.  כמו כן לעקוב ולאפיין ביטוי 

  קרו רנ"א אלה במצבים קליניים כמו גם זיהוי שלהם באמצעות סמנים ביולוגיים.מי

במחקר הוכחי השתמשנו בגישה כוללנית המשלבת כלים ביואינפורמטיים עם שיטות מולקולריות ביולוגיות לזהוי 

שלב הליטי של המיקרו רנ"א שמקורם בנגיף.  בדקנו זאת בתרביות תאים פיברובלסטים ממקור בני אדם לצורך מחקר ה

הן עי חקר מודלים מעבדתיים של מצב זה -הנגיף.  לצורך חקר השאלה בשלב הלטנטי של הנגיף ,השתמשנו בשיטות שונות

בתאים ממקור מונוציטים אנושיים והן ממקור של דוגמאות קליניות של תאים אלה המודבקים בנגיף.  איפיינו וגם כמתנו 

של הנגיף וזהוי המיקרו רנ"א  (Deep Sequencing)והן עי ריצוף עמוק  qRT-PCRאת המיקרו רנ"א של הנגיף הן עי 

בתוכו.  המיקרו רנ"א במצב הלטנטי זוהו בתאים נחים הן ממקור מעבדתי והן מדוגמאות קליניות.  כמו כן זוהו 

  טי.בדוגמאות קליניות של נסיובים , שתן ונוזל אמניטי שנתקבלו מבני אדם הנושאים את הנגיף באופן לטנ

  :  HCMV-) של מיקרו רנ"א חדשים שמקורם בנגיף הprecursorsאנו מדווחים כאן על גילוי ארבעה  רצפים מקדימים (

; hcmv-mir-US22, hcmv-mir-US29, and hcmv-miR-UL59 and hcmv-mir-UL69  

 ,mature : (miRNAs;miR-UL112-5p, miR-US4-3p, miR-US5-1-5pוכן על גילוי עשרה מיקרו רנ"א "בשלים" ( 

and miR-US5-2-5p, miR-US22 (5p and 3p), miR-US29 (5p and 3p), miR-UL59-5p, and miR-UL69-5p    

-microRNA-offsetאשר לא היו מוכרים קודם.  כמו כן גילינו עוד אחד עשר פרטים נוספים של מיקרו רנ"א המכונים 

RNAs (moRs)   ,ו את מציאותם של מיקרו רנ"א אלה בבידודים שלנתקבלו מבני הוכחנ  .אשר לא היו מוכרים מקודם

אדם וכן הוכחנו שהם באים לידי  ביטוי עשיר עם קריאות רבות מאוד בריצוף העמוק של הנגיפים.  כמו כן בדקנו הרבה 

 דגימות קליניות על מנת לזהות את המיקרו רנ"א האלה של הנגיף וגילינו שבשתן יש את המספר הגדול ביותר של

  מולקולות אלה . 

הן בדוגמאות המעבדתיות של -המחקר שלנו מוכיח לראשונה את מציאותם של מיקרו רנ"א של הנגיף במצב הלטנטי

, והן בדוגמאות קליניות של מונוציטים שנתקבלו מבני אדם  THP-1המודל ללטנטיות בשורות תאים מונוציטים מסוג 

ה מיקרו רנ"א של הנגיף מבוטאים במצב הלטנטי .רוב המיקרו רנ"א הנושאים את הנגיף באופן לטנטי.  מצאנו ששמונ

) של הנגיף מן reactivation. במהלך ה"ערור" ( US-של הנגיף , ומעוטם מן האזור ה   ULהללו מקודדים מן האזור ה

ראוי לציין   mir-US29המצב הלטנטי, מופיעים כל המיקרו רנ"א אשר לא נצפו בתקופה הלטנטית.   לגבי  המיקרו רנ"א 

הן במודל –, היא מופיעה בשלב הלטנטי  p3 -שלו, מופיעה בשלב הליטי של הנגיף ואילו הזרוע ההפוכה p5שהזרוע 

המעבדתי והן בדוגמאות הקליניות.   ישנם גם שורה של מיקרו רנ"א המופיעים בשלבים מוקדמים של השלב הלטנטי 

  ונעלמים עם התקדמות וביסוס שלב זה.



 

  

  

  

  

) ומראה שהנגיף מקדד לשורה ארוכה של micronomeנו מדגים לראשונה תמונה שלמה של המיקרונום (המחקר של

מיקרו רנ"א ושל רצפים קצרים של רנ"א אשר מתורגמים ובאים לידי ביטוי עשיר בשלבים שונים של מחזור החיים של 

הוא פותח פתח אפשרי לשמוש  הנגיף. דבר זה מעיד ללא ספק על התפקיד הביולוגי החשוב של מולקולות אלה. 

במולקולות הללו לצורך אפשרי לאבחנה ואולי גם לטיפול בזהומים של הנגיף.  כמו כן מדגים המחקר את קיומם של 

מיקרו רנ"א ייחודיים בשלבים הלטנטים של מחזור החיים של הנגיף ומכאן לאפשרות הסבירה שלמיקרו רנ"א אלה 

  של הנגיף. תפקיד חשוב בבקרה של מצב הלטננטיות

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

Functional Characterization of Human Cytomegalovirus microRNAs 
 

 
Student name: Mesfin Kebede Meshesha 
Advisors: Prof Zvi Bentwich 
                  Dr Yonat Shemer-Avni 

 
Human cytomegalovirus (HCMV or HHV5) is a highly prevalent human pathogen, usually acquired at an 

early age. It presents a global public health problem, especially in immune-compromised people and in 

HIV infection and inpatients on immune-suppressant treatments due to organ transplantation procedures. 

Furthermore, congenital HCMV is the leading cause of child birth defects.  A significant part of its genetic 

information is involved   in establishing the lytic and latent stages of the virus life cycle and in evasion of 

host immune responses. Like many other Herpesviruses, HCMV is known to encode for microRNAs. 

Nevertheless, most of these data was acquired through less sensitive approaches such as cloning protocols. 

Furthermore, data on microRNAs of HCMV during latency has not been yet addressed. The purpose of the 

present study was to discover and confirm all microRNAs and small RNAs encoded by HCMV during its 

production infection, latency and transition between these two phases of the virus life cycle. The study also 

targets detailed characterization of HCMV encoded microRNAs, their expression in clinical specimens and 

explore new potentials for identification of HCMV infection biomarkers.   

We applied an integrated approach combining bioinformatics analysis with high-throughput sequencing 

and qPCR of small RNA transcripts obtained from HCMV infected fibroblast cells in order to identify 

novel microRNAs during productive infection of HCMV. TO investigate HCMV encoded microRNAs 

during its latency period, we followed both in vivo and in vitro methods. First, we isolated peripheral blood 

mononuclear cells (PBMC) from volunteers that were previously infected with HCMV and extracted RNA 

followed by cDNA preparation and preamplification (to increase the sensitivity of detection). Expression 

of HCMV encoded microRNAs was then quantified using qPCR. Second, we used THP-1 monocytic cell 

lines that are known to support HCMV latency. THP-1 cells were infected with low passage clinical isolate 

of HCMV in suspension cultures and confirmed HCMV latency by absence of viral particles in the culture 

media, presence of viral particles within infected cells, absence of lytic genes and presence of latency 

associated transcripts. HCMV miRNAs were then quantified using qPCR. Reactivation of HCMV from 

latency in monocyte cells was carried out by differentiating the cells with treatment of dexamethasone. 

Circulating HCMV microRNAs were investigated in clinical specimens such as plasma, amniotic fluid and 

urine.  

We report here on the discovery of four hCMV encoded novel miRNA precursors; hcmv-mir-US22, hcmv-



 

mir-US29, and hcmv-miR-UL59 and hcmv-mir-UL69 and ten novel mature miRNAs;miR-UL112-5p, 

miR-US4-3p, miR-US5-1-5p, and miR-US5-2-5p, miR-US22 (5p and 3p), miR-US29 (5p and 3p), miR-

UL59-5p, and miR-UL69-5p as well as eleven microRNA-offset-RNAs (moRs) encoded by HCMV in 

addition to the already reported HCMVmiRNAs. Of these four precursors, mir-US29 is 100% conserved in 

chimpanzee CMV and mir-US22 has 69% sequence homology. Both the 5p and 3p mature forms mir-US22 

show extensive conservation in their seed sequence with only a single nucleotide mismatch. We confirmed 

expression of these novel miRNAs in low-passage clinical Isolates and strain AD169 by qPCR. In addition 

we demonstrate that most of the HCMV microRNAs have very large number of reads in deep sequencing, 

strongly suggestive of an important biological role that has yet to be defined and characterized.  We also 

screened different clinical specimens, such as plasma, amniotic fluid and urine in order to identify 

candidate HCMV miRNAs that could potentially serve as congenital HCMV. Although require sensitive 

assays for further use, it appeared that urine samples carried significantly higher levels of circulating 

HCMV miRNAs compared to other sample types.  

Our study also provides the first evidence of HCMV encoded microRNAs during its latency phase in vivo 

in PBMC and purified monocyte cells obtained from previously infected people as well as in in vitro 

HCMV latency model in THP-1 cells. We have identified that HCMV expresses eight of its microRNAs 

during its latency. Most of HCMV miRNAs expressed during latency originate from the UL region of the 

virus genome except few in the US region. Upon reactivation, all of the microRNAs that were absent in 

latency reappeared. Mir-US29, alternatively expressed one of its two arms (-5p and -3p) as most abundant 

strand in latency and productive infection: miR-US29-5p is the dominant arm in productive infection but 

was undetectable in latently infected THP-1 cells and PBMC/Monocytes, however, miR-US29-3p was 

highly expressed in both latently infected THP-1 cells and PBMC. At early stage of infection in THP-1 

cells, before latency was established, HCMV transiently expressed additional microRNAs; miR-US25-2-

5p, miR-US25-1-5p, miR-US29-5p and miR-US5-2-5p. However, these miRNA gradually disappear as 

latency progressed.  

Our data provides the first complete profile of the micronome of hCMV and demonstrates that hCMV 

encodes a large array of miRNAs and other short RNAs.  These species of short noncoding RNA are highly 

and abundantly expressed in the HCMV infected cells which strongly suggests that they have a central 

biological role in the viral host interactions which may also open new approaches for better HCMV 

antiviral therapy and diagnostics.  Furthermore, our data presented evidence that HCMV expresses a subset 

of its microRNAs during its latency, strongly suggesting a potential role of microRNAs to regulate viral 

latency. 
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Abstract 
 

Nature reveals inorganic minerals with extraordinary hierarchical nano- and micro-

structural order. Unique interactions between proteins and inorganic substances govern 

biomineralization processes, and these exceptional capabilities have inspired researches 

worldwide to use proteins and their shorter strands, peptides, in the synthesis of industrial 

substances. A wide variety of inorganic peptide binders (IPBs) with affinity to a target 

material have been selected using biological combinatorial methods. Such peptides have been 

used for forming various types of technologically important materials, such as metals, 

semiconductors, metal oxides, and magnetic substances, mainly in the form of nanoparticles 

in solution. However, information on the properties of the interface between the bioorganic 

molecules and the inorganic matter, which plays a critical role in determining device 

performance, is sparse. 

The aim of this thesis was to investigate the possibility of using peptides for "bottom-

top" construction of hybrid organic-inorganic components of electronic devices. This was 

achieved by a) developing peptide- mediated synthesis approaches for the formation of 

inorganic nanoparticle films, by this, demonstrating their utility as multifunctional, selective 

adhesion and capping layers; and b) exploring their effects on the electronic properties of 

semiconductor surfaces. As a final step I demonstrated the integration of the two approaches 

for the formation of inorganic (TiO2) films with controlled photoelectronic properties using 

the developed "green-chemistry" approach for their synthesis. 

IPB sequences were used as individual or dual affinity peptides (DAPs). In the latter 

approach two IPBs were fused together in order to specifically bind to a substrate at one end, 

and nucleate the growth of a chosen inorganic material at the other end. The use of DAPs as 

templates for film growth was demonstrated by the deposition of gold films on silica 

substrate. Uniform continuous films were formed on substrates to which a monolayer of the 

peptide was pre-attached after 5 h of immersion in solution containing HClAu4. The films 

were found to be comprised of disk shaped crystalline gold nanoparticles (NPs) with a ratio of 

3-4 gold atoms per peptide, with about 23% of the gold atoms, presumably located at the 

surface of the NPs, interacting strongly with the peptide side chains. The resistance of the film 

decreases during its growth, reaching a value of 14 kΩ per square upon the formation of a 

continuous film. Charge transfer between the NPs and the peptide resulted in positive 

charging of the NPs. The ability to define the pattern of the films on the surface was 

demonstrated by using the peptide as an ink in a micro-contact printing process for the 

formation of a template pattern on which the gold film is grown. Using patterned surfaces, the 

film thickness was estimated to be ~3 nm. 

DAPs were further used to promote the growth of TiO2 films. Approximately 1 m 

thick nanocrystalline TiO2 films were synthesized by adding an initial step to the procedure of 

gold film deposition. Accordingly, DAP- induced nucleation in solution occurred prior to 

nanoparticle deposition onto surfaces. Films formed on DAP templated substrates showed 

higher homogeneity then those formed without the template, highlighting the importance of 

the DAP adhesion layer. The TiO2 films were composed of crystalline anatase NPs with a 

diameter of up to 5 nm. Consequently, a quantum effect was observed showing a blue-shift of 

0.6 eV in the bandgap energy. Finally, preliminary results showing the use of IPBs as a 

complexion agent in the synthesis of CdSe nanocrystalline films are presented. This thesis 

establishes IPBs, and DAPs in particular, as a simple, powerful, modular tool for the 



formation of a desired inorganic film on a selected substrate. Moreover, the use of low 

temperature and ambient atmosphere makes the synthesis and film deposition 

procedures cost effective and environmental friendly.  
The second part of this thesis elucidates electronic interactions at the peptide-

semiconductor interface. It is demonstrated that the identity and position of a single amino 

acid in the IPB can significantly modulate the electronic properties of semiconductor surfaces 

on which they are bound. Specifically, I show that the introduction of tyrosine or tryptophan, 

both possessing an aromatic side chain whose higher occupied molecular orbitals are 

positioned in proximity to the edge of Gallium arsenide (GaAs) valence band, to the sequence 

of a peptide that binds to GaAs (100) results in changes of both the electron affinity and 

surface potential of the semiconductor. These effects were found to be more pronounced than 

the effects induced by the same amino acids bound on the surface in a head–tail 

configuration. Furthermore, the relative magnitude of each effect was found to depend on the 

position of the modification in the sequence. This sequence dependent behavior is induced 

both indirectly by changes in the peptide surface coverage, and directly, probably, due to 

changes in the orientation and proximity of the tyrosine/tryptophan side group with respect to 

the GaAs surface. These studies reveal that despite the use of short protein oligomers and 

aiming at a non-natural-electronic task, the well-known relations between protein structure 

and function is preserved. In an alternative approach I show that the peptide backbone also 

influences the semiconductor surface electronic properties. Three peptides, -valine and two 

different steric conformations of -valine conjugated to tyrosine to control self-assembly 

propensity, were tested.These di-peptides were introduced to GaAs (100) bound via the 

peptide carboxylic end group. The peptide film structure was characterized using attenuated 

total reflection infra-red spectroscopy (ATR-IR), demonstrating a shift of the amide I peak 

from ~1640 cm
-1

 toward ~1650 cm
-1

 for the three di-peptides, where the maximal shift is for 

the -containing analogs. This Amide I shift indicates the formation of a parallel -sheet upon 

assembly on the surface. The CH2 stretching vibration peaks further indicated dense 

arrangement of the -analog films, supporting the former observation. Electronic 

characterization of these films emphasized enhanced electronic interactions once a-sheet is 

formed. Overall, this thesis places peptides as an important tool for controlling and 

tuning electronic properties of semiconductors.  
In the last part of this thesis I integrated the ability of peptides to tune the electronic 

properties at the interface, through their ability to direct the growth of inorganic materials. 

This was done using a porphyrin conjugated TiO2 binding peptide. This peptide was used in 

the synthesis of TiO2 films, resulting in formation of porphyrin sensitized TiO2 films on silica 

in a one-step procedure at ambient atmosphere. A photovoltage signal was manifested in the 

films upon absorption of light in the Soret-band of porphyrin and TiO2 bandgap, indicating 

charge generation and separation. This behavior was more pronounced for a peptide in which 

porphyrin was directly bound to the TiO2 binding peptide, where photovoltage was observed 

upon Q-band absorption as well, with respect to a design in which the porphyrin was attached 

through a three glycine bridge. This integrated approach is a milestone in addressing 

peptides as building block materials for constructing electronic devices. Hence, all 

together I have established that by utilizing IPBs, novel, environmental friendly, and 

simple processes can be developed for the formation of state-of-the-art hybrid organic-

inorganic components of electronic devices. In these devices peptides are utilized to 

direct and promote film formation, while simultaneously controlling their 

photoelectronic properties.  

Two main parts of this thesis were published. The work on peptide- induced growth of 

gold films was published in Journal of Materials Chemistry in 2011, and the work 

dealing with modulating semiconductor surface electronic properties by inorganic 

peptide–binders was published in Journal of the American Chemical Society in 2012. 

Three additional papers are currently in preparation.  

 



"פפטידים בעלי אפיניות לחומרים אנאורגניים לשימוש כאבני בניין ליצירת התקנים 

 חשמליים"

 מאת מעיין מתמור

 פרופ' נורית אשכנזי העבודה נעשתה בהדרכת:

 תקציר
 מבנים בעלי הירככיה יוצאת דופן. אינטרקציות -ומיקרו -הטבע מציג מינרלים אנאורגנים בעלי ננו

מיוחדות בין החלבונים והחומרים האנאורגנים הן השולטות בתהליכי הביומינרליזציה. יכולות יוצאות דופן אלו 

העניקו השראה לחוקרים ברחבי העולם להשתמש בחלבונים ובתצורותיהם הקצרות, פפטידים, בסינתזה של 

ם בעלי אפיניות לחומר מטרה חומרים לשימוש תעשייתי. מבחר רחב של פפטידים הנקשרים לחומרים אנאורגני

נבחרו באמצעות שיטות ביולוגיות קומבינטוריאליות. פפטידים אלו משמשים ליצירת ערב רב של חומרים בעלי 

חשיבות טכנולוגית, כגון, מתכות, מוליכים למחצה, תחמוצות המתכת וחומרים מגנטיים, בעיקר בתצורה של 

ם חוסר במידע הנוגע לתכונות של ממשקי הביניים בין המולקולות ננוחלקיקים בסינתזה בתמיסה. יחד עם זאת, קיי

 הביואורגניות לחומר האנאורגני, שהינו בעל חשיבות מכרעת בקביעת ביצועי ההתקן החשמלי.

לבנייה מהבסיס מעלה של  מטרת תיזה זאת היא לבחון את האפשרויות הטמונות בשימוש בפפטידים

רכיבים היברידים המשלבים חומרים אורגנים ואנאורגנים להתקנים חשמליים. יעד זה הושג במחקר זה באמצעות 

א. פיתוח סינתזה של שכבות דקות המורכבות מננוחלקיקים אנאורגנים המבוססת על שימוש בפפטידים כמתווכים, 

ית, האדהזיה הסלקטיבית ואת תפקידם כמעטפת החלקיקים. ב. בחינת את היכולת הרב פונקציונלידי כך להציג -ועל

השפעת הפפטידים על התכונות החשמליות של פני השטח של מוליכים למחצה. כשלב מסכם, אציג את שילוב שתי 

הגישה ליצירת שכבות דקות של חומרים אנאורגנים )טיטניה( תוך שליטה בתכונות פוטואלקטרוניות של השכבה 

 ש בסינתזה הנעשית בתנאי "כימיה ירוקה". תוך שימו

פפטידים הנקשרים לחומרים אנאורגנים שומשו באופן עצמאי או כפפטיד בעל אפיניות כפולה. רצפים של 

במקרה האחרון שני רצפים של פפטידים הנקשרים לחומרים אנאורגנים מחוברים יחד במטרה להקשר, באופן 

מצידו השני של הפפטיד לזרוע ולגדל חומר אנאורני נדרש. השימוש ספציפי,  מצידו האחד של הפפטיד למצע ו

בפפטיד בעל אפיניות כפולה כמצע לגידול שכבה הוצג בגידול של שכבת זהב על מצע סיליקה. שכבת זהב רציפה 

שכבה של פפטיד טרם הטבילה. -, עליו הושמה חדHClAu4שעות של טבילת המצע ב  5כעבור ואחידה התקבלה 

אטומי זהב לפפטיד, כאשר  3-4כבות הורכבו מננוחלקיקים גבישיים בעלי מבנה של דיסק עם יחס של נמצא כי הש

מאטומי הזהב נמצאים, כפי הנראה, על מעטפת החלקיק ויוצרים אינטרקציות חזקות עם קבוצות הצד  33%בערך 

עם  kΩ/ 14ך של של הפפטיד. ההתנגדות החשמלית של השכבה ירדה עם זמן גידול השכבה, עד להגעה לער

יצירת שכבה רציפה. מעבר מטען בין הננוחלקיקים והפפטיד הביאו לטעינה חיובית של חלקיקי הזהב. בנוסף, 

-microהוצגה היכולת ליצור תבנית של שכבת הזהב על גבי מצע הסיליקה תוך החתמת הפפטיד כדיו בשיטת 

contact printing   .שבלונת שכבות הזהב שנוצרה על גבי מצע סייעה וגידול הזהב ישירות על תבנית הפפטיד

 ננומטר. 3 –בהערכת עובי השכבה שהוערך כ 

גבישיות -גידול שכבות של טיטניה הושג תוך שימוש בפפטידים בעלי אפיניות כפולה. התקבלו שכבות ננו

התאם באמצעות הוספת שלב התחלתי לתהליך הגידול ששימש לגידול שכבות הזהב. ב 1m~בעלות עובי של 

לכך, נוקליאציה בתמיסה התרחשה בנוכחות הפפטיד בעל האפיניות הכפולה טרם השמת ננו החלקיקים על המצע. 

שכבות שהושמו על גבי מצע עליו הושמה שכבת פפטיד בעל אפיניות כפולה הראו הומוגניות גבוהה יותר מאלה 

של הפפטיד על המצע. שכבות הטיטניה  שהושמו ישירות על מצע, תוצאה זאת מדגישה את חשיבות שכבת ההדהזיה

ננומטר. עקב כך, נצפה אפקט קוונטי המציג  5בעלי קוטר של עד  anataseהורכבו מננוחלקיקים מגובשים בפאזת 

לאנרגיה גבוהה יותר. לבסוף, תוצאות ראשוניות  eV 0.6הסטה של הפער האסור לעבר אנרגיה גבוהה יותר ב 

בסינתזת שכבות ננוגבישיות   complexion agentלחומרים אנאורגנים כ  המציגות שימוש בפפטידים הנקשרים

 פרטני ובאופן, אנאורגנים לחומרים הנקשרים בפפטידיםזאת מבססת את השימוש  תיזהיוצגו. CdSe של 

. נבחר מצע על רצויה אנאורגנית שכבה ליצירת ומודלרי עצמתי, פשוט ככלי, כפולה אפינית בעלי פפטידים

 השכבות השמת תהליכי ואת אלו סינתזות הופך הסביבה ובתנאיבנוסף, השימוש בטמפרטורות נמוכות  

 .לסביבה וידידותיים כלכלית לכדאיים

מוליכים  –החלק השני של תיזה זאת מבהיר את האנטרקציות החשמליות בממשק הביניים של פפטידים 

למחצה. בחלק זה מוצג כי הזהות והמיקום של חומצה אמינית בודדת ברצף פפטידי הנקשר לחומר אנאורגני יכול 



לווסת את התכונות החשמליות של פני השטח של מוליך למחצה אליו הפפטיד קשור. באופן מיוחד, אני מראה כי 

 higher occupied molecular orbitals -מטית וההכנסה של טירוזין או טריפטופן, שתיהן בעלות קבוצת צד ארו

גורם  GaAs (100), לרצף הפפטיד שנקשר ל GaAsשל  valance bandשלהן ממוקם בקרבת הקצה של ה 

לשינויים באפיניות האלקטרונית ובפוטנציאל פני השטח של המוליך למחצה. נמצא כי אפקטים אלה משמעותיים 

. מעבר לכך, head-tailחומצות אמינו כאשר הן קשורות בקונפיגורציה של יותר מאשר האפקטים הנגרמים מאותן 

נמצא כי המידה היחסית של כל אפקט תלויה במיקום של השינוי ברצף. התנהגות זאת התלויה ברצף מושפעת 

באופן בלתי ישיר בהבדלים בכיסוי פני השטח, ובאופן ישיר בשינויים באוריינטציה ומידת הקרבה של קבוצת הצד 

של טירוזין/ טריפטופן ביחס לפני השטח של המוליך למחצה. מחקרים אלה הראו כי למרות השימוש בחלבונים 

קצרים וההכוונה למשימות אלקטרוניות על טבעיות, היחסים המבוססים בין מבנה החלבון לפונקציונליות שלהם 

ינו בעל ההשפעה על התכונות נשמרים. בדומה לכך, הראתי גישה אלטרנטיבית בה עמוד השדרה של הפפטיד ה

ואלין ושתי קונפורמציות סטריות -החשמליות של פני השטח של מוליכים למחצה. שלושה פפטידים בהם אלפא

פפטידים -ואלין אשר הוצמדו לטירוזין על מנת לשלוט בזיקה להשמה עצמית נבדקו.  שלושת דו-שונות של בטא

קצה הקרבוקסילי. מבנה שכבת הפפטיד נבחן קשורים דרך ה GaAs (100)אלו הושמו על מצע של 

cm מ ~ amide I, נצפתה הסטה של הפיק attenuated total reflection infra-red spectroscopyבאמצעות
-

1
cm לעבר ~ 0441

-1
בשלושת הפפטידים, כאשר הסטה מקסימלית נראתה באנלוגים המכילים בטא חומצות  0451

בהשמה על פני השטח של המצע.  parallel -sheetעל היווצרות של מעידה  amide Iאמינו. הסטה זאת של 

מעידים על סידור צפוף של השכבות המכילות בטא חומצות  CH2 stretchingהפיקים המייצגים ויברציות של ה 

אמינו, תוצאה זאת מחזקת את הממצאים הקודמים. איפיון חשמלי של המבנים ההיברידים מציג אינטרקציות 

 חשיבות בעל ככלי פפטידים מעמידה זאת תיזה, לסיכוםגברות בעת היווצרות משטחי הבטא. חשמליות מו

 התכונות החשמליות של מוליכים למחצה.  וויסות לשליטה גבוהה

לווסת את התכונות החשמליות  אני מציגה שילוב של יכולת הפפטידים האחרון של תיזה זאת בחלקה

בממשקי הביניים עם יכולתם להכווין את גידול החומרים האנאורגנים. חלק זה הוצג תוך שימוש בפורפירין 

המוצמד לפפטיד קושר טיטניה. פפטיד זה שימש לסינתזה, בעלת שלב אחד, של שכבות טיטניה בעלות רגישות 

סיליקה באווירת הסביבה. אות פוטווולטאי עורר בשכבה בשל  לתכונות האופטיות של פורפירין על גבי מצע של

של הפורפירין והפער האנרגטי האסור של הטיטניה, דבר המעיד של עירור והפרדה  Soret-bandבליעה של אור ב 

של מטען. תגובה זאת היתה משמעותית יותר עבור הפפטיד בו הפורפירין היה קשור ישירות לפפטיד הקושר 

, זאת ביחס לפפטיד בו הפורפירין היה קשור לפפטיד הקושר לטיטניה Q-bandsתרחשה בליעה גם ב לטיטניה, בו ה

גישה משולבת זאת הינה אבן דרך בביסוס פפטידים כאבני בניין ליצירת באמצעות גשר של שלושה גליצינים. 

ים הקושרים התקנים חשמליים. בהסתכלות כוללת על העבודה ניתן לומר כי ביססתי את השימוש בפפטיד

לחומרים אנאורגנים בתהליכים חדשניים, ידידותיים לסביבה ופשוטים הניתנים לפיתוח עבור יצירת רכיבים 

אנאורגניים היברידים הנמצאים בחזית הטכנולוגיה. בהתקנים אלה פפטידים -להתקנים חשמליים אורגניים

כונותיהם האופטואלקטרוניות של ישמשו לכוון ולקדם את היווצרות השכבות, סימולטנית תוך שליטה בת

 השכבות. 

שני נושאים עיקריים מתיזה זאת פורסמו. העבודה העוסקת בהכוונה וגידול של שכבות זהב 

, בנוסף החלק העוסק בשינוי 1122ב  Journal of Materials Chemistryבאמצעות פפטידים פורסמה ב 

ות פפטידים הקושרים לאנאורגנים פורסם ב התכונות החשמליות של פני השטח של מוליכים למחצה באמצע

Journal of the American Chemical Society  שלושה מאמרים נוספים נכתבים בימים אלה.1121ב . 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



The Influence of Considered Pride and Joy on Cognitive Control 
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Abstract 

Cognitive control mechanisms contribute to successful self-control (i.e., adherence 

to a long-term goal in the face of an interfering short-term goal). Past research on the 

relation between emotions and cognitive control has mainly focused on the valence of an 

affective experience (positive vs. negative). The current research proposes a novel approach 

to examine this relation by focusing on the motivational role of considering rather than 

experiencing specific emotions. Because pride corresponds to long-term goal attainment 

and joy corresponds to short-term goal attainment, I predicted that considering these 

emotions would prime their associated goals (long- vs. short-term, respectively). This 

priming would then alter the readiness of the cognitive system to achieve the desired goals 

by increasing cognitive control when considering pride, and reducing cognitive control 

when considering joy. 

The dissertation includes two chapters that summarize the empirical work.  Each 

chapter includes two sub-chapters in the format of papers. Chapter 2.1 establishes the 

unique motivational function of considered positive emotions. In the first sub-chapter 

(Section 2.1.1) I have manipulated the consideration of pride & joy and used the 

antisaccade task to measure inhibition, which is a primary cognitive function in the service 

of long-term goal pursuit. I found that the consideration of an emotion related to successful 

pursuit of a short-term goal (i.e., joy) impaired performance in the antisaccade task relative 

to the consideration of an emotion related to successful pursuit of a long-term goal (i.e., 

pride). In Section 2.1.2 I further showed that considered positive emotions have a unique 

motivational function by comparing their influence to that of experienced emotions. I found 

that in opposite to considering an emotion, experiencing joy enhances inhibition in 

comparison to experiencing pride.  



In Chapter 2.2 I used a switching task to examine the exact cognitive control 

mechanisms influenced by considered emotions. Both the switching task and the 

antisaccade task are tasks that involve conflict between responses. Although the 

antisaccade is regarded as a task that measures response inhibition (Friedman, & Miyake, 

2004; Nigg, 2000), other cognitive processes underlying self-control, such as activation and 

maintenance of the task goal (Nieuwenhuis, Broerse, Nielen, & de Jong, 2004), may 

underlie performance on this task. The switching task enabled me to examine distinct 

cognitive processes within the same paradigm. However, this task is limited in the 

processes it taps and has behavioral indices related only to inhibition (i.e., Backward 

Inhibition, Mayer & Keele, 2000; Competitor Rule Suppression, Meiran, Hsieh, & Dimov, 

2010) and to automaticity (i.e., the Task Rule Congruency Effect, Sudevan & Taylor, 

1987).  To broaden the scope of the processes measured, in Section 2.2.1 I developed an 

index within the switching task aimed at measuring engagement with the current relevant 

goal (i.e., task) by priming of the currently relevant task rule. Because this priming is 

indicated when the previously relevant rule in Trial N-1 becomes the competitor in Trial N, 

I named this index Competitor Rule Priming. This new index indicates the extent of 

engagement with a goal by showing a difficulty in disengaging from this goal when it 

becomes irrelevant. In Section 2.2.2 I found that although considering joy and pride did not 

differentially influence indices related to cognitive control (i.e., indices related to inhibition 

and to goal engagement), considering pride reduced the Task Rule Congruency Effect, 

which is and index for automaticity. 

I then set out a comprehensive discussion regarding the mechanisms and processes 

which may be influenced by the consideration and experience of joy and pride. I also 

discuss the contribution of my work to the study of the relation between emotions and 

executive functions, and discuss my work’s relation to influential self-control theories.     
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executive functions, inhibition, automaticity, cognitive control, self-control, positive 
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 האופן בו מחשבה על גאווה לעומת שמחה משפיעה על שליטה קוגניטיבית

 מעין קציר

 מנחים: ד"ר טל אייל ופרופ' נחשון מירן

 תקציר 

ת טווח( מתאפשר-שליטה עצמית )כלומר, השגת מטרות ארוכות טווח תוך התעלמות מפיתויים קצרי

הודות למגוון מכאניזמים המאפשרים שליטה קוגניטיבית. מחקרי עבר שבחנו את הקשר בין רגשות 

ושליטה קוגניטיבית התמקדו בעיקר בערכיות של החוויה הרגשית )חוויה שלילית לעומת חיובית(. 

המחקר הנוכחי מציע גישה חדשנית לבחינת קשר זה, המתמקדת בתפקיד המוטיבציוני של מחשבה על 

גשות, לעומת חוויה של רגשות, בדגש על רגשות ספציפיים, בניגוד לערכיות החוויה הרגשית. משום ר

שגאווה מתעוררת בעקבות השגת מטרות ארוכות טווח והנאה מתעוררת בעקבות השגת מטרות קצרות 

טווח, ניבאתי שעצם המחשבה על הרגש תטרים את המטרות התואמות לרגש )ארוכות וקצרות טווח, 

של המערכת הקוגניטיבית  להשיג את המטרות  המוכנותאמה(. בהמשך,  הטרמה זו משפיעה על בהת

הרצויות על ידי הגברת השליטה הקוגניטיבית כשחושבים על גאווה, והפחתת שליטה קוגניטיבית 

 כשחושבים על הנאה. 

קים פר-התיזה מחולקת לשני פרקים המסכמים את העבודה האמפירית. כל פרק כולל שני תתי

מבסס את התפקיד המוטיבציוני הייחודי של מחשבה על  1.2שכתובים בפורמט של מאמרים. פרק 

( תפעלתי את המחשבה על גאווה והנאה והשתמשתי במטלת 1.2.2רגשות חיוביים. בתת הפרק הראשון )

 סדקה בשביל למדוד אינהיביציה, שהיא אחד המנגנונים הקוגניטיביים העיקריים שבאמצעותם-האנטי

מתאפשרת השגת מטרות ארוכות טווח. מצאתי שמחשבה על רגש הקשור להשגת מטרות קצרות טווח 

סקדה בהשוואה למחשבה על רגש הקשור להשגת מטרות -)כלומר, הנאה( פוגעת בביצוע במטלת האנטי

על רגשות יש תפקיד מוטיבציוני  מחשבהארוכות טווח )כלומר, גאווה(. בתת הפרק השני הראיתי של

רגשות.  חווייתדי, על ידי כך שהראיתי שמחשבה על רגשות משפיעים על אינהיביציה באופן שונה מייחו

באופן ספציפי, הראיתי שבניגוד למחשבה על רגשות, חוויה של הנאה מגבירה אינהיביציה בהשוואה 

 לחוויה של גאווה.

המושפעים ממחשבה  השתמשתי במטלת החלפה בשביל לבחון מהם המנגנונים הקוגניטיביים 1.1בפרק 

סקדה, שתיהן מטלות המערבות קונפליקט בין תגובות. -על רגשות. מטלת ההחלפה ומטלת האנטי

 & ,Friedmanסקדה כמטלה המודדת אינהיביציה של תגובות )-למרות שנהוג להתייחס למטלת האנטי

Miyake, 2004; Nigg, 2000 על הביצוע (, ישנם תהליכים קוגניטיביים נוספים שעשויים להשפיע

(. מטלת ההחלפה אפשרה לי לבחון Nieuwenhuis, Broerse, Nielen, & de Jong, 2004במטלה )



תהליכים קוגניטיביים מובחנים בתוך אותה פרדיגמה. יחד עם זאת, מטלה זו מוגבלת בתהליכים 

 הקוגניטיביים שהיא בודקת, ומאפשרת מדידה של תהליכים הקשורים רק לאינהיביציה ) כלומר,

Backward Inhibition, Mayer & Keele, 2000; Competitor Rule Suppression, Meiran, Hsieh, 

& Dimov, 2010( ולאוטומטיות )the Task Rule Congruency Effect, Sudevan & Taylor, 1987 .)

בשביל להרחיב את יריעת התהליכים הקוגניטיביים שניתן למדוד באמצעות מטלת ההחלפה, בחלק 

פיתחתי אינדקס בתוך מטלת ההחלפה, המודד את המידה בה מחויבים למטרה מסוימת )כלומר,  1.1.2

למטלה( כאשר היא רלוונטית, על ידי הטרמתה. משום שההטרמה באה לידי ביטוי כאשר החוק הקשור 

, קראתי לאינדקס הזה הטרמת Nהופך לחוק המתחרה בצעד  N-1למטלה שהייתה רלוונטית בצעד 

(. האינדקס החדש הזה מעיד על מידת המחויבות למטרה, Competitor Rule Primingתחרה )החוק המ

מצאתי  1.1.1הבאה לידי ביטוי בקושי להתנתק מהמטרה הזו כשהיא הופכת ללא רלוונטית. בחלק 

שלמרות שמחשבה על שמחה וגאווה לא השפיעו באופן שונה על האינדקסים הקשורים לשליטה 

, אינדקסים הקשורים לאינהיביציה ולמחויבות למטרה(, מחשבה על גאווה הפחיתה קוגניטיבית )כלומר

 , שהוא מדד לאוטומטיות. Task Rule Congruency Effect-את ה

החלק האחרון של העבודה מציג דיון כולל ומעמיק בנוגע למכאניזמים ולתהליכים שעשויים להיות 

אני דנה באופן בו עבודתי תורמת לחקר הקשר בין  מושפעים ממחשבה וחוויה של הנאה וגאווה. בנוסף,

רגשות ותפקודים ניהוליים. בסוף העבודה אני דנה בקשר בין עבודתי לתיאוריות בולטות הקשורות 

 עצמית.-לשליטה

 

עצמית, רגשות -פתח: תפקודים ניהוליים, אינהיביציה אוטומטיות, שליטה קוגניטיבית, שליטהממילות 

מתחרה, -מטלה, חוק-מחשבה על רגשות, מוטיבציה, מטלת החלפה, חוקיחיוביים, גאווה, שמחה, 

 הטרמה, חזרה על תגובה
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Repeat proteins are found in almost all intra- and extra- cellular systems and are involved

in diverse biological processes, such as transcriptional regulation,  cell  differentiation,  cell

cycle  control,  cellular  scaffolding,  apoptosis,  vesicular  trafficking,  innate  immunity,  and

bacterial invasion.  Integration of repeat proteins in fundamental protein studies, may thus

shed light on diverse phenomena in protein folding and protein-protein interactions, and may

facilitate the development of new family of receptors for different ligands. 

In this research, we describe a novel, consensus-based, chemical strategy for producing

small libraries of repeat proteins that are able to screen in parallel for the best ligand binder of

library members.  We developed a novel dynamic combinatorial  library (DCL) system for

rapid and easier TPR protein production and simple tool for searching for favorable ligand–

receptor  interactions.  This  system can  produce,  simultaneously, a  family of proteins  with

variable and modular target-binding surfaces that differ by the number of tandem TPR motifs.

Each TPR motif contributes both to the stability and to the potential target-binding surface of

the domain (Fig. 1).

Figure  1:  Schematic  illustration  of  DCL  of  the  TPR  proteins. The  system  leads  to

identification of the better, stable and favorable scaffold to a guest molecule.
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 מצויים ברוב המערכות התאיות, ומעורבים במגוון)repeat proteins(חלבונים בעלי רצף חוזר אחיד 

וסינתזה של זו, מחקרים שנעשו לאחרונה מציעים תכנון  על סמך תכונה  זיהוי מולקולריים.  תהליכי 

חלבונים חדשניים בעלי רצף חוזר אחיד עם אתר קישור אוניברסלי אשר יכולים להוות חלופה לנוגדנים.

אתר הקישור של חלבונים בעלי רצף חוזר אחיד, בניגוד לנוגדנים, הינו גדול ומודולרי וניתן להתאימו

לקישור ליגנדים שונים ולא טבעיים, תוך שמירה על המבנה השלישוני של החלבון. שילוב של חלבונים

בעלי רצף חוזר אחיד במחקרים על מבנים חלבוניים, יכול לתרום ללימוד ולהבנת מנגנוני קיפול של

והאינטראקציות שלהם, ולפיתוח של משפחה חדשה של רצפטורים לליגנדים שונים.  החלבונים

שמהווה חלק, tetratricopeptide repeat (TPR) proteinsבמחקר זה עסקנו בלימוד המבנה של 

, ואשר יכול לקשור את הליגנדים הטבעיים של חלבוני ה-protein phosphates 5 (Ppp5)מהחלבון 

Hsp70 -ו Hsp90.

שיכול,TPRאנו מתארים כאן כימיה חדשנית המבוססת על תכנון מוסכם של רצף של חלבון ה-  

בהעדר ובנוכחות ליגנד, לייצור ספריות חלבונים קטנות במטרה, לסרוק במקביל את כל חלבוני הספרייה

שייווצרו, ולבדוק האם ניתן לאתר מביניהם חלבונים שיצירתם זורזה באופן מועדף בגלל נוכחות הליגנד.

,)dynamic combinatorial library-DCL(מערכת זו מבוססת על ספריות קומבינטוריות -דינמיות 

, בעלי מספר שונה של יחידות רצףTPRויכולה ליצור, בו-זמנית, בנוכחות ובהעדר ליגנד, מגוון חלבוני 

).1חוזר מוסכם. נמצא שהרחבת אתר הקישור תרמה לשיפור היציבות של מבנה החלבון (איור 

המערכת מאפשרת זיהוי של. TPR של חלבוני ה-DCL: אילוסטרציה סכמטית של ספריית 1איור 

החלבונים היציבים והמועדפים יותר לקישור הליגנד.
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Abstract 

Over the last three decades, achievement goal theorists (Ames, 1992; Dweck, 1986; Elliot, 

1999) have contrasted two types of goals that may be adopted in achievement settings, 

namely, performance goals and mastery goals. Ames (1992) described performance goals as 

an ambition to demonstrate competence to others and perform better than others, where one’s 

self-worth is contingent upon one’s performance. With mastery goals, individuals try to 

improve their level of competence, develop new skills, or achieve a sense of mastery based on 

self-referenced (intrapersonal) standards. Over the years mastery goals were portrayed as 

more adaptive than performance goals and even as a hallmark of intrinsic motivation. This 

view, however, was based on a broad definition of the term "achivemenvet goals", which 

relates it as a combined construct, encompassing both "aims" and "reasons". Recent 

developments in the theory looked for narrower definitions of the goals and more precise 

measures for their assessment (Elliot & Murayama, 2008). Thus, a new formulation of the 

theory emerged, which differentiates between aims and reasons in the definition of goals. For 

example, mastery goal are now considered as including two stadards of competence, 

intrapersonal, where the individuals' aim is to do tasks better than he did before, and absolute, 

where his aim is to do the task well or to complete it. In this new formulation, reasons such as 

intrinsic motivation were excluded from the definition of mastery goals.  

onsidering these changes, my main argument in this work is that if mastery goals are 

cosidered merely as aims, they can be adopted in different motivational contexts, related with 

different motives and reasons. Hence, the current work tests the hypothesis that mastery goals' 

adaptiveness is dependent upon the context in which they are adopted and the reasons 

accompanying them. For this aim, I took a self-determination theory (SDT; Deci & Ryan, 

2000) perspective. According to SDT, the reasons individuals have for their behaviors lie 

along a continuum of self-determination, or relative autonomy. In autonomous motivation 

people perceive themselves as being the origin of their behaviors, fully endorsing them and 

feeling high levels of perceived choice with regard to them. In non-autonomous motivation 

people perceive themselves as "pawns" subjected to the play of heteronomous forces, and feel 

controlled with regard to their behaviors. SDT also relates to contexts that predict different 

types of motivations. An autonomy-supportive context predicts autonomous motivation and 



an autonomy-suppressive context predicts non-autonomous motivation. According to SDT 

autonomy supportive context and autonomous motivation predict better outcomes than 

autonomy-suppressive context and non-autonomous motivation.  

 Three studies, two experimental and one correlational tested the following 

hypotheses: 1) Mastery goals adopted in an autonomy supportive context will be more 

adaptive than those adopted in an autonomy suppressive context. 2) Perceived sense of choice 

will moderate the relation between mastery goals and intrinsic motivation for learning. In 

Study one (an experiment), 117 college students, randomly assigned to three groups 

(autonomy-supportive, autonomy suppressive, neutral), adopted an intrapersonal-competence 

standard to improving the graphic quality of handwriting. Results showed that mastery goals 

led to more positive emotional experiences when given in an autonomy-supportive context 

relative to the other two.  In study two (an experiment), a two-factor design was used to 

randomly assign 196 college students to six conditions, thus comparing the effects of the 

context (autonomy-supportive, autonomy suppressive, neutral) and the goal (mastery goals, 

performance goals) over both emotional and behavioral outcomes. Behavioral measures in 

this study were related to the learning efficiency of a computerized motor task, as measured 

by a speed-accuracy tradeoff. Participants were asked to play a computer game twice. After 

the first execution they were asked to improve their performance relative to themselves 

(mastery goal) or relative to others (performance goals). This study replicated the results of 

study one regarding the effect of the context over emotional outcomes. Specifically, it was 

found that an autonomy-supportive context was related to more positive and less negative 

emotional outcomes, whereas mastery goals were not related to positive emotional outcomes, 

but negatively related to negative emotional outcomes. In relation to behavioral outcomes, it 

was found all participants improved in respect of performance speed. However, whereas 

autonomy supportive context predicted an accuracy and efficiency improvement, autonomy 

suppressive and neutral contexts predicted an accuracy and efficiency decrease. Similarly, 

mastery goals predicted an accuracy and efficiency improvement, and performance goals 

predicted their decrease. Study three extended the research to natural settings and learners’ 

motives among 7th and 8th graders (N = 839) responding to questionnaires about a specific 

class. Results revealed stronger relations of mastery goals with interest/enjoyment and with 

behavioral engagement when students perceived their level of choice (experience of 

autonomy) as high rather than low. 

The current work suggests that recent developments in achievement goals theory enable 

examining the terms in which mastery goals are adopted alongside different motives and in 

different motivational contexts. In turn, the motives accompanying the goals and the context 

in which they are adopted may moderate their relation to various consequences. This work 



has both scientific and practical implications. From a scientific point of view, it suggests that 

research in the achievement goals perspective should consider both the contexts and the 

motives accompanying the goals. From a practical point of view, this work may have 

important implications for teachers’ training programs concerning teachers’ socializing 

practices. The present outcomes suggest that teachers should consider the possibility that 

students may feel compelled to improve their past performance (i.e., intrapersonal standard) 

in a way that may impair their intrinsic motivation. This implies that even when promoting 

mastery goals, teachers should pay attention to the general motivational climate in which 

these goals are endorsed. 
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 תקציר

( Achievement Goals Theory; Ames, 1992; Elliot, 2005תיאוריית מטרות ההישג )

התיאוריה היא תיאוריית מוטיבציה, העוסקת במטרות שאנשים מציבים לעצמם במשימות הישג. 

. (Performance goalsיכולת )הפגנת ומטרות  (Mastery goals)מבחינה בין מטרות מומחיות 

כניסיון של הפרט לשפר את רמת המסוגלות, לפתח מיומנויות חדשות,  מוגדרותמטרות מומחיות 

יכולת -מטרות הפגנת .אישיים-או להשיג תחושת שליטה בחומר, הנשענת על סטנדרטים תוך

ולבצע משימות טוב יותר מאחרים, כאשר  (Competence)כשאיפה להפגין מסוגלות  מוגדרות 

עדיפות על  מטרות מומחיות דול של מחקר מלמד כיגוף גהערך העצמי של הפרט תלוי בביצועיו. 

בשנים (. Ames, 1992מטרות הפגנת יכולת  בהיבטים רגשיים, קוגניטיביים והתנהגותיים שונים )

האחרונות חלו שינויים בתיאוריית מטרות ההישג, אשר חותרים להגדרות צרות יותר של מטרות 

. כך, במודלים (Elliot & Murayama, 2008)ההישג ולפיתוח מדדים מדויקים יותר לבדיקתן 

( וסיבות Aimsהקלאסיים של התיאוריה, המונח "מטרת הישג" הוגדר כשילוב של מטרות )

(Reasons הניסוח המחודש של התיאוריה, לעומת זאת, חותר להגדרה חסכונית וצרה יותר של .)

זה קיימת הפרדה בין המטרות, הן מסיבות תיאורטיות והן מסיבות מתודולוגיות. כך, במודל 

הסיבות למטרות, כך שמטרות הישג מוגדרות כמטרות )או יעדים( בלבד, וסיבות אינן נכללות 

אישי של מסוגלות, בו -בהגדרתן. כך למשל, מטרות מומחיות מוגדרות במודל זה כסטנדרט תוך

הפרט  מטרת הפרט היא לשפר את ביצועיו ביחס לעבר, או כסטנדרט אבוסלוטי של מסוגלות, בו

שואף להצליח לבצע את המשימה בצורה טובה. סיבות, או מניעים, כגון מוטיבציה פנימית, אשר 

(. Elliot & Thrash, 2011נכללו בהגדרה הישנה של מטרות מומחיות, אינן נכללות במודל זה )

טענתי המרכזית בעבודה זו היא כי אם מטרות מומחיות מוגדרות אך  בהסתמך על שינויים אלה,

ק כמטרות, אזי ייתכן כי ניתן לאמץ מטרות אלו בהקשרים מוטיבציוניים שונים, אשר קשורים ור

 בעבודה זו נבדקה ההשערה לפיה האדפטיביות של מטרות מומחיותבסיבות ומניעים שונים. כך, 

על מנת לבחון  להן. הנלוותמותנית בהקשר בו הן מאומצות, ובסיבות  אינה מובנת מאליה, והיא

 Self-determination theory)נקטתי בפרספקטיבה של תיאוריית ההכוונה העצמית י, את השערת

– SDT; Deci & Ryan, 2000.)  על פי תיאוריית ההכוונה העצמית, מניעיהם של אנשים לביצוע

פעולות נעים על מדרג של רמות ויסות מוטיבציה, בהתאם לתחושת האוטונומיה של הפרט ביחס 

יסות אוטונומי האדם חווה עצמו כמקור של פעולותיו וחש בחירה ביחס לפעולה. במצבים של ו

אליהן.  במצבים של ויסות לא אוטונומי האדם חווה עצמו כ"כלי משחק" הנתון לשליטתם של 

כוחות חיצוניים, ופועל מתוך תחושת כפייה. יתרה מזאת, תיאוריית ההכוונה העצמית מתייחסת 

וטיבציה שונים, כאשר קונטקסט תומך אוטונומיה נמצא גם לקונטקסט המנבא דפוסי ויסות מ

-כמנבא ויסות אוטונומי של מוטיבציה, וקונטקסט מדכא אוטונומיה נמצא כמנבא ויסות לא

אוטונומי או כפוי של מוטיבציה. על פי התיאוריה, פעולות המאופיינות בוויסות אוטונומי של 

 ות חיוביות יותר, התנהגותית ורגשית. מוטיבציה וקונטקסט תומך אוטונומיה מובילים להשלכ



( 1שלושה מחקרים, שני מחקרים ניסויים ומחקר מתאמי, בחנו את ההשערות הבאות: 

תומך אוטונומיה יהיו אדפטיביות יותר מאשר מטרות  בקונטקסטמטרות מומחיות המאומצות 

ר שבין תחושת בחירה תהווה גורם ממתן של הקש  (2מומחיות המאומצות בקונטקסט כופה. 

תלמידי  111 1מטרות מומחיות לבין משתנים הקשורים למוטיבציה פנימית ללמידה. במחקר 

אוניברסיטה אשר הוקצו באופן רנדומלי לאחד משלושה תנאי ניסוי )תומך אוטונומיה, מדכא 

על  מטרות מומחיות(היבט אחד של אימצו סטנדרט תוך אישי של ביצוע )  אוטונומיה, ניטרלי(

ומחיות את האיכות הגרפית של כתיבתם. התוצאות הראו שאימוץ מטרות ממנת לשפר 

בקונטקסט תומך אוטונומיה הוביל לרמה גבוהה יותר של הנאה ועניין ותחושת בחירה ולרמה 

, 2מדכא אוטונומיה או  קונטקסט ניטרלי. מחקר קונטקסט לעומת מתח וחרדה  נמוכה יותר של

גורמי, בו -. בניסוי זה נעשה שימוש במערך דו1ות ניסוי הרחיב את תוצא גם הוא מחקר ניסויי,

ומטרת   וניטרלי( מדכא אוטונומיה)תומך אוטונומיה,  הקונטקסטהמשתנים הבלתי תלויים היו 

איכות ומטרות הפגנת יכולת(. כמו כן, בניסוי זה נוסף משתנה תלוי,  מטרות מומחיותההישג )

הביצוע של המטלה, בנוסף למשתנים הרגשיים. כך, נבחנה מהירות הביצוע, רמת הדיוק בביצוע 

המטלה, ויעילות הביצוע. הנבדקים שיחקו במשחק מחשב פעמיים, ולאחר הביצוע הראשון של 

המשימה, הם התבקשו לשפר את ביצועיהם ביחס לעצמם )מטרות מומחיות( או ביחס לאחרים. 

מחקר . )תומך אוטונומיה, מדכא אוטונומיה, ניטרלי(ור ניתנו בשלושה קונטקסטים הוראות השיפ

על מדדי החוויה הרגשית. באופן  הקונטקסטבנוגע להשפעת  1זה שיחזר את ממצאי מחקר 

באופן חיובי תומך אוטונומיה היה קשור באופן חיובי להנאה ועניין,  קונטקסטספציפי, נמצא כי 

באופן שלילי למתח וחרדה. לעומת זאת, מטרות מומחיות בחירה וקרוב למובהקות לתחושת 

נמצאו הבדלים בין שני סוגי , אך לא בהשוואה למטרות הפגנת יכולת מתח וחרדה הפחיתו

נמצא כי נבדקים , איכות הביצוע. בנוגע למדדי או לתחושת בחירה להנאה ועניין המטרות ביחס

עם זאת, קונטקסט תומך אוטונומיה ניבא שיפור בכל תנאי הניסוי שיפרו את מהירות הביצוע. 

במידת הדיוק ויעילות הביצוע, וקונטקסט מדכא אוטונומיה וניטראלי ניבאו התדרדרות במידת 

הדיוק ויעילות הביצוע. בדומה לכך, מטרות מומחיות ניבאו שיפור ומטרות הפגנת יכולת ניבאו 

ר מתאמי( הרחיב את תוצאות הניסויי )מחק 3מחקר התדרדרות במידת הדיוק ויעילות הביצוע. 

 938בקרב  להקשרים סביבתיים טבעיים ובחן את הסיבות ללמידה )אוטונומיות לעומת נכפות(

תלמידים בכיתות ז' וח'. תוצאות המחקר הראו כי קיים קשר חזק יותר בין מטרות מומחיות לבין 

תחושת הבחירה שלהם התנהגותית בלמידה כאשר התלמידים תפסו את  השקעההנאה ועניין ו

 נמוכה. להבדיל מביחס ללימודים כגבוהה, 

כך, בעבודה זו נמצא כי ההתפתחויות האחרונות בתיאוריית מטרות ההישג מאפשרות 

לבחון את התוצרים של אימוץ מטרות מומחיות מאומצות בהקשרים שונים ומתוך מניעים שונים. 

ינה מחקרית, העבודה מציעה כי חוקרי עבודה זו היא בעלת השלכות מחקריות ופרקטיות. מבח

מטרות ההישג צריכים להתמקד בסיבות הנלוות לאימוץ מטרות ההישג, בנוסף להתמקדות 

במטרות עצמן. מבחינה יישומית, העבודה היא בעלת השלכות לעבודת המורה ולפרקטיקות 

באופן שאינו ההוראה שלו. נראה כי מורים מסוימים עשויים אכן לקדם מטרות מומחיות בכיתה, 

מדגיש השוואה חברתית, אך עשויים לעשות זאת באופן כופה ונוקשה, שפוגע באפקט החיובי 

הכללי של מטרות המומחיות שאומצו. על כן, מורים צריכים לקחת בחשבון שתלמידים מסוימים 

עשויים לחוש נכפים לשפר את ביצועיהם ביחס לעבר, באופן שפוגע במוטיבציה הפנימית שלהם. 

 כן, עליהם להקדיש תשומת לב לקונטקסט המוטיבציוני הכללי בהם מטרות אלה מאומצות. על
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Abstract 

The composition of the volatiles involved in creating flower aroma range up to hundreds of 

compounds. Flower volatiles are usually divided into three main groups: fatty acid 

derivatives, amino acid derivatives and terpenes. Most of the volatile terpenoids are produced 

de-novo by a family of enzymes termed terpene synthases. The biosynthetic pathway of the 

terpenes leads also to carotenoid pigment and plant hormones formation. Some volatile 

terpenes are apocarotenoids, molecules originating from catabolism of larger terpenoids such 

as carotenoids. Apocarotenoids include phytohormones and pigmentsthat are involved in 

colouring fruits and flowers. Some of the volatile apocarotenoidsin flowers and fruits serve in 

plant-animal interactionby attracting pollinators and seed dispersers. 

Catabolism of carotenoids to apocarotenoids is done by a group of enzymes termed 

Carotenoid Cleavage Dioxygenases, CCD. The CCD enzymes differ in function and are 

involved in producing pigments, signalling molecules, hormones and molecules involved in 

plant-animal or plant-pathogen relations. CCD members vary in substrate and double bond 

preference, resulting in a large range of apocarotenoid products.  

Tomato is an important cultivar in Israeli agriculture, and also serves as a model plant, 

convenient for scientific research. Albeit accumulated knowledge, little is known about 

volatile composition of tomato flower and the processes behind them.   

One of the key monoterpenes in tomato aroma is geranial. The known biosynthetic pathway 

of geranial is through the monoterpenes. In tomatoes an alternative pathway has been 

suggested, in which geranial is produced from carotenoids. 

These data led to the following hypotheses: 

1. There may be an alternative biosynthetic pathway to geranial production from 

carotenoids in tomatoes, and the enzyme responsible for this is a putative CCD 

capable of cleaving at the 7-8 double bonds, thus forming geranial out of carotenoids. 



2.  Many flowers emit volatile monoterpenes to attract pollinators, including tomato 

flowers, and the levels of these volatiles vary during the day to coincide with 

pollinator activity. Therefore, the volatiles levels in tomato flower may vary in 

composition during the day. 

3. Since carotenoids are part of the photosynthetic system, light harvesting as well as 

protecting from excess light, it is possible that CCD may play a role in controlling the 

light-protective role of carotenoids. 

I found that the main volatiles in the tomato flower are six monoterpenes: -pinene, -carene 

and β-phellandrene, which were already reported and also -phellandrene, two cymenes, and 

also a sesquiterpene, trans-caryophyllene, which are described for the first time for tomato 

flower. Monoterpene levels vary throughout the day, with the highest levels in the afternoon. 

The ratios between the six major monoterpene volatiles remained constant throughout the 

day, with β-phellandrene composing approximately 50% of the monoterpene fraction, and -

phellandrene and -pinene had the lowest quantities. A possible explanation for this 

phenomenon is that there may be a single control mechanism controlling the production of 

these six volatiles. Another option is that all monoterpenes are synthesized by a single 

monoterpene synthase with mutiple products. The highest monoterpene producing organs in 

theflowers are the sepals and petals whereas the lowest amount was found in the stamens and 

ovaries.  

I found that the total monoterpene synthase activity reflects the volatile profile of flowers. 

The enzyme activities could synthesize all six monoterpenes that are the present in the tomato 

flower. Just as the volatile profile changes during the day with an increase in the afternoon 

and decreased at night, so the activity of monoterpene synthase varies throughout the day 

with a peak of enzymatic activity in the afternoon and the lowest activity measured at night. 

The enzymatic activity during flower development reflected the observed volatile profile. The 

petals and sepals had high enzymatic activity which corresponded to the high amount of 

monoterpene content in these organs. However, it was found that the ovaries had the highest 

enzymatic activity. Possibly, substrate availability may be lower in ovaries than in petals. 

Another option is different evaporation rates in different organs, i.e., evaporation rate is 

higher in the ovaries compared to other tissues are the reason for this apparent anomaly. 

Three additional monoterpenes were synthesized in cell-free extracts: -terpinene, -myrcene 

and geraniol. There are several explanations for the phenomena: there may be a monoterpene 



synthase capable of synthesizing these monoterpenes but with limited substrate availability, 

or that the enzyme behaves differently In vitro than In vivo. 

I characterized two new genes from the CCD family in the tomato plant, based on gene 

mining in existing genomic databases and homology with other CCD genes. They were 

named SlCCD4a and SlCCD4b because they are most similar to the Arabidopsis AtCCD4 

gene. In silico studies predicted plastidial localization for both SlCCD4a and SlCCD4b. It 

was found that the expression pattern of these 2 genes varies spatially, SlCCD4a being 

expressed solely in anthers and SlCCD4b expressed in green and red fruit, and leaves except 

flowers and roots. SlCCD4a expression varies throughout the day, with higher expression 

levels measured during the afternoon and lowest in the morning and evening. Respectively, 

the apocarotenoid volatile profile showed comparable fluctuations, with the highest amount 

of apocarotenoids in the afternoon and the lowest in the morning and evening. This pattern is 

similar to the monoterpenes pattern observes. In heterologous expression of SlCCD4a in E. 

coli, it was found that the enzyme is able to cleave lycopene in the 7-8 and 7'-8' double bonds 

to produce geranial.   

I found that mutant Arabidopsis plants, lacking an active CCD4, had 50% more carotenoids 

than wild type plants. In addition, mutant plants showed a decreased by 50% in the quantity 

of apocarotenoids emitted, such as β-ionone and -ionone, derived from cleavage in the 9-

10/9’-10’ double bond of various carotenoids. The presence of other CCD enzymes with 

similar cleaving ability may explain why only a 50% decrease was detected rather than total 

decrease. Under high light regimes, mutant Arabidopsis plants had a higher resistance to light 

radiation than wild type plants, as expressed as higher quantum photosynthetic efficiency. 

Before the high intensity light treatment both mutant and wild-type plants had similar 

quantum photosynthetic efficiency. Also, it was found that the amount of carotenoids in both 

lines at the end of the high light exposure was similar. Concluding, increasing the carotenoid 

pool may be achieved not only by increased carotenoid production, but also by slowing the 

rate of carotenoid degradation. 

These findings show that CCD4 is important in keeping the carotenoid pool in the 

photosynthetic system according to environmental conditions. This research opens new lines 

of study where the emphasis is on the regulatory role of CCD4 in plants, especially 

concerning protection of the photosynthetic system under high light intensity regimes. 



 תהליכים ביוכימיים ומולקולארים המעורבים ביצירת הנדיפים בפרח העגבנייה

Solanum lycopersicum 

 מריאלה לידרמן

 שבת-בהנחיית: דר' ירון שטרית, דר' אפרים לוינסון, פרופ' שמעון בן

 תקציר

למאות הרכב החומרים הנדיפים המעורבים ביצירת הארומה של פרחים יכול לנוע בין חומרים בודדים 

ונהוג לחלק את הנדיפים לשלוש קבוצות עיקריות, נדיפים שמקורם מחומצות שומן, טרפנואידים וחומצות 

  ,אנזימים תם מיוצרים על ידי משפחוההטרפנים מהווים את הקבוצה הגדולה והמגוונת ביותר  .אמינו

מוביל בין השאר גם ליצירת הורמונים צמחיים  לייצור טרפנים המסלול הביוסינתטי .טרפן סינטאזות

שמהווים חלק מהאנטנה בפוטוסינתיזה ומסייעים בהגנה מפני חשיפה  פיגמנטים מקבוצת הקרטנואידיםו

שמקורם מביקוע של מולקולות  חלק מהנדיפים הטרפנואידים הם אפוקרוטנואידים .לעקת הארה וחימצון

פוקרוטנואידים כוללים פיטוהורמונים ופיגמנטים המעורבים הא קרוטנואידים. טרפניות גדולות יותר כמו

נדיפים ומקנים ארומה לפרחים ולכן משמשים  בצביעתם של פירות ופרחים. חלק מהאפוקרוטנואידים

 .כאמצעי תקשורת למשיכת מאביקים ומפיצי זרעים

 Carotenoidאנזימים המשפחת ע"י קטבוליזם של קרוטנואידים ליצירת אפוקרוטנואידים מתבצע 

Cleavage Dioxygenases CCD))שיפורק.  קשר כפולהסובסטראט ולשונות מבחינת העדפה  , המראים

יצירת פיגמנטים, מולקולות איתות, כוללים בפיזיולוגית הצמח מגוונים ביותר ו CCD -תפקידי אנזימי ה

 פתוגנים. -בע"ח וצמח-הורמונים ומולקולות הקשורות ביחסי צמח

מהווה צמח מודל למחקר מדעי. על אף  היאובנוסף  נה גידול חשוב בחקלאות הישראליתהעגבנייה הי 

 המידע הרב שנצבר בעגבנייה קיים מעט ידע בנוגע להרכב הנדיפים של פרח העגבנייה ודרכי היווצרותם. 

הוא . מסלול ייצור הגרניאל הידוע אחד המונוטרפנים החשובים בקביעת הארומה של עגבניות, הוא גרניאל

פרוק גרניאל שמקורו בלייצור אחר, אלטרנטיבי,  מסלול הוצע בעגבניות .דרך מסלול המונוטרפנים

 קרוטנואידים ולאו דווקא במסלול ייצור המונוטרפנים. 

 הבאות:העבודה נתונים אלו הביאו להשערות 

ים האחראי על מסלול אלטנרטיבי ליצירת גרניאל בצמח העגבנייה מקרוטנואידים, והאנז וקיים. יתכן 1

, וכך 7-8לא ידוע. יתכן כי אחד מהגנים שטרם זוהו הוא בעל יכולת חיתוך של הקשר הכפול  CCDכך הוא 

 נוצר גרניאל במסלול ביוסינטטי אלטרנטיבי במסלול שטרם זוהה. 

משיכת מאביקים מראים בד"כ מהלך השתנות יומי בהתאם לשעות המעורבים ב . נדיפים מונוטרפנים2

 המאביק. מכאן עולה ההשערה שבעגבנייה עשוי להיות מנגנון דומה.פעילות 

. מאחר וקרטנואידים מהווים חלק ממערכת קליטת האור וההגנה על האנטנה הפוטוסינטטית, הרי 3

 תפקיד במערכת הפוטוסינטטית בבקרת רמת הקרוטנואידים. עשוי להיות  CCD-שיתכן כי ל



קארן, בטא -פינן, דלתא-הם ששת המונוטרפנים אלפאייה בפרח העגבנהטרפנים העיקריים כי מצאתי 

פלאנדרן, שהיו ידועים מקודם, וכן אלפא פלאנדרן ושני צימנים, וכן ססקוויטרפן אחד, טראנס קריופילן, 

כי ונמצא  לאורך היממה רמות המונוטרפנים השתנות. לראשונה נערך מעקב אחר שלא תוארו בעבר

היחס בין ששת הנדיפים המונוטרפנים העיקריים נשאר נמצא כי הגבוהה ביותר.  םכמות בשעות אחה"צ

ן פינ-פלאנדרן ואלפא-מתוך השישה ואילו אלפא 50%-פלאנדרן מהווה כ-קבוע לאורך היממה. בטא

על ייצור הנדיפים. אפשרות  נובעת מבקרה משותפתהסיבה לכך . יתכן ונמצאים באחוזים נמוכים ביותר

סינתאז יחיד, ולכן היחסים קבועים בין  נוטרפנים האלו נוצרו מפעילות של מונוטרפןנוספת היא שהמו

האיברים המייצרים את הכמות הגדולה ביותר בפרח הם עלי הגביע ועלי הכותרת ולעומת זאת  הנדיפים.

 ובשחלות ועלי.  באבקנים הכמות הנמוכה ביותר נמצאה

 .לאורך היממה תואמת את פרופיל הנדיפים הנמדדסינטאזות  כי הפעילות של כלל המונוטרפןמצאתי 

כאשר שיא הפעילות האנזימטית מתרחש בשעות אחה"צ ואילו הפעילות הנמוכה ביותר נמדדה בשעות 

פרח. גם היכולת לייצר את ששת המונוטרפניםשנמצאו בפרופיל הנדיפים של האלו לאנזימים ה.הליל

בעלי  האנזימטית תאמה את הפרופיל הנדיפים.בשלבי התפתחות הפרח השונים נמצא כי הפעילות 

בוהה של מונוטרפנים הכותרת ועלי הגביע נמדדה פעילות אנזימטית גבוהה אשר תאמה את הכמות הג

גבוהה יותר. יתכן וזמינות יתה נמצא כי בשחלות הפעילות האנזימטית הי ,. עם זאתבאיברים אלו

  הסובסטראט נמוכה בשחלות לעומת עלי הכותרת. 

מיצוי הגס השסונטזו על ידי  גם שלושה מונוטרפנים חדשים זיהיתיסף למונוטרפנים הקיימים בפרח, בנו

: להופעת הנדיפים החדשים ישנן מספר הסברים אפשריים. וגרניול אלפא טרפינן, בטא מירצן של פרחים:

דיפוספאט ולייצר  גראניל סינטאז המסוגל להשתמש בסובסטראט אנזים פעיל מסוג מונוטרפן ומו שליק

האנזים  In vitroנדיפים אלו אשר ברקמת הפרח לא נפגש עם הסובסטראט, אפשרות אחרת היא כי ממנו 

 .In vivoמתנהג שונה מאשר 

ועל סמך הדמיון של גנים אלו לבני משפחה  CCD-לראשונה זוהו ואופיינו שני גנים חדשים ממשפחת ה

התוך המשוער מצאה כי המיקום  In silico. בדיקת SlCCD4b-ו SlCCD4aאחרים הוענקו להם השמות  

מרחבית מאוד ברורה בביטוי בין יש הפרדה נמצא כי הוא בפלסטידה.  SlCCD4b-ו SlCCD4aתאי של 

אר חלקי הצמח מלבד מתבטא בש SlCCD4bמתבטא באבקנים ואילו  SlCCD4aכאשר הגן שני הגנים, 

משתנה לאורך היום, עם עליה בשעות אחה"צ וירידה בשעת הערב.  SlCCD4aביטוי הגן  פרחים ושורשים.

בפרח מראה תנודות בהן הכמות גבוהה יותר בשעות  בהתאמה, פרופיל הנדיפים האפורקוטנואידים

הצהרים בהשוואה לשעות הבוקר והערב. דפוס זה דומה לדפוס של המונוטרפנים. בביטוי האנזימים 

מסוגל לחתוך ליקופן בקשר הכפול בין  SlCCD4aי האנזים , נמצא כבחיידקים יוצר קרטנואידים

מחקר זה הוא הראשון שמדווח על פעילות זו עבור אנזים ממשפחת . לקבלת גרניאל 7'-8'-ו 7-8הפחמנים 

מתבטא בפירות אדומים ויתכן כי תפקידו בפרי הבשל הוא יצירת נדיפים  SlCCD4b. הגן CCD4-ה

 למשיכת מפיצי זרעים. 

יותר קרוטנואידים  50%-פעיל, יש כ CCD4-, שלא מקודדים לכי בצמחי ארבידופסיס מוטאנטים תימצא

בכמות הנדיפים האפוקרוטנואידים  50%-בנוסף, בצמחי המוטאנט יש ירידה של כ מאשר בצמחי הבר.

כן ית בקרוטנואידים שונים. 9'-10/'9-10איונון, שמקורם בחיתוך הקשר הכפול -איונון ואלפא-מסוג בטא



 50%אחרים בעלי אותה יכולת חיתוך יכולה להסביר מדוע הירידה בכמות הנדיפים היא  CCDשל  ופעילות

צמחי הארבידופסיס המוטאנטים הראו ( E1200גבוהה )בזמן חשיפה לתאורה בקרוב ולא מלאה. 

 .יותר עמידות גבוהה יותר לקרינה מאשר צמחי הבר, עמידות זו התבטאה ביעילות פוטוסינתטית גבוהה

, שכמות נמצא גםיעילות פוטוסינתטית דומה.  לפני מתן הטיפול במוטאנט ובזן הבר נמדדה

מכאן שהצמח מווסת את רמת  .הקרוטנואידים בשני הקווים הייתה שווה בסוף ניסוי ההארה המוגברת

הממצאים מצביעים כי החשיבות  .םקצב פירוקקביעת לא רק על ידי ייצור אלא גם על ידי הקרטנואידים 

קרוטנואידים במערכת הפוטוסינטטית בהתאם לתנאי הסביבה, ולא רק  היא בשמירה על מאזן CCD4של 

כלל ובענף  CCD-מחקר זה מהווה פתח לכיווני מחקר חדשים בנושא היצור נדיפים כפי שדווח עד היום. 

 .בפרט בתחום הרגולטורי בצמח, במערכת הפוטוסינתטית CCD4-ה
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Abstract 

 

The presented dissertation consists of three topics in widely used models in 

pattern recognition – neural networks (NN) and mixture models (MM).  

A modification of a generalized growing and pruning (GGAP) algorithm for 

training radial basis function (RBF) NNs is proposed. GGAP is a resource-

allocating network (RAN) algorithm, which means that a created network unit that 

consistently makes little contribution to the network's performance can be 

removed during the training. GGAP states a formula for computing the 

significance of the network units, which is used as a criterion for removing existing 

units or adding new units to the network. In our MSc study we explored the 

problem of approximation of the significance criterion and proposed an 

improvement of the GGAP algorithm, which allowed the analytical solution of d-

fold integration for “significance” computation. In this work we revised the 

significance criterion and modified it by setting the adequate threshold, which 

overcomes a confusing setting of the desired prediction accuracy of the network 

as a significance threshold used in previous GGAP algorithms, and provides an 

explicit way for setting the values of the user-supplied parameters in the 

significance criterion. The results of the experimental study on artificial and real-

world data sets show that our proposal outperforms the original GGAP, achieving 

both a lower prediction error and a trained network with a reduced complexity 

(number of units). 

In the continuation of the work a problem of multivariate probability density 

function estimation by independent components analysis (ICA) approach is 

addressed. ICA methods search for a linear transformation (projection) of the 

observed data that optimize a criterion. Historically, ICA was initially proposed 

under the name projection pursuit (PP), but attracted strong growing interest about 

a decade later under the name ICA. For deriving PP density estimation (PPDE) 

methods, forward and backward algorithms were proposed. In this work we 

derived a forward PPDE method, which avoids a computationally demanding 

Monte Carlo sampling, and thus becomes more simple and attractive for practical 



 

use than the underlying forward method. In addition, we revise a recent claim 

about distortion of backward PPDE in consequence of transformations of original 

data vectors on each step of the backward procedure. We explained that under 

the assumptions about preliminary whitening of data and independence of found 

linear projections, the backward model is not distorted. In the cases for which the 

use of PPDE approach is relevant, both these assumptions are not very restrictive 

and were introduced in the discussed backward PPDE algorithm. The results of 

experimental study confirm our conclusions and demonstrate a negligible 

distortion of the backward PPDE, which makes it possible to summarize that the 

backward PPDE is valid, usable, and presents an attractive choice for practical 

applications due to the simplicity of the estimation procedure. In addition, our 

forward PPDE allows to obtain the same or slightly better performance compared 

to backward PPDE. Experimental comparison with recent model-based density 

estimation shows that the studied PPDE methods present an attractive choice 

when small sizes of training samples are available. The latter is explained by a 

significant decrease in the number of estimated parameters in PPDE methods. 

Finally, a study of the method for multivariate probability density function 

estimation by means of a regularized Gaussian mixture model (RGMM) proposed 

previously is considered. The method exploits a regularization technique for 

improving the accuracy of sample covariance of the GMM components and so 

allows soft tuning of a rich class of component covariance parameterizations. In 

this work we consider an open problem of the method, which is selection of the 

number of the components in RGMM. We proposed to select the number of 

components by normalized entropy criterion (NEC) and Monte Carlo cross-

validation (MCCV), which do not require calculation of the number of free 

parameters in a covariance matrix. The latter is essential, because of the lack of 

an explicit expression for the number of free parameters in the covariance 

matrices of RGMM. We carried out an extensive experimental study of the RGMM 

method on synthetic and real data sets, examining our proposal, evaluating the 

computational complexity of the RGMM, studying its clustering ability, and 

demonstrating the proper setting of shrinkage intensities for RGMM density 

estimation. The observed experimental results confirm the proper model selection 

by MCCV and NEC and show that the RGMM method achieved a significant 

improvement in the performance of multivariate probability density estimation with 

respect to other methods by a reasonable enlargement of the computation 

complexity. 



 

 

 ומודלים נוירונים רשתות - מימדי-רב סטטיסטי מידול נושא העבודה

 מעורבים

 מריה בורטמן  שם המגיש

  ים'מאיר אלג' פרופ  שם המנחה

 
 העבודה תקציר

 
ברשתות נוירונים ומודלים מעורבים מורכבת משלושה נושאים זו עבודת מחקר 

  .בזיהוי תבניות הנמצאים בשימוש נרחב

רשתות בסיסים מבוסס הרחבה וצמצום  ל אלגוריתםששיפור אנו מציעים 

בזמן אימון הרשת  נוירוניםוהוספת האלגוריתם מקבל החלטה על הורדת  .רדיאליים

התייחסנו לבעית שני התואר ב מחקרהבמסגרת . רוןוינה" משמעותיות"על סמך 

והצענו שיטה לחישוב מדויק של  "משמעותיות"ה קריטריוןהאפרוקסימציה של 

  של הנתונים ההסתברות במידה שפונקצית צפיפות  אפשרמת חישוב זה. ןהקריטריו

 .)Gaussian mixture model (GMM)( מודל גאוסי מעורבמשוערכת בעזרת 

 ידי-על ."משמעותיות"סף המתאים לקריטריון ההמתמקדים בקביעת  אנוודה זו בבע

רים מספקים דרך לקביעת ערכם של הפרמטשנעשה אנו והניתוח  סףהקביעת 

-GMMלשיטה שלנו  רחבים ניסויים השוואתיים ערכנו ."משמעותיות"ה בקריטריון

GGAP, אלייםינתונים סינטטיים ורעל בסיס  ,שהצענו ל השינוייםלשמסכמת את כ. 

הרשת ) מספר הנוירונים(מורכבות של משמעותית הפחתה ם מראים יתוצאות הניסוי

  .שלה חיזוישגיאת ה אתו

 Independentבעזרת מידול פונקציות צפיפות ל ביעה ש בהמשך העבודה

component analysis (ICA) . שיטותICA מימדי היטלים -מחפשות במרחב רב

, היסטורי. טריוןימימדיים של הנתונים שעונים על הדרישות של קר-לינאריים חד

ICA  שם ההוצע קודם תחתProjection pursuit (PP) , מאוחר  קיבל הכרהאבל

 PP (PP densityלמידול פונקציות צפיפות בעזרת  .ICAשם התחת , יותר

estimation) (PPDE) ה, מעשיים םשני אלגוריתמיforward וה-backward, 

אינו משתמש בשיטת המונטה ש  forward PPDEבעבודה זו אנו מפיקים .הוצעו

-קרלו לדגימה ולכן הוא פשוט יותר ואטרקטיבי לשימוש מעשי מאשר מודל ה

forward המתקבלים מודלים השל  שוניאנו מתייחסים לטענה על נוסף ב .בסיסיה

טרנספורמצית שכתוצאה משבה מודגש , backward-הו forwardהאלגוריתמי מ

המודל הסופי  ,)backward(הקיימת בכל איטרציה של האלגוריתם לאחור הנתונים 



 

אנו מסבירים שתחת שתי  .forward PPDE ולא שקול למודל של מעוותיוצא 

תלות של -אי, עיבוד מקדים של הנתונים בעזרת הלבנה והשניה, הראשונה :הנחות

גישת במקרים שבהם  .מודלים שקוליםהשני  - ICA (PPDE)-הצא ושמ ההיטלים

 PPDE-הידי -הוכנסו עלו לא מגבילות שצוינושתי ההנחות , רלוונטית PPDEה

-ה מודל שעיוות את מסקנותינו רוישא יםיוניסהתוצאות  .המקורי לאחור

backward  ה מודלהשמאפשר לסכם כי , כלל או הוא קלושמתרחש אינו-

backward  ניפל ע אלגוריתםה בזכות הפשטות שליועדף בהרבה מקרים מעשיים 

מבוסס על ה מידול פונקצית צפיפות שוואה ביןהה .מדויק יותרה forward-מודל ה

 מראה PPDE -ושהוצע לאחרונה  )model-based density estimation(המודל 

בר רק מדגם קטן של נתונים  כאשראטרקטיבית  בחירהמהווים   PPDE מודליש

במודלי המסתגלים הדבר מוסבר על ידי ירידה משמעותית במספר הפרמטרים  .השגה

PPDE יםאחר מודליםבהשוואה ל. 

 שהוצעת למידול פונקצית צפיפו RGMMהשיטה את אנו חוקרים , לבסוף

שערוך מטריצת הקווריאנס  לאת עקרון ההסדרה לצורך ייעו תמיישמ השיטה .קודם

 .מספר בלתי מוגבל של תצורות למטריצה תמאפשרכך ו בי המודל המעורבישל רכ

 RGMMבמודל המעורב מסוג  הרכיבים מספר לבחור אתבעבודה זו אנו מציעים 

-Monte Carlo cross -ו normalized entropy criterion (NEC)בעזרת 

validation (MCCV) , פרמטרים החופשיים של המספר  חישובאת שאינם דורשים

חוסר הביטוי המפורש למספר הפרמטרים  בעקבותדבר החיוני  .מטריצות הקווריאנס

על בסיס  מורחביםניסויים  ערכנו. RGMMב ת הקווריאנסומטריצהחופשיים ב

דיקת סיבוכיות ההצעה שלנו ובנוסף לבאליים לבדיקת יהנתונים הסינטטיים והר

הערכים החישוב של בדיקת  ,אשכולותניתוח יכולת , של האלגוריתם חישובית

 ותניסויים מראתוצאות ה .RGMM-ב ת הקווריאנסומטריצשל  ותצור גדיריםהמ

 שיפורכן ו MCCV-ו NECבעזרת  RGMM-ב הרכיבים מספרשל  הראויבחירה 

בהשוואה עם שיטות  RGMMשל  צפיפותהיות יכולת מידול פונקצ שלמשמעותי 

 .חישוביתהסבירה של סיבוכיות ההגדלה על חשבון ה אחרות
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Abstract 

Background 

An integral part of drug therapy is the drug’s side effects. Safety and efficacy are the 

most important factors concerning the drug therapy. 10%-35% of hospitalizations are 

a result of adverse drug effects. Drug side effects are the fourth to sixth causes of 

death in hospitalized patients in the US, and lead to the prolongation of hospitalization 

and double the cost of treating these patients. 

 Since 1995 the total cost of morbidity and mortality resulting from drug therapy more 

than doubled and today exceeds the price of the drugs themselves.  

Pharmacovigilance is also done through a system for reporting side effects.  

Improving the safety of a drug is often based on data derived from systems for 

spontaneous reporting. Spontaneous reporting of side effects is the major source for 

monitoring side effects of marketed drugs and is one of the cornerstones for 

investigating and monitoring signs of severe adverse drug side effects. 85%-95% of 

the events of drugs side effect is estimated underreporting.  Underreporting is one of 

the limitations of spontaneous reporting.  

 

purpose 

Establish and evaluate an intervention plan for altering the knowledge, attitudes and 

reporting patterns concerning drug side effects among the medical professions-

physicians and nurses. 



 

Methods 

The study examined the health care teams at the internal medicine division of three 

public hospitals in Israel. The first stage lasted three months and included handing out 

to the health care teams (physicians and nurses), a subject oriented questionnaire on 

the subject then the questionnaire was analyzed, and consequently an intervention 

plan was developed for one medical center.  

The statistical analysis was done by the GLM repeated measures. Variables found to 

be significant in the single variable processing, and variables that were important to 

the study, were introduced to the multi-variable models as independent variables.  

 

Main results   

81.5% of medical staff members, physicians and nurses, completed the questionnaire 

twice. 73% were nurses and 27% physicians.  

The study examined knowledge, attitudes and drug side effect reporting patterns 

among physicians and nurses in internal medicine department.  

The differences in the change in this parameter were significant, meaning that after 

standardization for background variables (personal and professional), the intervention 

plan had a significant effect on the “objective knowledge” (p<0.001) and “practical 

knowledge” (p=0.001).  

Professionals (about 80%) reported that their reporting motivation was derived from a 

sense of commitment. They expressed very high professional commitment to 

reporting. The intervention plan had a significant positive effect on “behavior 

connected to reporting” (p=0.01).  

Significant differences were found between the drug side effect reporting rate in the 

intervention group compared to the control group during the study (p<0.001). In order 

to examine the independent effect of the intervention plan on reporting (yes / no), a 

logistic model was constructed. It was found that the intervention plan had a strong, 

independent statistically significant connection to the staff’s actual reporting of drug 

side effects. Subjects in the intervention group reported 74 times higher as  

compared to the control group (p<0.001, C.I=260.1-21.11, O.R=74.1), after 

standardization for specialist expertise and those holding managerial positions.  



Conclusions  

The study found that as time elapsed after the intervention program, the reporting rate 

was gradually declined. For this reason, ongoing maintenance program should be 

carried out in order to encroach reporting, as well as training professionals and 

providing them with a relevant knowledge. This will as assist monitoring drug therapy 

plan and yield improved reporting rates. If the program is implemented in the health 

care system, it will encourage medical staff to report and increase their awareness to 

this need. This in turn will increase the safety of drug therapy in hospitals. 

Additionally, in the long run, if the intervention plan is implemented at all of the 

country’s medical institutions, it would surely bring out to decreased morbidity, 

inhospitable duration, mortality and eventually hospitalization costs. 



 העמדות ודפוסי הדיווח על תופעות , תוכנית התערבות לשינוי הידע: נושא העבודה

 החוליה החסרה בשמירה על בטיחות הטיפול התרופתי –לוואי מתרופות                

 מרים  שחורי פוטלוג : שם המגישה

 מתי ברקוביץ ' ופרופ עמליה לוי' פרופ :שמות המנחים

 תקציר

ופות מהוות נטל כבד על מערכת הבריאות ופגיעה בפרט הן מבחינה כלכלית תופעות לוואי מתר: רקע

. מהאשפוזים בבתי החולים נובעים מתופעות לוואי מתרופות 53%-01% .והן מבחינת עומסי האשפוז

לתמותה בקרב חולים עד השישית תופעות לוואי מתרופות מהוות את סיבת המוות הרביעית 

. להארכת משך האשפוז ולהכפלת עלות הטיפול בחולים אלה וגורמות מאושפזים בארצות הברית

העלות הכוללת של תחלואה ותמותה עקב טיפול תרופתי  יותר מהכפילה את עצמה והיא  0993משנת 

Pharmacovigilanceהפיקוח על הטיפול התרופתי  .עולה כיום על מחירי התרופות עצמן
נעשה גם   

שיפור בבטיחות התרופתית מבוסס לא אחת על נתונים של  .יווח על תופעות לוואימערכות לדבאמצעות 

דיווח ספונטני של תופעות הלוואי מהווה את המקור הבסיסי למעקב אחר . מערכות לדיווח ספונטני

            ( סיגנלים)תרופות ששווקו לשוק ומהוות את אחת מאבני הפינה לחקירה ומעקב אחר אותות 

                            .מהמקרים אינם מדווחים 53%-93%מעריכים ש  .ותשל תופעות לוואי חמורות מתרופ

 . הוא אחד מהמגבלות של הדיווחים הספונטניים under reporting) )תת דיווח 

 

העמדות  ודפוסי הדיווח בנושא תופעות , תוכנית התערבות לשינוי הידעלבנות ולהעריך : מטרות

 (.רופאים ואחיות)ות הבריאות לוואי מתרופות בקרב  אנשי מקצוע

 

בחטיבה הפנימית בשלושה בתי חולים ציבוריים ( רופאים ואחיות)במחקר נבדק צוות רפואי : שיטה

 'seven deadly sins' :נבנה שאלון שהתבסס על הסיבות לתת דיווח של אנשי מקצוע הנקרא. בישראל

של אנשי מקצועות הבריאות  המודל התיאורטי המשולב של הגורמים המשפיעים על ההתניהועל 

רופאים )הועבר שאלון בנושא לאנשי הצוות בשלב הראשון . לדיווח על תופעות לוואי מתרופות

תוכנית ההתערבות התקיימה  .לאחר מכן נותח השאלון ועל פיו הוכנה תוכנית התערבות(. ואחיות

בכל שלושת  בתי , לצוות הרפואי שאלוניםשוב אותם הועברו בתום ההתערבות . באחד מבתי החולים

 .החולים בחטיבות הפנימיות

 GLM REAPETED -עם מדידות חוזרות תכיווני דוי שונות "תבצע עההניתוח הסטטיסטי 

MEASURES (מערך מעורב בין ותוך נבדקי).  מצאו מובהקים בעיבוד החדנמשתנים אשר- 

 . תלויים למודלים הרב משתנים וכנסו כמשתנים בלתיה, משתני ומשתנים בעלי משמעות מחקרית

 

עוסקים במקצוע  35%. פעמייםמילאו את השאלון רופאים ואחיות אנשי צוות ( 50.3%): תוצאות

, לתוכנית התערבות הייתה השפעה מובהקת על הידע .עוסקים במקצוע הרפואה 73%הסיעוד ו

ידע "מובהקת על הלתוכנית ההתערבות הייתה השפעה . העמדות ודפוסי הדיווח של אנשי המקצוע

עמדות אנשי המקצוע הצביעו שהמניע . (=1.110p" )ידע הפרקטי"ועל ה (>1.110p)" האובייקטיבי



דפוסי כוונת הדיווח של איש תוכנית ההתערבות שיפרה את (. מהם 51%כ )לדיווח הוא מחויבות 

                                 . (=1.10p" )ידע הקשור להתנהגות"בקבוצת ההתערבות השתפר ה, כלומר  המקצוע

. נבנה מודל לוגיסטי( לא/כן)בכדי לבדוק את הקשר העצמאי של תוכנית ההתערבות על הדיווח 

חזק ומובהק סטטיסטית על הדיווח בפועל של אנשי , נמצא שלתוכנית ההתערבות קשר עצמאי

רבות דיווחו פי משתתפי המחקר שהשתייכו לקבוצת ההתע. הצוות  לגבי תופעות לוואי מתרופות

לאחר תקנון למקצוע  =p<0.001)70.00-7.1.0, C.I=37.0 ,(O.R , בהשוואה לקבוצת הביקורת 37

 . מומחיות ומילוי תפקידים נוספים

מסיבה זו . במחקר נמצא שככל שהתרחקנו מתוכנית ההתערבות שיעור הדיווחים הלך ופחת: מסקנות

הדרכה ומתן ידע בנושא לאנשי מקצוע במטרה לנטר יש צורך בתחזוקה שוטפת של עידוד הדיווח כמו 

אם התוכנית תיושם במערכת . את תוכנית הטיפול התרופתי ולהניב תוצאות של עליה בדיווחים

בתורו יגביר את בטיחות זה  .היא תעודד את העוסקים במלאכה ותעלה את מודעותם לדיווח, הבריאות

ם תוכנית ההתערבות תיושם בכלל המוסדות א, בטווח הארוך, בנוסף. הטיפול התרופתי בחולים

היא עשויה לתרום להורדת התחלואה וימי האשפוז כתוצאה מתופעות לוואי , הרפואיים במדינה

ולרווחת  מתרופות וכתוצאה מכך תביא להורדת העלויות הכלכליות הגבוהות של מערכת הבריאות

 .החולה
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Abstract 

Assessing and monitoring the state of the Earth is a key requirement for global change research. 

Sustainable management of any ecosystem requires, among other information, a thorough 

understanding of vegetation species distribution. Classifying and mapping vegetation is an important 

technical task for managing natural resources as vegetation provides a basis for all living beings and 

plays an essential role in affecting global climate change, such as influencing terrestrial CO2. 

Vegetation mapping also presents valuable information for understanding natural and man-made 

environments through quantifying vegetation cover from local to global scales at a given time point 

or over a continuous period. Nowadays, remote sensing is a major source for spatial information 

regarding the Earth’s surface cover and vegetation; it can provide information that is not currently 

part of an existing forest inventory. The technology of remote sensing offers a practical and 

economical means to study vegetation cover changes, especially over large areas. 

Radar remote sensing refers to the long wavelengths of the electromagnetic spectrum [~1-130cm]. At 

these wavelengths, the atmosphere is completely transparent, making the use of optical sensors 

impossible, and radar becomes a useful tool. Irrespective to wavelength, radar signals can be 

transmitted and/or received in different modes of polarization. Four possible combinations of signal 

transmission and reception exist: HH, HV, VH, and VV. As quad-pol imagery is not always 

available and decomposition methods for terrain classification are rarely available, an alternate way 

to classify radar images is required. Dual-pol systems provide images in both horizontal and vertical 

polarizations (HH and VV). Most systems do not have these capabilities, and, if they do, one of the 

polarizations may fail. 

The main goal of the current research was to examine the ability to classify different vegetation types 

based on a single-polarized radar image. By definition, a single-band image cannot provide a 

spectral-based segmentation and classification. Thus, because most available SAR images are single-

band, a straightforward classification cannot be applied on such data. In this study, we have 

demonstrated how statistical parameters related to the clutter of different vegetation types can be used 

to segment and classify vegetation in single-band SAR images. 
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Our study investigates the ability to classify different vegetation types covering a semi-arid 

Mediterranean vegetated area using single-polarization SAR images from the TerraSAR-X (TSX-1) 

satellite. The research site, Haruvit Forest, located near Zafit Hill, Israel, was chosen because it 

includes several vegetation types typical of the semi-arid Mediterranean climate; in addition, it was 

accessible for physical inspection and for imaging.  

Four statistical approaches were chosen for the purpose of terrain classification: (1) co-variance 

matrix of first order statistics parameters (mean, STDEV, skewness, and kurtosis), (2) textural 

features based on co-occurrence matrix, (3) image morphology (opening and closing techniques), and 

(4) ROC curve analysis.  

Based on the first order statistical parameters of a single HH-polarized TSX-1 image, it was found 

that the mean is a critical and the most characteristic statistical moment compared to other statistical 

moments such as STDEV, skewness, and kurtosis. Moreover, using the Mahalanobis distance of the 

mean–STDEV–skewness combination after the 5*5 Mode filter appears to be the best way to classify 

the vegetation types in the research area by the supervised method. The Kappa coefficient of this 

classification result was 0.36, which is much higher than that proposed in the latest literature.  

Analyzing the results of the textural features that were created based on the co-occurrence matrix of 

the TSX-1 image, the first thing noticeable is that the research area was divided into three general 

classes—units which are significantly recognized by textural metrics. These classes were: (1) cotton, 

(2) smooth field, and (3) vegetated area (the rest of the research area which included pines, cypress, 

eucalyptus, olives and natural grove). The theoretical characteristics of the co-occurrence matrix 

included four cases of the distribution: (A) half-bright/half-dark heterogeneity, (B) random spread, 

(C) almost all bright and (D) almost all dark. Comparing the co-occurrence matrix results to the 

theoretical one, we can say that A, C, and D are the dominant textures when the forest is represented 

by half-bright/half-dark heterogeneity (A), cotton is almost all white (C), and the field is almost all 

dark (D). No random spread was recognized based on the results of the co-occurrence matrices as 

this matrix was NOT completely random—rather each line of the matrix resembles the image 

histogram.  

The morphology technique is assigned to smooth "noises" of textural feature images. In our research, 

the morphology was based on erosion and dilation. The morphological opening operation was 

erosion followed by dilation, whereas the morphological closing operation was the opposite: dilation 

followed by erosion. In some cases, one technique proved significantly better than the other, while in 
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other cases, both techniques showed good results. Thus, to determine which was better, we used 

ROC curve analysis and AUC values.  

In summary, from the above statistical manipulations, the first order statistical parameters were the 

most successful in classifying the vegetation types of the Haruvit Forest. This was the technique that 

gave the classification map closest to the true field data. Although the use of textural features has 

been shown to be commonly used as a good classifying metric in the literature, in this case of 

heterogeneous vegetation combining small area patches of one type into another, it did not succeed.  

The novelty of this research is in its use of a single polarization, single wavelength radar image for 

the classification of forest units in a semi-arid environment. This has not previously been done, and it 

maximizes the bio- and geo-physical features that can be extracted from common spaceborne SAR 

images. Moreover, the concept of examining the statistical properties of SAR image clutter is novel 

in itself. Clutter is inherent to SAR images and is often treated similarly to noise. Because it is not 

noise, but rather a true physical feature, it can be used as a part of the signal in the segmentation and 

classification process. This is a key to a deeper understanding of surface characteristics.  

 

 



 החזר מכ"מ כתלות בכיוסי קרקע שונים באזור צחיח למחצה נושא העבודה:

 ה חץנמרי שם המגיש:

 שמות המנחים: פרופ' דן בלומברג, פרופ' ישראל )סטנלי( רוטמן

 תקציר

 מערכת כל של קיימא בר ניהול. הגלובלי שינוי למחקר מפתח דרישת היא הארץ כדור של מצבו אחר ומעקב הערכה

 חשובה משימה היא ומיפוי הצמחייה צמחייה. סיווג מיני התפלגות  של מעמיקה הבנה, שאר בין, מחייב אקולוגית

 על שינוי בהשפעה חיוני תפקיד וממלאת החיים יצורי לכל בסיס שצמחייה מספקת מכיוון טבע משאבי לניהול

 ערך רב מידע מציג גם צמחייה מיפוי. היבשתי CO2-והמקומי.  סוג הצומח אף משפיע על ריכוז ה הגלובלי האקלים

 מסקאלה מקומית צמחייה כיסוי כימות באמצעותעל הסביבה  אדם ידי מעשהההשפעה של ו טבעית סביבה להבנת

 מרחבי למידע עיקרי מהווה מקור מרחוק חישה, כיום .מתמשכת תקופה פני או על נתונה זמן ובנקודת גלובלית עד

 מעשיים אמצעים מציעה מרחוק חישה של והצמחייה. הטכנולוגיה הארץ כדור של השטח פני לכיסוי בנוגע

 . נרחבים שטחים פני על בעיקר, צמחייה כיסוי שינויי ללימוד וחסכוניים

 .ס"מ( 1-130)~  האלקטרומגנטי הספקטרום ארוכים של גל לטווח אורכי מתייחסת בתחום המכ"מ מרחוק חישה

ובהיותו חיישן אקטיבי ניתן להשתמש במכם ללא תלות  לחלוטיןכמעט  שקופה האטמוספירה, אלה באורכי גל

 ארבעההמכ"מ משודרים ו/או מתקבלים בקיטובים שונים. קיימים  אותות. במזג האוויר ובכל שעות היממה

מכיוון שמערכות בקיטוב מלא .VV-ו, HH ,HV ,VH: שידור וחזרה של סיגנל המכ"מ של עיקרייםצירופים 

(quad-pol אינן )פירוקה נות, ושיטותזמי תמיד (decomposition )רק לעתים נדירות זמינות שטח לסיווג ,

 HH) ואנכיים אופקיים בקיטובים תמונותקוטביות מספקות -דו מערכות. מתמונות מכ" לסווג דרך חלופית נדרשת

  .עלול להיכשל מהקיטובים חדינן קיימות, אואם ה, אין רוב יכולות אלהלרוב המערכות (. VV-ו

 ממכ" תמונת על בהתבססשונים  צמחייה לסווג סוגי היכולת לבחון את הינה הנוכחי המחקרהמטרה העיקרית של 

ספקטראלי אינה מספיקה לסיווג ובדרכך כלל גם לא מקובל כי תמונה בודדת ללא מידע . דבוד בוטימק

נתונים  על פשוט סיווגלא ניתן ליישם , בקיטוב אחד ינןהזמינות ה SAR תמונות רובמשום ש, כךלפי. לסגמנטציה

של  סוגים שוניםשל  clutter-ל הקשורים יםפרמטרים סטטיסטיאנו הצגנו כיצד ניתן להשתמש ב, במחקר זה אלה.

 בודדת.  SAR בתמונותשונים  צמחייהסוגי  לסווג על מנת , צמחייה

לוויין  באמצעות תמונת צחיח למחצה ים תיכוני באזור שונים צמחייה לסווג סוגי היכולתנבחנה  מחקר שלנוב

TerraSAR-X (TSX-1.) מאופיין באקלים צחיח למחצה צפיתלתל  הממוקם בסמוך, יער חרובית, מחקראזור ה ,

(. הקרקע באזור המחקר הינה 2008מ"מ גשם בשנה )השירות המטאורולוגי,  450עם כמות משקעים ממוצעת של 

שטח אזור המחקר כולל . (Dan et al., 1970)חרסיתית )רנדזינה חומה(, -בעיקרה חרסיתית )גרומוסול( וסילטית

ים עם עצים בוגרים. בנוסף לכך בתוכו מגוון רחב של צמחייה: יער מחטני של עצי אורן וברוש המשלב עצים צעיר

ישנה שכבת תת היער המאופיינת בשיחים צפופים. מלבדם ניתן למצוא חלקות עצי איקליפטוסים המשתרעים 

מחוץ לשטח המיוער נמצאים שדות של גידולים חקלאים עונתיים כגון חיטה וכותנה וכמו כן מטעים של . לגובה רב



ובכך  בעיקר בשיחים, עשבים ומסלע מצויים גם הם באזור המחקרשטחים של חורש טבעי המאופיין . עצי זית

 .מוסיפים להטרוגניות הרבה באזור המחקר המאופיינת במספר זירות

סטטיסטיקה  פרמטרים של co-variance מטריצת( 1): שטח סיווג לצורךונבחנו  נבחרו סטטיסטיות ארבע גישות

-co מטריצת על ותהמבוסס טקסטורה תכונות( 2)(, skewness ,kurtosis סטיית תקן, ,ממוצע) ןמסדר ראשו

occurence ,(3 )מתניתוח עקו (4) -ו(, טכניקות כרסום והרחבה) מורפולוגיה ROC.  

 הממוצע הוא נמצא כי ,HH-בקיטוב אופקיתמונה  של מהסדר הראשון סטטיסטיים הפרמטרים בהתבסס על

 שימוש, יתר על כן. kurtosis -ו skewness, סטיית תקן כגון אחריםלפרמטרים  בהשוואה ביותר קריטיפרמטר 

 סוגי לסווג את ביותר הראה תוצאה הטובה  mean-STDEV-skewness השילוב של Mahalanobis במרחק

 .האחרונה בספרות שהוצע מזה גבוה בהרבהוהינו ,  0.36 היה Kappaמקדם  .המחקר באזור הצמחייה

, co-occurrence מטריצת עלבהתבסס  שנוצרו טקסטורה תכונות של התוצאותניתוח ב שבולט הדבר הראשון

( 1) קבוצות אלו הינן:. המאופיינות על ידי טקסטורות שונות כלליות יחידות לשלוש מחולק המחקר שאזור הוא

וחורש  זיתים, אקליפטוס, ברושים, אורנים שכלל המחקרשאר שטח ) צמחייה אזור( 3) -ו, חלק שדה( 2), כותנה

שטח הטרוגני ( A): קבוצות ארבעהתחלקו ל co-occurence של מטריצת יםהתיאורטיהמאפיינים  (.טבעי

. השטח כההכמעט  (D) -ו בהירהשטח  כל כמעט( C), אקראית התפשטות (B), חצי לבהיר/כהה-המחולק חצי

 יותהדומיננטטקסטורות ה והם  D-ו, A ,C ניתן לומר כי, יהלתיאור co-occurence מטריצת השוואת תוצאותב

 והשדה(, C) לבנה הכול כמעט היא הכותנה(, A) למחצה כהה / בהירה חצי הטרוגניות מיוצג על ידי היער כאשר

 co-occurenceלא זוהתה בהתבסס על תוצאות מטריצת התפשטות אקראית תבנית (. Dכהה ) ולוכ כמעט הוא

 אלא שכל שורה של המטריצה תואמת להיסטוגרמת התמונה. –אקראית לחלוטין  אינהמכיוון שמטריצה זו 

התבססה  המורפולוגיהבמחקר שלנו,  .טקסטורה של תמונותרעשים" " כדי להחליק נועדה המורפולוגיהטכניקת 

 הסגירה פעולת ואילו, החברהכללה כרסום ואחרי  (opening) פתיחה פעולת .על פעולות כרסום והרחבה

(closing) טובה את עצמה כ הוכיחה טכניקה אחת, במקרים מסוימים. הרחבה ולאחר מכן כרסום הפוכה: הייתה

כדי , לפיכך. טובות הראו תוצאות הטכניקות שתי, במקרים אחרים ואילו, השנייה באופן משמעותי מאשר יותר

 .AUC וערכי ROC -ניתחנו את עקומות ה, איזו שיטה טובה יותר לקבוע

 סוגי בסיווג המוצלחים ביותר היו מהסדר הראשון הפרמטרים לעיל, הסטטיסטיים העיבודיםתוך כל מ, לסיכום

 שהשימוש למרות. האמתיים שטחלנתוני ה הקרוב ביותר הסיווג מפתשיטה זו סיפקה . חרובית של יער הצמחייה

שטח  טלאי בתשלהמ הטרוגנית של צמחייה במקרה זה, בספרות ץנפוו מסווג טוב להיות הוכח טקסטורה בתכונות

 צלחה.  שיטת הטקסטורה לא בתוך סוג אחר,אחד  מסוג קטנים

. צחיחה למחצה בסביבה יער יחידות לסיווג ממכ" תמונת של בודד שימוש בקיטוב של מחקר זה הואהחידוש 

יתר על . חלליות SAR מתמונות שניתן להפיקפיזיות -וגאו -הביו התכונות ממקסם את וזה, נעשה בעבר לא הדבר

 טבוע clutter. בפני עצמו חדשני הוא מכ"מ תמונת clutter של המאפיינים הסטטיסטיים בדיקת של הרעיון, כן

ניתן , אמיתית פיזית תכונה אלא, רעש אינו הואשבגלל . לרעש ופן דומהמפוענח בא ולעתים קרובות מכ"מ תמונותב

 .פני השטח מאפייני יותר שללהבנה עמוקה  מפתח וזה. והסיווג סגמנטציהה בתהליך מהאות כחלק להשתמש בו



קיבוע מולטיולנטי של פפטידים אנטימיקרוביאליים לממברנות אוסמוזה הפוכה כשיטה חדשה  נושא העבודה:

 למניעת אילוח ביולוגי

 מרינה ימית לוצקי שם המגיש:

 דר' רוני כשרשם המנחים: 

 פרופ' זאב רונן                   

 תקציר

קריטיות בכל רחבי העולם, והינן חיוניות במיוחד באזורים ממברנות לטיהור וטיפול במים הינן -טכנולוגיות מבוססות

צחיחים וצחיחים למחצה, הסובלים ממחסור במים. היצמדות וגידול של חיידקים על גבי ממברנות מהוות מכשול רציני 

 בפיתוח טכנולוגיות מבוססות ממברנות.

, כדרך (AMPs)מיקרוביאליים -פפטידים אנטיעם בעבודה זו פיתחנו שיטה להתמרה של ממברנות אוסמוזה הפוכה 

. כמו כן אנחנו (bio-fouling)פאולינג -להפחית את התפתחות הביופילם על גבי הממברנה ולהתמודד עם תופעת הביו

-מציגים מבחן חדשני בעזרתו ניתן לכמת חיידקים אשר ניצמדו בצורה בלתי הפיכה לממברנות אוסמוזה הפוכה וננו

נעשה שימוש כדי להעריך את מידת העיכוב של גידול הביופילם על גבי ממברנות אוסמוזה הפוכה פילטרציה, אשר בו 

נעשה באמצעות שתי אסטרטגיות: חיבור לינארי וחיבור  AMPs -. ציפוי הממברנות בAMPsאשר הותמרו עם 

של הפפטידים  פני שטחריכוז וולנטי. היתרון של השיטה המולטיוולנטית בהשוואה ללינארית הינה הגברה של -מולטי

 על גבי הממברנה. 

פולימריזציה של מונומרים של מתאקרילאט על גבי -גרפט תחילה נעשתה כדי לקבל התמרה בשיטה מולטיוולנטית,

. לאחר מכן, המשמשות לחיבור הפפטידים הממברנה, כדי לקבל צפיפות גבוהה של קבוצות קרבוקסיל על פני השטח

-לקבוצות הקרבוקסיליות, ולאחריו חיבור של הפפטיד האנטי (maleimide)ד  מלאימיקבוצת נעשה חיבור של 

מיקרוביאלים -עשינו שימוש במספר פפטיטדים אנטי. מלאימיד -בכימיה של תיול  מיקרוביאלי באיזורים ספציפיים

 י והואשל פפטיד טבע (D)אנלוג  , אשר הינוall-(D)-C-Modelin-1הפפטיד האנטימיקרוביאלי מתאימים, בינהם 

ידי -כימי של פני שטח הממברנה אשר עברה התמרה, נעשה על-פירוק פרוטיאוליטי. איפיון פיזיפני עמיד ב

)מציפוי  ומתאקרילאט )מהפפטידים( , ובו ניצפו הפיקים הטיפוסיים המייצגים קבוצות אמידATR-IRספקטרוסקופיית 

וזווית מגע של טיפת מים, אשר  (ζ)טנציאל זטא . הממברנה המותמרת אופיינה גם באמצעות טכניקות פוהפולימר(

 .על גבי הממבראנה וולנטים מותמרים-חיזקו את ההערכה שנוצר המבנה הצפוי של פפטידים מולטי

על  Klebsiella oxytocaאחרי ההיצמדות והגידול של  בדיקת פעילות של ממבראנות מותמרות נעשתה על ידי מעקב

ביקורת בלתי ממבראנת אקטיביים בהשוואה ל-ר הותמרו עם פפטידים ביוגבי ממברנות של אוסמוזה הפוכה אש

במהלך הניסוי. בכל המקרים, קצב  בשטיפות חוזרותמותמרת, בתנאים סטטיים.  החיידקים המרחפים בתרבית הוסרו 

לון שעות. על כן, ח 6-01שעות הראשונות, והוא התגבר בזמן שבין  4-5הגידול של החיידקים היה איטי במהלך ה 



שעות מרגע הזריעה היה המתאים לצורך מעקב ובדיקה של השפעות הממברנה על קצב הגידול של  6-01הזמן של 

 all-(D)-C-Modelin-1קצב גידול החיידקים על גבי ממברנות אשר הותרמו עם הפפטיד התוצאות הראו שהחיידקים. 

לממבראנות עם פפטידים אחרים; בנוסף, ממבראנות שהותמרו עם פפטידים הראו בכל  היה האיטי ביותר בהשוואה

מיקרוביאליים אשר הותמרו על גבי -לביקורת. על כן, הפפטידים האנטי המקרים פחות גידול ביופילם בהשוואה

נו הבדל לא ראי הממברנה הביאו לירידה בספירת החיידקים ועיכבו את התפתחות הביופילם על גבי הממברנות.

וולנטית; -משמעותי בעיכוב ביופילם בין ממבראנות שהותמרו בשיטה לינארית לממבראנות שהותמרו בשיטת מולטי

אולם, האפשרות לשליטה על צפיפות הפפטידים בהתמרה עם השיטה המולטיוולנטית מאפשרת בעתיד לעשות 

 ית בהשוואה ללינארית. אופטימיזציה של הקיבוע, ולכן יש עדיפות לשיטת החיבור המולטיוולנט

הצלחנו לפתח מבחן ביולוגי חדש אשר יכול לתת אינדיקציה לגבי התפתחות ביופילם. מבחן זה יכול להיות שימושי 

בשביל לבחון את הרגישות של ממברנות שונות להיצמדות של חיידקים והתפתחות ביופילם על הממברנה, ויהיה 

-וממבראנות ננו קרוביאליים חדשניים לממברנות של אוסמוזה הפוכהמי-שימושי במיוחד בסריקה של ציפויים אנטי

 .פילטרציה
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Abstract 

Membrane-based water treatment and purification technologies are crucial throughout the globe, 

and are especially essential in arid and semi-arid areas that suffer from a shortage of water. 

Bacterial attachment and growth on membranes is a major problem associated with membrane-

based technologies.  

Here we developed a method to functionalize reverse osmosis (RO) membranes with anti-

microbial peptides (AMPs), as a way to reduce biofilm growth on the membranes and cope with 

biofouling.  

The immobilization of AMPs on RO membrane surfaces was performed by two alternative 

strategies; linear attachment and multivalent attachment. The advantage of the multivalent 

technique is the increase of AMP loading on the membrane surface as compared with the linear 

strategy, and the capability to control the surface concentration of the bound peptides. Initially, 

graft polymerization of methacrylic monomers was used to create a high density of carboxyl 

groups on the RO membrane. Subsequently, maleimide was attached to the carboxylic groups, 

followed by regioselective attachment of antimicrobial peptides via thiol – maleimide chemistry. 

For immobilization of AMP on the membranes we synthesized several AMPs with sequences of 

6 – 17 amino-acid residues, among them was (D)-amino acid-analog of natural AMP, named all-

(D)-Modelin-1, which was resistant to proteolytic degradation with similar antimicrobial activity 

to the natural peptide. Physico-chemical characterization of the modified membrane surface was 

done by attenuated-total reflection (ATR)-infrared spectroscopy, and showed the typical amide 

peaks of the peptides and methacrylate ester peaks of the grafted polymer. The modified 

membrane surface was further characterized by water-drop contact-angle and zeta (ζ) potential 

analysis techniques, and confirmed the expected properties and structure of multivalent 

immobilized peptides.  



In this work we also developed a novel assay for estimation of irreversibly-adhered bacteria on 

RO and nanofiltration (NF) membranes, which was used to compare the inhibition of biofilm 

growth on RO membranes functionalized with AMPs (Lutskiy et al., 2015). The adherence and 

growth of Klebsiella oxytoca on RO membranes modified with bio-active peptides was 

monitored over time under static conditions, with repeated removal of planktonic bacteria, and 

compared to control (nonmodified) membranes. In all cases the bacterial growth rate was very 

slow during the first 4-5 hours, and it accelerated between 6 to 10 hours post seeding; hence, this 

was the time window used for monitoring and studying the effects on bacterial growth. The 

slowest growth rate of K. oxytoca was consistently found on RO membranes immobilized with 

all-(D)-Modelin-1 peptide; furthermore, membranes immobilized with AMPs showed lower 

biofilm growth rate, as compared with the control membranes. Hence, antimicrobial peptides 

attached to RO membranes reduced the viable bacteria count, and inhibited biofilm growth on 

the membranes. Both the linear immobilization and the multivalent immobilization showed 

inhibition of biofilm growth with no significant difference between them. However, as the 

multivalent immobilization affords control of density of AMPs on the membrane surface, further 

optimization for peptide activity is possible in the multivalent strategy, which makes it preferable 

over the linear immobilization protocol.     

We succeeded to develop a new bio-assay which was used for evaluation of biofilm growth, thus 

this assay can be useful to assess the susceptibility of membranes to bacterial attachment and 

subsequent biofilm growth and will be especially useful in screening novel antimicrobial and 

anti-fouling membrane coatings and modifications.  
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Background: Type 1 diabetes (T1D) is an autoimmune disease characterized by immune-mediated 

destruction of insulin-producing β cells. B lymphocytes play a major role in disease pathogenesis by 

cytokine release, antigen presentation and antibody production, with the particular requirement of an 

intact CD40 pathway. Islet transplantation for T1D patients provides tight glycemic control. Yet, in 

most patients islet allografts fail within 5 years. B lymphocytes play an important role in acute 

allograft rejection by exploiting similar mechanisms to those involved in T1D pathogenesis. Unlike 

effector B lymphocytes, regulatory B lymphocytes induce anti-inflammatory conditions and promote 

differentiation of tolerance-inducing regulatory T lymphocytes. Similar to T1D studies, B lymphocyte-

depleting therapy during allogeneic islet transplantation improves transplant prognosis. 

Alpha-1-antitrypsin (AAT) is a circulating serine protease inhibitor that rises during acute phase 

responses and possesses anti-inflammatory properties. Our lab and others have shown that human 

AAT (hAAT) has beneficial effects in the context of T1D and islet transplantation. In particular, 

hAAT was found to protect islets from inflammatory injury in culture. Moreover, hAAT treatment 

induced strain-specific allogeneic tolerance in a mechanism that involves IL-10-producing semi-

mature dendritic cells, which express low levels of surface CD40, and an expanded regulatory T 

lymphocyte population. Similar results were obtained using a transgenic mouse for hAAT (hAAT
+/+

), 

which expresses low levels of the human product in the circulation. 

In light of the emerging appreciation of the role of B lymphocytes in T1D and allogeneic graft 

rejection, and due to the protective properties of hAAT in these pathologies, we sought to elucidate the 

relationship between B lymphocytes and hAAT. 

Hypothesis: The protective properties of hAAT are related to its effect on B lymphocyte responses. 

Methods: In vivo, B lymphocyte activation-related properties were evaluated in draining lymph nodes 

(DLN) of hAAT homozygote transgenic mice (hAAT
+/+

) and wild-type mice (both H-2
b
 background) 

after allogeneic skin transplantation (donor, H-2
d
 background). B lymphocyte downstream activities 

were evaluated in a BSA-vaccination model. IL-10-producing regulatory B lymphocytes were 

evaluated in a model of peritoneal cavity inflammation following cecal puncture, and allogeneic skin 

transplantation. To evaluate whether the allo-protective role of hAAT is B lymphocyte-dependent, B 

lymphocyte-depleted hAAT
+/+

 chimeras were generated. Chimeric mice were then transplanted with 

allogeneic islets (donor H-2
d
) and blood glucose was monitored. In culture, B lymphocyte activation-

related properties, as well as differentiation into plasma cells, and differentiation into IL-10-producing 

B lymphocytes were evaluated in CD19
+
/B220

+
-enriched splenic B lymphocyte cultures after 

stimulation with LPS, CD40 ligand (CD40L) combined with IL-4, or BAFF, in the presence of hAAT 

(0.5 mg/ml). Expression of BAFF receptor (BAFF-R) in the presence of hAAT was evaluated 

following IgM cross-linking, while BAFF release from peritoneal macrophages in the presence of 

hAAT was evaluated after IFNγ stimulation. 

Results: Skin transplantation: DLN obtained from recipient hAAT
+/+ 

mice displayed a smaller B 

lymphocyte population size, lower levels of Ki-67
+
 proliferating CD19

+
 B lymphocytes, and reduced 

surface levels of CD40 and MHC class II. IL-4 and GCET2 mRNA transcripts were lower in DLN of 

recipient hAAT
+/+

 mice. BSA-vaccination: vaccinated hAAT
+/+

 mice displayed an increase in IgM 

levels and a decrease in IgG levels, at relevant time points, in comparison to wild-type vaccinated 

mice. In vitro: CD19
+
/B220

+
-enriched splenic B lymphocytes stimulated with LPS in the presence of 



hAAT exhibited lower proliferation rates, and secreted lower levels of IL-6 and KC. On the other 

hand, both B lymphocyte differentiation into plasma cells and secretion of the anti-inflammatory 

cytokine, IL-10, were elevated in hAAT-treated cultures. In addition, while CD86 and MHC class II 

expression were unchanged, expression of CD40 was reduced by hAAT. Lower proliferation rates 

were detected in CD19
+
/B220

+
-enriched cultures following stimulation with CD40L combined with IL-

4 in the presence of hAAT (3.13±0.76-fold decrease, in comparison to stimulated control group, p < 

0.05). Addition of hAAT to CD40L-stimulated cultures resulted in significant decrease in expression of 

CD86, CD80 and MHC class II. Moreover, hAAT-treated cultures exhibited reduced differentiation 

into plasma cells, and lower expression of surface IgG. IL-10-producing B lymphocytes: In vitro, 

addition of hAAT to mixed splenocyte cultures stimulated with LPS, CD40L combined with IL-4, or 

BAFF, resulted in an expanded IL-10-producing B lymphocyte population. This trend was also 

observed in vivo, where IL-10-producing B lymphocyte population size increased in the presence of 

hAAT following both cecal puncture and allogeneic skin transplantation, in comparison to control 

groups (3.9±0.52-fold and 1.64±0.07-fold, respectively). BAFF studies: hAAT induced elevation in 

mRNA transcripts of BAFF in DLN following allogeneic skin transplantation, and in BAFF release in 

culture, during IFNγ-stimulation of peritoneal macrophages. However, responsiveness to BAFF was 

reduced in the presence of hAAT, as exhibited by lower proliferation rates after stimulation with 

BAFF and lower expression of BAFF receptor (BAFF-R) in response to IgM cross-linking. Chimeric 

mouse model: chimeric hAAT
+/+

 mice were either abrogated of B lymphocytes, or partially depleted. 

Mice that contain a partial B lymphocyte population, rejected islet allografts 30 days after 

transplantation, while chimeric hAAT
+/+

 mice, without B lymphocytes, accepted islet allografts and 

displayed long-term allograft survival, although blood glucose levels in the first 15 days after 

transplantation were higher than in the control group (1.81±0.27-fold at day 9, and 1.9±0.16 at day 12). 

In B lymphocyte-depleted hAAT
+/+

 chimeric mice and commercial B cell knockout mice regulatory T 

lymphocyte population in the circulation was lower than the regulatory T lymphocyte population size 

observed in control hAAT chimeric mice. 

Discussion: Our study reveals novel data concerning the effect of hAAT on B lymphocytes in the 

context of immune responses. According to this study, hAAT affects B lymphocyte responses that 

arise within several days from allogeneic transplantation in DLN’s, modifies events that occur 

downstream to B lymphocyte activation and affects long-term processes, such as antibody production. 

More specifically, it seems that hAAT disrupts the highly relevant CD40 activation pathway, therefore 

blocking efficient B lymphocyte activation, as well as the process of isotype switching and other 

germinal center responses. A major mechanism by which hAAT induces tolerance toward allogeneic 

antigens may involve IL-10-producing B lymphocytes, since elevation of this regulatory subset was 

observed in hAAT-treated cultures and whole animal experiments. Furthermore, this study shows that 

the ability of hAAT to induce regulatory T lymphocytes and to protect allogeneic islet cell grafts might 

be B lymphocytes-dependent. The ability of hAAT to reduce B lymphocyte-related activities and 

modify antibody responses holds great clinical importance, since these activities are highly relevant to 

several autoimmune pathologies and are involved in allogeneic graft rejection. Our results indicate that 

addition of anti-inflammatory components, such as hAAT, to the immunosuppressive protocol 

provided to islet transplant patients is necessary, since it safely allows reduction of B lymphocyte 

effector functions and promotes regulatory function, which may contribute to long-term allograft 

survival. 

hAAT treatment may be beneficial in other pathologies which involve B lymphocytes that are 

currently treated with agents that discriminately deplete all B lymphocyte populations, instead of 

acting as modulators and specifically elevating the protective regulatory B lymphocyte subtype.              



 לא לצרף את הדף הפנימי של העבודה

 במודל השתלות אלוגנאיות Bאנטיטריפסין על פעילות תאי -1-השפעת אלפאנושא העבודה: 

 מרק מזרחישם המגיש: 

 : ד"ר אלי לואיסשם המנחה

בטא יצרני  הינה מחלה אוטואימונית אשר מאופיינת ע"י הרס של תאי (Type 1 diabetes) 1סוכרת מסוג הקדמה: 

תפקיד מרכזי בפתוגנזה של המחלה במנגנונים  Bתאי מערכת החיסון. לתאים לימפוציטים מסוג  האינסולין, בתיווך

המערבים הפרשת ציטוקינים, הצגת אנטיגן וייצור של נוגדנים עצמיים, תהליכים אשר דורשים מסלול הפעלה דרך 

הציג שיפור מסוים בסממני המחלה,  B (Rituximab)נגד תאי  טיפול קליני המכוון. בעוד CD40הרצפטור הממברנלי, 

הטיפול חושף את החולים לתופעות לוואי קשות ובחלקן קטלניות. אלטרנטיבית, השתלת איי לבלב המוצעת לחולים 

ובמרבית המושתלים  ,אולם אף היא מוגבלת בדם, מספקת שליטה פיזיולוגית הדוקה על רמות הגלוקוז 1בסוכרת מסוג 

משחקים תפקיד מרכזי בדחייה אקוטית של שתלים אלוגנאים תוך כדי שימוש  Bשנים. תאי  5האיים נכשל תוך  שתל

 .1ים לאלו המעורבים בסוכרת מסוג במנגנונים דומ

 Tומקדמים התמיינות תאי  IL-10עתירי  דלקתיים-רגולטורים משרים תנאים אנטי Bאפקטורים, תאי  Bבניגוד לתאי 

 B, טיפול קליני מכוון כנגד תאי 1ונים על סבילות חיסונית. בדומה למחקרים בתחום סוכרת מסוג רגולטורים אשר אמ

 במהלך השתלות איי לבלב אלוגנאית משפר את פרוגנוזת ההשתלה.

, אשר  (serine protease inhibitors)( הינו חלבון ממשפחת מעכבי סרין פרוטאזות AATאנטיטריפסין )-1-אלפא

דלקתיות מגוונות. במעבדתנו -, ואשר מדגים תכונות אנטיresponses acute phase -במהלך ה ריכוזו בדם עולה

והשתלות איי  1תכונות מטיבות בהקשר של סוכרת מסוג  (hAAT)האנושי  AATובמעבדות נוספות הודגם כי לחלבון 

 -טיפול ב בחיה השלמה,מגן על איי לבלב אשר גדלים בתרבית תחת תנאים דלקתיים.  hAATלבלב אלוגנאיות. לדוגמא, 

hAAT מערבים תאים דנדריטים יחודיים מפרישי, במנגנונים היסונית כנגד שתל איי לבלבמשרה סבילות ח IL-10 ובעלי 

לו בניסויים אשר נערכו רגולטורים. תוצאות דומות התקב T, תוך כדי התרחבות אוכלוסיית תאי CD40רמה נמוכה של 

hAAT (hAAT -בעכבר טרנסגני ל
+/+

 , אשר מבטא רמות קבועות נמוכות של החלבון במחזור הדם.(

, גנאיםובתהליכי דחייה אקוטית של שתלים אלו 1סוכרת מסוג משחקים תפקיד מרכזי ב Bלאור ההערכה הגוברת כי תאי 

 .hAAT -ל Bבקשנו לאפיין את הקשר בין תאי 

 .Bקשורות להשפעתו על פעילות של תאים לימפוציטים מסוג  hAATהתכונות המגנות של  היפותזה:

hAAT (hAAT -בלימפה מנקזת לשתל של עכברים טרנסגניים ל נבחנה Bתאי  השלמה, הפעלתבחיה  שיטות:
+/+

) 

H-2ובעכברי הביקורת )שניהם מרקע 
b

H-2רקע לאחר השתלת עור אלוגנאית ) (
d

במודל של  גם נבחנה B(. פעילות תאי 

נבחנו במודל  IL-10רגולטורים שמפרישים  Bתאי בנוסף, . bovine serum albumin (BSA)חיסון כנגד החלבון 

ת דלקת בחלל הבטן לאחר ניקוב המעי, וכן במודל של השתלת עור אלוגנאית. במודלים הללו נבחן גודל אוכלוסיית אהשר

בהקשר של  hAATתאים אלו בנוזלי חלל הבטן ובקשרית לימפה המנקזת, בהתאמה. בכדי לבחון האם התפקיד המגן של 

hAATוג , יצרנו עכברי כימרה מסBהשתלות אלוגנאיות תלוי בנוכחות תאי 
+/+

. העכברים Bאשר אינם מכילים תאי  

לזהות תפקוד שתל תקין.  הכימרים הושתלו עם איי לבלב אלוגנאים ורמות הגלוקוז בדם לאחר ההשתלה נמדדו בכדי

 שעברו העשרה Bתאי , נבחנה בIL-10רגולטורים מפרישי  Bלתאי פלזמה והתמיינות לתאי  Bתאי  התמיינות בתרבית,

, BAFFאו  IL-4יחד עם  (CD40L)ליגנד  LPS ,CD40, לאחר סטימולציה עם B220 -ו CD19ים מטחול, ע"ב הסמנ

נבחן לאחר צימוד הנוגדן  hAATבנוכחות  BAFF (BAFF-R) -. ביטוי של הרצפטור לhAAT (0.5 mg/ml)בנוכחות 

 .IFNγנבחן לאחר סטימולציה עם  hAATבנוכחות  ממאקרופאגים BAFF, בעוד שחרור IgMהממברנלי מסוג 

hAAT: קשריות לימפה מנקזות שהופקו מעכברי השתלת עור אלוגנאית תוצאות:
+/+ 

מושתלי עור הכילו אוכלוסיה קטנה 

 CD40ורמות ביטוי נמוכות יותר של  Ki-67מתחלקים המבטאים  B, כמו גם רמות נמוכות יותר של תאי Bיותר של תאי 

hAATבלימפות שהופקו מעכברי  Bעל פני תאי  CD40ממברנלי ביחס לביקורת. לדוגמא, ביטוי  MHC class II-ו
+/+

 

 GCET2 -ו IL-4של  mRNA -מאשר בעכברים מושתלים מקבוצת הביקורת. כמות תעתיקי ה 28.27±5.67% -נמוך ב

הייתה נמוכה יותר בלימפות שהופקו מעכברי 
+/+

hAAT  .חיסון כנגד מושתליםBSA עכברי :
+/+

hAAT  שעברו השריית



, בעוד שרמות נוגדנים בהשוואה לקבוצת הביקורת ספציפיים לאנטיגן IgMחיסון ספציפי הציגו עליה ברמות נוגדני 

 B: תאי בתרביתירדו, בנקודות הזמן הרלוונטיות, בהשוואה לקבוצת עכברי הביקורת.  IgGספציפיים לאנטיגן מסוג 

הדגימו רמת חלוקת תאים נמוכה יותר,  hAATבנוכחות  LPSשעברו סטימולציה עם  B220 -ו CD19 -חיוביים ל

הייתה מוגברת בתרביות שעברו  IL-10 ורמת הפרשתלתאי פלזמה  B. מנגד, התמיינות תאי KC –ו  IL-6והפרישו פחות 

ו, רמת ביטוי לא השתנ MHC class II -ו CD86. בנוסף, בעוד שרמות ביטוי hAATסטימולציה דלקתית בנוכחות 

CD40  ירדה בנוכחותhAAT רמה נמוכה יותר של חלוקת תאים זוהתה גם בתרבית תאי .B  לאחר סטימולציה עם

CD40L  יחד עםIL-4  בנוכחותhAAT  ירידה פי(בהשוואה לקבוצת הביקורת,  3.13±0.76p<0.05 בניגוד לתרביות .)

הציגו ירידה  hAATבנוכחות  CD40L, תרביות תאים שעברו סטימולציה עם LPSתאים שעברו סטימולציה בנוכחות 

הציגו רמות התמיינות  hAAT. בנוסף, תרביות שטופלו עם MHC class II -ו CD86 ,CD80משמעותית בביטוי 

לטורים רגו Bתאי . Bעל פני תאי  IgGנמוכות יותר לתאי פלזמה ורמות ביטוי נמוכות יותר של נוגדנים ממברנלים מסוג 

 BAFFאו  IL-4יחד עם  LPS ,LCD40: בתרבית מעורבת של תאי טחול שעברה סטימולציה עם IL-10מפרישי 

. מגמה דומה זוהתה גם IL-10רגולטורים שמפרישים  B -הובילה לעליה בגודל אוכלוסיית התאים ה hAATבנוכחות 

לאחר ניקוב המעי ולאחר השתלת עור אלוגנאית,  hAATבחיה שלמה כשגודל אוכלוסיית תאים אלו עלה בנוכחות 

השרה עליה  BAFF :hAATמבחני  , בהתאמה(.0.07±1.64ופי  0.52±3.9בהשוואה לקבוצות הביקורת המטופלות )פי 

בתרבית,  BAFFבלימפה מנקזת לאחר השתלת עור אלוגנאית וכן גרם לעליה בשחרור  BAFFשל  mRNA -בתעתיקי ה

ירדה בנוכחות  BAFF -ל Bקרופאגים שהופקו מחלל הבטן. לעומת זאת, תגובתיות תאי במהלך סטימולציה של מא

hAAT  ואופיינה ע"י ירידה בחלוקת תאיB  לאחר סטימולציה עםBAFF  וירידה בביטויBAFF-R  לאחר סטימולציה

hAAT: יצרנו עכברימודל עכברים כימריםממברנלי.  IgMבאמצעות צימוד 
+/+

כימרים אשר הציגו רמות אפסיות או   

ימים  03במחזור הדם. עכברים כימרים אשר הכילו אוכלוסיה חלקית, דחו שתלי איי לבלב  Bחלקיות של אוכלוסיית תאי 

, והציגו שרידות שתל ארוכת קיבלו את שתל האיים Bלאחר ההשתלה. עכברים כימרים בעלי אוכלוסייה אפסית של תאי 

הימים הראשונים שלאחר ההשתלה היו גבוהות מרמות הגלוקוז של עכברי  15במהלך  בדם הגלוקוז עם זאת, רמות טווח.

בעכברים מסחריים ללא  , וכןB(. בעכברים כימרים ללא תאי 11ביום  1.9±0.16ופי  9ביום  1.81±0.27הביקורת )פי 

רגולטורים במחזור הדם הייתה נמוכה יותר מרמתם בעכברי  T -אוכלוסיית התאים ה ,(B cell knockout)בוגרים  Bתאי 

 הביקורת הכימרים.

. לפי תוצאות Bעל תגובות חיסוניות המערבות תאי  hAATחושף מידע חדש אודות השפעתו של החלבון  המחקר דיון:

השתלה אחר אשר מתרחשות בלימפה המנקזת לשתל בימים הראשונים של Bמשפיע על תגובות תאי  hAATהמחקר, 

ייצור נוגדנים. בפרט, נראה  , כגוןבמורד הזרם ועל תהליכים ארוכי טווח Bעל תהליך ההפעלה של תאי  אלוגנאית, כמו גם

 -מפריע לתהליך ה ות ובכךהרלוונטי להפעלת מערכת החיסון במהלך השתלות אלוגנאי CD40פוגע במסלול  hAATכי 

class switching  וליצירה שלgerminal centers.  האפשרות כי המנגנון המרכזי דרכוhAAT  משרה סבילות חיסונית

, נתמך בעובדה כי נמצאה עליה בגודל אוכלוסיה זו IL-10רגולטורים מפרישי  Bכנגד אנטיגנים אלוגנאים מערב תאי 

להשרות עליה  hAATובניסויים בחיה שלמה. בנוסף, המחקר מראה כי יכולתו של  hAATבתרביות תאים שטופלו עם 

 .Bרגולטורים ולהגן על שתל איי לבלב אלוגנאים מערב, בחלקו, תאי  Tבגודל אוכלוסיית תאי 

הינה בעלת משמעות קלינית, מאחר ופעילויות אלו רלוונטיות בטווח רחב של  Bלשנות פעילות תאי  hAATיכולתו של 

-מחלות אוטואימיוניות ובדחייה של שתלים אלוגנאים. התוצאות שהתקבלו במחקר מרמזות על כך שהוספת מרכיבים אנטי

-הפחתת פעילויות לא ; הוא מאפשרנק למושתלי איי הלבלב, הינו חיוניהחיסון המוע-לטיפול מדכא ,hAATכגון  ,דלקתיים

בעוד שפעילויות רגולטוריות, שתורמות לשרידות השתל, מקודמות באופן בטוח לשימוש. ייתכן וטיפול  Bרצויות של תאי 

 Bאוכלוסיות תאי -, ועשוי אף לעודד בצורה ספציפית תתיBיטיב עם פתולוגיות נוספות אשר מערבות תאי  hAAT -ב

 בעלות מאפיינים רגולטורים.
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Abstract: 

High-sensitivity photodetectors have a high demand in many applications, such as night vision devices, 

security cameras, radiation detectors, fire and smoke detectors, manufacturing flaw detection, measuring 

instruments, solar cells and automatic switches in many devices. 

In this work, a number of high-sensitivity detector structures with integrated grating, based on the 

physical principles of electromagnetic (EM) confinement effects, with the focus on resonant cavity 

enhanced (RCE) photodetectors (PDs), and the structures based on near field enhancement are designed 

and explored. The idea of these structures is innovative, and is developed in this work. The Mathematical 

Physics part of the work includes the Maxwell equations and their discretized version for planar optical 

systems incorporating grating-patterned layers. The far- and near-field response of these systems, which 

can involve one- and two-dimensional grating layers, on generally polarized EM plane-wave irradiation, 

is considered. Various EM modes like surface plasmon or polariton, waveguide and cavity modes and 

their impact on optical reflection and transmission from and absorption in the systems, are attained by the 

mathematical and numerical implementation developed in this study. Well known rigorous coupled wave 

analysis (RCWA) for the optical systems of this type enhanced by an inlayer S-matrix propagation 

algorithm and generalized Fourier-Floquet factorization rules is employed.  

An in-house simulation and optimization package was developed in a MATLAB environment, which is 

run through a graphical user interface (GUI). This package has an open architecture and is user-friendly. 

The simulation tool highly automates computations of the far-field properties, such as the reflectance, 

transmittance, and absorbance spectra, as well as spatial profiles of the EM fields’ amplitudes and 

Poynting vector. The GUI includes a refractive-indexes library for various materials (metals, insulators, 

semiconductors). The GUI optimal design block utilizes a user-defined objective function, using the 

structure parameters as input in order to obtain the output that matches the requirement of a specific 

optical property to attain its desired optimal value, using MATLAB Optimization Toolbox. The 

developed package allows one to carry out tolerant designs of various optically functional multilayered 

structures, which can include grating and smooth layers made of different materials: semiconductors, 

oxides and metals, for different spectral ranges from ultraviolet to infrared.  

The study deals with PDs in the visible, near and medium infrared ranges. However, the proposed 

configurations may be applied to detection in other wavelength ranges. RCE detector has a detection layer 



located between two Bragg principle mirrors. The mirrors cause light to be resonantly confined to a 

desired location, which is a well known optical principle of the Fabry Perot (FP) resonance. Insertion of a 

photosensitive active medium within an FP resonant cavity enhances the detection quantum efficiency 

(QE), due to multiple reflections between the two mirrors of the FP resonant cavity, thus effectively 

increasing the absorption depth of the active medium. The FP resonator serves as a wavelengths selector 

and amplifier of the optical EM field. Due to the above EM confinement, an extremely thin absorber may 

be used to absorb most of the impinging light power, providing a faster and lower-noise light detection 

compared to a monolithic PD structure. In this study, I adopt QE  A modeling, Quantum Efficiency 

equal to the optical Absorbance, which simplifies the design to one where only the optics need to be 

considered and has a prevalent use for initial PD designs. 

One disadvantage of the RCE PD structure is the need for a large number of layer pairs (bilayers) in order 

to achieve mirroring with high reflection amplitudes, due to the low contrast between the layers’ 

refraction indices. The possibility of replacing one or both Bragg mirrors by a grating-on-layer mirror-like 

structure was explored. It appears that by proper design an improvement in the PD performance can be 

achieved while essentially reducing the device size and complexity. 

MCT and PbTe based RCE PDs for mid-wavelength infrared (MWIR) range were studied with an 

embedded grating in place of the front distributed Bragg reflector (DBR) mirror, and with embedded 

gratings in place of both front and back DBR mirrors. The band gap, Eg, of the alloys and the ability to 

perform an epitaxial growth of thin layers, allow wide RCE PDs fabrication choices in the infrared range 

within the 35µm and 814µm atmospheric window. I have applied optimization for three structure 

types: conventional RCE with DBR mirrors, structures integrating a grating mirror in place of the front 

DBR mirror, and structures in which grating mirrors replaced both DBR mirrors. In an MCT based RCE 

PD, the back mirror is comprised of many Hg0.56Cd0.44Te/CdTe bilayers, grown on CdZnTe substrate, and 

the front mirror is comprised of Ge/SiO bilayers. An Hg0.71Cd0.29Te thin absorber layer is placed in the 

cavity between the mirrors. I have shown that the optimal conventional MCT based RCE PD with 23 

layers, with a 75 nm absorber layer and an overall thickness of 8.7μm, displays a 55.4% resonant QE 

peak, compared with a structure integrating a grating mirror in place of the front DBR mirror, having an 

overall thickness of 7μm, displaying a 95.3% resonant QE peak. A similar structure with seven layers 

only, where a grating mirror also replaced the back DBR mirror, displayed a 99% resonant QE peak. 

An additional group of structures was designed using conventional materials, as is customary for the 

microelectronics industry. These materials are used for manufacturing detectors and optical components 

in the visible, the near infrared (NIR), SWIR and MWIR ranges, such as Silicon, Silicon dioxide and 

Silicon Nitride, Indium Gallium Arsenide, Indium Phosphide (Si, SiO2, Si3N4, InGaAs, InP). In a 



conventional RCE PD for NIR range, the back and front mirrors are comprised of SiO2/Si3N4 bilayers 

grown on SiO2 substrate. The cavity is placed in the medium between these mirrors and contains a thin Si 

absorber layer. I have shown that an optimal conventional RCE PD, with 27 layers, a 75nm absorber layer 

and an overall thickness of 3.3µm, displays a 26.4% resonant QE peak. In comparison, a structure with 

only 14 layers, with an overall thickness of 2.9µm, integrated with a grating mirror in place of the front 

DBR mirror, displays a 98.5% resonant QE peak. A similar structure, comprising only seven layers, 

where the back DBR mirror was also replaced with a grating mirror, displayed a 99% resonant QE peak. 

In addition to improving RCE PD, I have also designed structures based on near field enhancement. The 

near field enhanced (NFE) designed structures include a small number of layers and are very thin, with 

thickness up to 20% of that of the optimized grating based RCE PDs, while maintaining similar 

performance. These structures were also designed to operate in the NIR, MWIR, and visible ranges. An Si 

based NFE PD structure designed for NIR, as compared with an RCE PD structure, contains a single 

Si3N4 layer in place of the back DBR mirror and a grating layer in place of the front DBR mirror. The 

overall thickness of the structure, excluding the substrate layer, can be under 600 nm and can display a 

96% resonant QE peak. Compared with a PbTe based optimal conventional RCE PD structure for the 

mid-wavelength infrared range, with 25 layers and an overall thickness of 12.2µm, displaying 90% 

resonant QE peak, the NFE PD structure has only six layers, can be under 1.6µm in thickness and can 

display a 99.9% resonant QE peak. 

An additional detector structure design, based on the NFE PDs, included the integration of a two-

dimensional grating. This enabled the design of a detector with a significantly higher and wider QE 

spectrum than that of a conventional PD, as well as significantly wider QE spectrum than that of an 

embedded one-dimensional grating PD. The detector structure integrating a two dimensional grating has a 

lower sensitivity to the angle of incidence and wave polarization, due to their extra degree of symmetry. 

When designing the various PDs, emphasis was placed on improving PD efficiency and minimizing the 

complexity of the overall structure. 



 גלאי אור בעלי רגישות גבוהה המבוססים על מבנים מחזוריים מרובי שכבות בממדים ננומטרייםנושא העבודה: 

 משה זוהר שם המגיש:

 פרופ' מרק אוסלדרפרופ' שלמה הבא,  שמות המנחים:

 :תקציר

אמצעי ראיית  :כגון ,רבים םבעלי רגישות גבוהה הינם מצרך מבוקש ליישומי photodetectors (PDs) אורני( ַחְייש  )גלאי 

יכי יצור, מכשירי עשן, זיהוי פגמים בתהלו אי אשקרינה, גל אילת אבטחה, גלאים למערכות אבטחה, גלילה, מצלמו

 ים במכשירים רבים.יומתגים אוטומט מדידה, תאי שמש

נות קרוהעעל  המבוססים ,בשילוב מבנים סריגיים פר מבני גלאים בעלי רגישות גבוההמסונחקרו תוכננו  ,בעבודה זו

 resonant cavity-enhanced מגביר תהודה מהוד ים בעלידגש על גלאב אלקטרומגנטית, התופעות הגבל של יםהפיזיקלי

(RCE)שדה קרוב הגברתמבנים המבוססים על , ו near field enhancement.  אשר  רעיון חדשני הינם אלהמבני גלאים

ואת גרסתם הדיסקרטית עבור  מקסוולמשוואות את כולל בעבודה החלק המתמטי פיסיקלי  פותח במסגרת העבודה.

והרחוק של שכבות של תבניות סריג. ישנה התייחסות לתגובת השדה הקרוב מערכות אופטיות מישוריות המשלבות 

 מודיםממדי. -ודו -מערכת זו, לקרינת גל מישורי אלקטרומגנטי בקיטוב כללי, כאשר היא יכולה לכלול שכבות שריג חד

(modes) מהוד ומוליך גל והשפעתם על ההחזרה  ים שלמון משטחי או פולריטון, מודזאלקטרומגנטים שונים כגון פל

ים יים והנומרישום של הפיתוחים המתמטימתקבלים על ידי היהעברה האופטית מהמערכת והבליעה במערכת, הו

 rigorous coupled wave analysis (RCWA)מערכת אופטית זו, מיושמת בעזרת שיטת  שבוצעו במסגרת מחקר זה.

 )פרוק( הפקטוריזציה ְכל לבובשכבות  S-matrixהמוכרת, אשר עברה שיפורים הכוללים שימוש באלגוריתם ההתפשטות 

  .(Fourier-Floquet)המשוכלל של פורייה פלוקה 

ומנוהלת באמצעות ממשק  (MATLAB)חבילת תוכנה הכוללת סימולציה ואופטימיזציה פותחה בסביבת מטלב 

כלי . חבילה תוכנה זו הינה בעלת קוד פתוח וחברותי למשתמש. graphical user interface (GUI)משתמש גרפי 

ְקְטרּומי ציה מבצע את חישובי מאפייני השדה הרחוק באופן אוטומטי, כגון הסימול העברה והבליעה, ה ,ההחזרהְספֶּ

 GUI –באמצעות ה  .(Poynting)אמפליטודות השדה האלקטרומגנטי ווקטור פוינטינג ובנוסף את הפרופיל המרחבי של 

חלון ניתן לגשת למאגר נתוני מקדמי שבירה עבור מגוון רחב של חומרים )מתכות, מבודדים, מוליכים למחצה(. 

 פונקציות) ית מטרהיהמבוסס על כלי האופטימיזציה של מטלב, מאפשר הגדרת פונקצ GUI –האופטימיזציה של ה 

תוצאה רצויה אופטימלית, תוצאה אשר מתאימה לתכונה אופטית  לקבלתעל ידי המשתמש  שיעברו אופטימיזציה(

חבילת התוכנה מאפשרת למשתמש לבצע  מוזנים למערכת על ידי המשתמש.מבנה הה פרמטריעבור  וזאת ספציפית,

 תכנונים טולרנטיים למבנים מרובי שכבות, עבור תפקודים אופטיים שונים, אשר יכולים לכלול שכבות סריגיות וחלקות

ויות מחומרים שונים: מוליכים למחצה, תחמוצות ומתכות לתחומי ספקטרום שונים מאולטרה סגול עד לאינפרא העש

 אדום.

אך תצורת מבנה הגלאים המוצעים ניתנת  ,יוהבינונ לתחום הנראה, האינפרא אדום הקרוב אור העבודה עוסקת בגלאי

הממוקמת בין שתי מראות הפועלות על עיקרון  לוייג תקיימת שכב RCE אור בגלאי .נוספיםבתחומי אורכי גל  םליישו

 תהודתעיקרון על  מתבססידוע והינו  זה עיקרון אופטי באזור הרצוי,המראות גורמות לתהודה והגבלת האור  .בראג

Fabry Perot (FP) . לתוך מהוד )תווך בולע( הכנסת חומר פעיל רגיש לאורFP  מגדיל את היעילות הקוונטיתquantum 

efficiency (QE)  התווך את עוביו של בצורה יעילה  ותמגדיללמעשה חזרות מרובות בין מראות המהוד, אשר עקב



עקב אותה הגבלה  האופטי. אלקטרומגנטיה הלשדכמגבר כבורר לאורך הגל ו משמש PD RCE –מבנה ה הבולע )הפעיל(. 

אור מהיר  גילוי מאפשרה לבליעת רוב הספק האור הפוגע, במיוחדבשכבה בולעת דקה  ניתן להשתמשאלקטרומגנטית, 

 (A)מצתי את המודל אשר בו הבליעה האופטית יבמחקר א מבנה גלאי אור מונוליטי.ל ביחס רעשים עם פחותו יותר

יש להתחשב רק בדרישות האופטיות ונמצא בשימוש נפוץ ש , כךאת התכנון שווה ליעילות הקוונטית, דבר אשר מפשט

 לתכנון ראשוני של גלאי אור. 

 ותעל מנת להגיע למראות בעל (bilayers) במספר רב של זוגת שכבות הינו הצורך PD RCEהחסרונות במבנה אחד 

נחקרה האפשרות להחליף את נמוך בין מקדמי השבירה של השכבות. הנובע מקונטרסט , ותהחזרה גבוה אמפליטודות

ניתן לקבל שיפור בדרך זו עולה כי אחת ממראות הבראג או את שתיהן במעין מבנה מראתי הכולל שכבה שעליה סריג.  

  .ולמעשה אנו מקטינים את הגלאי ואת מורכבותו על ידי תכנון מתאים בביצועי גלאי האור

-mercury-cadmium מבנה גלאינחקרו , mid-wavelength infrared (MWIR) אדום הבינוניבתחום האינפרה 

telluride (MCT)   ו– PbTe (lead telluride) גלאי אורעל  יםמבוססה RCE  שמשולב בהם סריג במקומה של מראת

רוחב  .הקדמית והאחורית DBR –או במקומן של מראות ה  ,distributed Bragg reflector (DBR)הבראג המכונה 

 PDs –צור רחב ל ימגוון י , מאפשרגידול אפיטקסיאלי של שכבות דקותוהיכולת לבצע  החומריםשל  gE הפס האסור

RCE 3חלון האטמוספרי תוך הבם אדו אבתחום האינפר5µm 8 – ו14µm בוצעה אופטימיזציה עבור שלושת סוגי .

 DBR –במקומה של מראת ה מראת סריג מבנים המשלבים , DBRקונבנציונליים עם מראות  PD RCE המבנים:

 ,MCTקונבנציונלי על בסיס  RCE אור בגלאי .סריג מראותב DBR –הקדמית, ומבנים בהם הוחלפו שתי מראות ה 

המראה ו, CdZnTeעל מצע  מגודלות, שTe/CdTe0.44Cd0.56Hg מורכבת ממספר רב של זוגות שכבות המראה האחורית

 גלאי כי ִהֵרֲאִתי .דקה Te0.29Cd0.71Hgבולע נמצאת שכבת  בין המראותבתווך . Ge/SiOבנויה מזוגות שכבות  הקדמית

ערך , מציג mµ8.7ועובי כולל של  nm75שכבות, שכבת בולע של  23בעל  MCTקונבנציונלי אופטימלי על בסיס  RCE אור

QE ומולו מבנה בו שולבה מראת סריג במקומה של מראת ה 55.4%של  מקסימלי ,– DBR  הקדמית, בעובי כולל של

mµ7 ערך , מציגQE שכבות בלבד, אשר בו הוחלפה גם מראת ה  שבעמבנה דומה הכולל . 95.3%של  מקסימלי– DBR 

 .99%של  מקסימלי QEערך האחורית במראה סריגית, הציג 

", אשר נמצאים בשימוש נרחב בתעשיית םתוכננו מחומרים "קונבנציונלייקבוצה נוספת של מבנים 

 חומרים אלו משמשים לייצור גלאים ורכיבים אופטיים בתחום הנראה, האינפרא אדום הקרוב .המיקרואלקטרוניקה

near infrared (NIR), short-wavelength infrared (SWIR)  ו– MWIRחמצני וסיליקון -, כגון סיליקון, סיליקון דו

 –ל קונבנציונלי  RCE אור בגלאי .(InGaAs, InP4N3, Si2Si, SiO ,) ניטריד, אינדיום גליום ארסניד, אינדיום פוספייד

NIR 4זוגות שכבות מת ומורכבוהקדמית  המראה האחוריתN3/Si2SiO ,2על מצע  המגודלותiOS . בין המראותבתווך 

שכבות, שכבת  27קונבנציונלי אופטימלי בעל  RCE אור גלאי כי ִהֵרֲאִתי .Si של בולע דקהשכבת  המהוד הכולל נמצא

כ  בעובי כולל של שכבות, 14בעל , ומולו מבנה 26.4%של  מקסימלי QEערך , מציג mµ3.3ועובי כולל של  nm75בולע של 

– mµ2.9 בו שולבה מראת סריג במקומה של מראת ה , אשר– DBR  ערך הקדמית, מציגQE 98.5%של  מקסימלי. 

 QEערך האחורית במראה סריגית, הציג  DBR –שכבות בלבד, אשר בו הוחלפה גם מראת ה  שבעמבנה דומה הכולל 

 .99%של  מקסימלי



 near field enhanced –תכננו כאמור מבנים על בסיס הגברת שדה קרוב. מבנה גלאי ה  PDs RCE–פרט לשיפור גלאי ה 

(NFE)  ה מעוביים של  20% –עוביים דק במיוחד, עוביים אף יורד מתחת ל שכוללים מספר קטן של שכבות שתוכננו– 

PDs RCE  מבנים אלו תוכננו גם הם לתחומי ה הביצועיםהמשופרים, תוך שמירה על איכות .– NIR ,MWIR , .והנראה

 4N3Si, כולל שכבה אחת בודדת של PD RCE –בהשוואה למבנה ה  ,NIR –שתוכנן ל  Siעל בסיס  PD NFE מבנה

 –ה  מבנההקדמית. עוביו הכולל של  DBR –האחורית ושכבת סריג במקומה של מראת ה  DBR –במקומה של מראת ה 

NFE PD ללא שכבת המצע, יכול לרדת מתחת ל ,– nm 600  ולהציג ערךQE  מבנה .96%מקסימלי של PD RCE 

ערך מציג , mµ12.2 –שכבות שעוביו כ  25נוני, בעל ילתחום האינפרא אדום הב PbTeקונבנציונלי אופטימלי על בסיס 

QE ה  מבנהלעומתו כאשר  ,90%של  מקסימלי– PD NFE  שכבות בלבד ויכול לרדת מתחת ל  ששמכיל– mµ1.6 ,

 .99.9%של  מקסימלי QEערך ולהציג 

של הסריג  ושילוב .כלל את שילובו של סריג דו ממדי ,PD NFE –תוכנן על בסיס מבנה גלאי ה ר שא ,מבנה גלאי נוסף

 בנוסף, ויותר משמעותית מזה של המבנה הקונבנציונליגבוה יותר ורחב  QEבעל ספקטרום  תכנון גלאי ִאְפֵשר ממדי-הדו

 האור גלאירגישות . ממדי-רחב יותר באופן משמעותי מזה של המבנה המשלב סריג חדהמתקבל הינו  QE –ה  ספקטרום

ולקיטוב הגל נמוכה יותר, עקב דרגת החופש הסימטרית הנוספת של הסריג הדו  הלזוויות הפגיע ממדי-המשלב סריג דו

 הדגש היה על שיפור יעילות הגלאי ומינימום סיבוך של מבנהו הכולל. בתכנון הגלאים השונים  ממדי.
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Abstract 

My main hypothesis in the present research, comprising of seven experiments, was that similarly 

to emotional states which involve action tendencies, significant relationships are also associated 

with an action tendency. In specific, my hypothesis was that significant relationships are 

associated with an action tendency to keep the significant other accessible, and that this tendency 

is part of the attachment system and the emotional bonding significant relationships are made of. 

Based on this hypothesis, I predicted that participants would show a preference to keep the 

representation of their attachment figure accessible for a longer duration as compared with other 

figures and that this relational action tendency will be automatically activated in response to the 

significant other’s figure representation. 

 To investigate this hypothesis, I used the same basic paradigm in all the experiments: 

Participants were presented with a set of pictures consisting of their loved-one (attachment 

figure), or the name thereof, as well as other people’s (familiar and unfamiliar) pictures or names 

thereof. For each picture (or name) two measurements were recorded. The first was the reaction 

time (RT) of an explicit judgment task, which was often emotionally neutral, and the second (and 

most important one) was the amount of time it took participants to move on to the next picture 

after having executed their response (NT-RT: Next Trial Response Time). My general prediction 

was that the relational action tendency will be reflected in relatively long NT-RT when the 

stimulus represents the significant other in comparison to other stimuli (i.e. NT-RT effect). 

Experiment 1-4 provided evidence and established the notion of relational action 

tendency in both parental and romantic relationships. The results indicate that participants took 

longer to advance to the next trial when the current trial involved the picture (or the name) of 

their significant other as compared with other pictures or names (i.e., NT-RT effect). The last 

three experiments focused on specific features of significant relationships as possible 



explanations for the relational action tendency: The importance of the significant other; the 

rewarding experience evoked by the significant other’s presence; and the distinctive quality of 

significant relationships as emotional bonds. 

The important finding of Experiment 1, in which parents responded to their children 

pictures, was that the NT-RT effect was not affected from the emotion induction manipulation. 

That is, NT-RT effect was found regardless of participants’ momentary emotional state of being 

“totally in love” or extremely angry with their loved-one. This finding, which indicates that the 

NT-RT effect is beyond the momentary emotional state of the caregiver towards their significant 

other, essentially suggests is that the relational action tendency is associated with the endurance 

of significant relationships as emotional bonds. In other words, significant relationships are 

capable of accommodating and encompassing emotional complexity in virtue of their enduring 

emotional state of caring.  

Experiment 2, in which the significant relationship was a romantic one replicated and 

expended the first experiment results. Two main findings emerged in this experiment. First, NT-

RT effect was observed even when the task was a non-emotional one. Second, when the stimulus 

disappeared from the screen, NT-RT effect disappeared as well. This finding rules out a family of 

accounts based on the notion of attention-capture (i.e., Attentional blink, Emotion induced 

blindness) and on the notion that processing is continued after responding.   

 In Experiment 3 I added a priming block to manipulate participants’ mindset, to be 

relationship oriented mindset or analytic mindset, such that the activation of relationship-related 

information in long-term memory would be either increased (love priming) or decreased 

(analytic processing priming). The experiment goal was to further elucidate what are the 

boundary conditions of the relational action tendency. Specifically, is the relational action 

tendency activation requires a “relationship oriented mindset” or is the presence of the significant 

other is a sufficient condition?  

The results indicated that the NT-RT effect was not found under analytic processing 

priming, but was augmented by the love priming. This finding implies that the relational action 

tendency activation is indeed mindset sensitive, such that for the NT-RT effect to be seen, 

participants must be preoccupied with their relationships, at least to some degree. However, a 



possible interpretation for this finding suggested that the unobserved NT-RT effect within the 

analytic processing priming group reflects interference and that the presence of the significant 

other constitutes a sufficient condition as long as holistic processing is carried out.  

Experiment 4, in which participants responded to their parent’s name, assisted in 

reconciling this question as it replicated the former experiments finding (i.e. NT-RT effect) under 

“priming free” conditions. In other words, the NT-RT effect was obtained even though 

participants in this experiment were not primed to think neither about their significant other nor 

about significant relationships in general prior to the experiment. Thus, the results imply that as 

long as the significant other’s representation is holistically processed and the significant other’s 

role and meaning in one’s life is preserved, the significant other presence is sufficient for the 

relational action tendency to be activated., 

   An additional contribution of this experiment is that it expended the relational action-

thought tendency hypothesis generalizability by showing that the NT-RT effect is to emerge not 

only with pictures, as the significant other representation, but also with names. This finding is 

consistent with previous attachment studies which used the name of the attachment figure as 

stimulus (e.g., Mikulincer et al., 2001; Mikulincer & Shaver, 2001). Whether other stimuli 

representing and associated with the attachment figure, such as smell or perhaps even more 

remote ones, can activate the relational action-thought tendency, remains a question for future 

investigation.  

Experiment 5 explored the Importance explanation postulating that the NT-RT effect is 

associated with the loved one’s signification and importance, in comparison to all other stimuli. 

The results indicate that “instrumental” signification was not sufficient to elicit the NT-RT effect 

and underscore the importance of “emotional” signification.   

Experiment 6 was aimed to test the Rewarding explanation, investigating whether the 

NT-RT effect derives from participants’ positive affective state which is, presumably, elicited by 

the attachment figure’s presence. The findings of this experiment, which revealed no NT-RT 

effect, did not support the claim that the relational action tendency is due to participants’ 

pleasant and rewarding feelings involved in watching their significant other’s representation.  



 Lastly, in Experiment 7 Prolonged NT-RTs were observed for both participants’ 

loved-one and best friend.  These relationships differ in their romantic aspect, but share the 

common attributes of intimacy, caring, trust, support seeking, support giving and closeness.      

Thus, the findings of this experiment emphasize the importance of significant relationships as 

emotional bonds, characterized with a distinctive quality, for the NT-RT effect.  

In summary, the current study supports the hypothesis that significant relationships are 

associated with an action tendency to keep the significant other accessible, and suggests that this 

relational action tendency is closely related to the enduring emotional state of caring, and the 

distinctive quality which characterizes significant relationships as emotional bonds. 



 לא יכול להסיר ממך את העיניים:  מערכות יחסים משמעותיות מקושרות 

  עם נטיית הפעולה להשאיר את האחר המשמעותי נגיש

 לב-מתי הר

 חיית פרופ' נחשון מירןנבה

 

 תקציר

בדומה לרגשות, גם מערכות יחסים משמעותיות מקושרות  ,לפיהשמבוסס על השערה מרכזית  מחקר זה

השערת המחקר שלי היתה כי מערכות יחסים משמעותיות מקושרות לנטיית  ,ספציפי ת פעולה. באופןילנטי

וכי נטייה זו הינה חלק מתופעת ההתקשרות, הדאגה והטיפול  המשמעותי נגיש,-לה להשאיר את האחרפעו

המחקר היה כי נבדקים  תהניבוי המרכזי של עבוד ,(. בהתבסס על השערה זוCaregiving systemבאחר )

( שלהם נגיש למשך זמן ארוך יותר בהשוואה Attachment figureת הייצוג של דמות ההתקשרות )ישמרו א

תופעל  (Relational  action tendency) המשמעותית נטיית הפעולה של מערכת היחסיםלדמויות אחרות, וכי 

 המשמעותי. -באופן אוטומטי כתגובה לנוכחותו של  )הייצוג של( האחר

רה זו השתמשתי לאורך כל שבעת הניסויים באותה פרדיגמה: בפני הנבדקים על מנת לחקור השע 

שלהם )או את שמו(, כמו גם תמונותיהם )או שמותיהם( של  המשמעותי-האחרהוצגו תמונות אשר כללו את 

מוכרות ולא מוכרות. עבור כל תמונה )או שם( נערכו שתי מדידות. המדידה הראשונה היתה נוספות, דמויות 

ת היתה ניטרלית מבחינה רגשית. המדידה ו, שלעתים קרובתגובה למטלת שיפוט אקספליציטיתשל זמן 

(. הניבוי NT-RT; Next Trial Response Timeיה היתה של משך הזמן שלקח לנבדק לעבור לצעד הבא )יהשנ

וא לידי תב (Relational  action tendency) נטיית הפעולה של מערכת היחסים המשמעותיתהעיקרי היה כי 

-האחראשר הגירוי הינו ייצוג של ך שזמן זה יהיה ארוך יחסית כ, כמעבר לצעד הבא ןאפקט של זמביטוי ב

  (.NT-RT effect, בהשוואה לכל הגירויים האחרים )המשמעותי

 Relational  action) משמעותית נטיית פעולה של מערכת יחסים  ביססו את הרעיון של 1-4ניסויים 

tendency)  כי כאשר הגירוי הינו ייצוג מראיםהן במערכת יחסים הורית והן במערכת יחסים זוגית. הממצאים 

שלושת זמן המעבר לצעד הבא ארוך באופן משמעותי בהשוואה לגירויים אחרים.  – המשמעותי-האחרשל 

לנטיית הניסויים האחרונים התמקדו במאפיינים ספציפיים של מערכות יחסים משמעותיות כהסבר אפשרי 

 ;המשמעותי-האחרחשיבותו של  :(Relational action tendency) משמעותיתהיחסים ההפעולה של מערכת 

והאיכות המיוחדת של החיבור הרגשי  ;המשמעותי מעוררת-התחושה המתגמלת והנעימה אשר צפייה באח

 שמאפיין מערכות יחסים משמעותיות. 

אפקט זמן המעבר בו הורים הגיבו לתמונות של ילדיהם, היה כי ש, 1הממצא החשוב ביותר של ניסוי 

שהאפקט נמצא הן  , כךיםנמצא ללא תלות בחוויה הרגשית הרגעית של הנבדק (NT-RT effect) לצעד הבא

לרגש  האפקט הוא מעבר לפיוממצא זה, חשו כעס כלפי ילדם. נבדקים כאשר נבדקים חשו אהבה והן כאשר 



נטיית הפעולה של מערכת כי , למעשה, מציע ,ושל המשמעותי-האחר( כלפי caregiverהנקודתי של המעניק )

רגשי ה חיבורשל ה והמורכב המתמשך קשורה לאופיו (Relational action tendency) משמעותיתהיחסים ה

 מערכות יחסים משמעותיות. שמאפיין 

, אשר בו מערכת היחסים המשמעותית היתה מערכת זוגית רומנטית, שחזר והרחיב את 2ניסוי 

 אפקט זמן המעבר לצעד הבאני ממצאים עיקריים עלו מניסוי זה. ראשית, שממצאיו של הניסוי הראשון. 

חינה רגשית. שנית, כאשר הגירוי נעלם מן המסך, בהתקבל גם כאשר המטלה היתה בעלת אופי נייטרלי מ

נמשך גם לפיו העיבוד של הגירוי ששולל הסבר חלופי  בכך שהוא ממצא זהחשיבותו של האפקט נעלם אף הוא. 

תופס  המשמעותי-האחרשל  גייצוהסברים קשביים המבוססים על ההנחה כי הלאחר התגובה, וכן שורה של 

 (. Attentional blink; Emotion induced blindnessית )קשבת הכהמעראת 

 ,המשמעותית נטיית הפעולה של מערכת היחסיםהיתה לברר את גבולות המעטפת של  3מטרת ניסוי 

ובפרט האם הפעלת נטיית הפעולה מחייבת סט מחשבתי מכוונן מערכת יחסים, או שנוכחותו של האחר 

תפעלתי את מידת האקטיבציה של אינפורמציה הקשורה  ,על מנת לבחון שאלה זו .המשמעוי הינה תנאי מספק

למערכת היחסים, כך שזו תהיה מוגברת )סט מחשבתי מכוונן מערכת יחסים( או מוחלשת )סט מחשבתי 

תוצאות הניסוי הראו כי אפקט . )הטרמה לאהבה או הטרמה אנליטית, בהתאם( אנליטי( על ידי בלוק מטרים

הטרמה אנליטית אך הועצם על ידי הטרמה לאהבה. ממצא זה מרמז  תחתזמן המעבר לצעד הבא לא התקבל 

שה לסט המחשבתי, כך שעל מנת יאכן רג המשמעותית היחסיםנטיית הפעולה של מערכת הפעלתה של  כי

יות עסוקים במערכת היחסים שלהם, לפחות במידה העל הנבדקים ל אפקט זמן המעבר לצעד הבאלקבל את 

 מסוימת.

לממצא זה גורסת כי העובדה שהאפקט לא התקבל בקבוצת ההטרמה האנליטית פרשנות חלופית 

מהווה תנאי מספק, ובלבד שמתבצע עיבוד הוליסטי. ניסוי  המשמעותי-האחרוכי נוכחותו של  ,משקפת הפרעה

שחזר את ממצאי הניסויים ש משוםע בהבהרת סוגיה זו ינבדקים לשם של ההורה שלהם, סיהגיבו בו ש, 4

במילים אחרות, אפקט זמן המעבר לצעד הבא התקבל על אף שבניסוי תנאים "נטולי הטרמה". ת תחהקודמים 

לא הטרמה כללית, לחשיבה על מערכות יחסים משמעותיות באופן  –זה לא היתה כל הטרמה של הנבדקים 

ל עוד המסוים. לפיכך, תוצאות הניסוי מעידות כי כ המשמעותי-האחרכללי, ולא הטרמה ממוקדת לחשיבה על 

פעולת הנטייה , נוכחותו מהווה תנאי מספק להפעלת המשמעותי-האחרמתבצע עיבוד הוליסטי של )הייצוג של( 

 . של מערכת היחסים

מתקבל לא רק כאשר  המעבר לצעד הבא זמן אפקטתרומה נוספת של ניסוי זה היא בכך שהראה כי 

מחקרי  בהלימה עםהוא ממצא זה . םהוא ש   המשמעותי-האחראלא גם כאשר הייצוג של  ,הגירוי הינו תמונה

 ;Mikulincer et al., 2001)ראה:  כגירוי המשמעותי-האחראשר השתמשו בשמו של  קודמים התקשרות

Mikulincer & Shaver, 2001.) את מייצגים ש האם גירויים אחרים ,נההי מחקרים עתידייםשאלה מעניינת ל

, יכולים גם הם (ריחגירויים אודוראליים )אסוציאטיבית, כמו למשל אליו או מקושרים המשמעותי -האחר

  .המשמעותית נטיית הפעולה של מערכת היחסיםלהפעיל את 



קשורה  המשמעותית נטיית הפעולה של מערכת היחסיםלפיו ש, הסבר החשיבותבדק את  5ניסוי 

אפקט זמן המעבר בהשוואה לכל הגירויים האחרים. ממצאי הניסוי העידו כי  המשמעותי-האחרלחשיבותו של 

 אשר מדובר בחשיבות רגשית )בניגוד לחשיבות אינסטרומנטלית(. כל רק במתק לצעד הבא

הינו  אפקט זמן המעבר לצעד הבא, שמציע כי הסבר התגמולהיתה לבחון את  6מטרתו של ניסוי 

צופים בתמונה של  שקיימת, על פני הדברים, כאשר נבדקיםתגמלת ההנאה והחוויה המתחושת תולדה של 

 ממצאי הניסוי אינם תומכים בהסבר זה. שלהם.  המשמעותי-האחר

הגירוי היה ייצוג של בן/ת  בשני תנאים: כאשרהתקבל  אפקט זמן המעבר לצעד הבא, 7לבסוף, בניסוי 

הזוג של הנבדק/ת וגם כאשר הגירוי היה של החבר/ה הכי טוב/ה של הנבדק/ת. מערכות יחסים אלה נבדלות 

 של אינטימיות, קרבה ואכפתיות, אמון, נתינת תמיכה דומים באופיין הרומנטי, אך חולקות מאפיינים

האיכות הרגשית הייחודית של מערכות יחסים  . לפיכך, ממצאי הניסוי מדגישים את חשיבותה שלוקבלתה

 משמעותיות. 

לסיכום, המחקר הנוכחי תומך בהשערה כי מערכות יחסים משמעותיות מקושרות לנטיית פעולה 

קשורה  המשמעותית טיית הפעולה של מערכת היחסיםנגיש. המחקר מציע כי נ המשמעותי-האחרלהשאיר את 

, קרבה, דאגהבמתאפיינת . איכות רגשית היחסים משמעותיותשיש במערכות  לאיכות הרגשית הייחודית

ממצאי המחקר נידונים בהקשר של תיאוריית ההתקשרות  .לאורך זמן ממושך ואכפתיות אמון, תמיכה

(Attachment theory ,באופן כללי ) עבודה פנימיים )של לאור המושג מודלים ובפרטinternal working 

models .)  

 

 מילות מפתח: נטיית פעולה, התקשרות, זמן תגובה 
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ABSTRACT 

As one follows the development and evolvement of Modern Hebrew Literature, he 

will soon find out a curious paradox which challenges the attempt to depict a 

broad canvas of Jewish life and the changes it is undergoing: The more central a 

role America played in Jewish life, the further away turned Hebrew Literature 

from it. As the GOLDENE MEDINE, the land of Gold, was the place which the 

heart of the common Eastern European Jew was set upon, Hebrew literature 

drifted away to create a different dream of a different nature, Zionism. 

Consequently, throughout the history of Modern Hebrew writing, America was a 

dark and sinister shadow casted upon the central Hebrew tale, the Zionist meta-

plot.  

This observation is disturbing, given the fact that Modern Hebrew Literature set 

one of its goals as to give an account of the evolvement of Jewish life in one of its 

critical stages from the mid 19
th

 Century and to the 20
th

 Century. Hebrew literature 

was meant by its forefathers and early creators to serve as a looking glass by 

which Jewish life is portrayed – and criticized. However, many of the trends that 

were crucial in the pages of Eastern European Jewish History, were overlooked by 

what was claimed to be its devoted speaker. Hebrew literature has set a strict 

dichotomy, between the static Exile and the Dynamic Nationalism and later, 

Zionism. America, as a dynamic change in the old Jewish  ways, had almost no 

part in the creation of the National literature, the Hebrew literature and was 

therefore banished from the Hebrew literary agenda.  

And yet, in some cracks that appeared upon the strict dichotomy between Exile 

and Zion, sprouted literary works and fragments through which Hebrew readers 

could have taken short and longer glimpses into the New Land. Even though 



 

Hebrew writers turned their pens east, to Palestine, for some of them, the new 

world did spark inspiration and evoked imagination. Thus, from the early stages of 

Modern Hebrew writings America was displayed in prose and poetry works: 

Fewer works focused on America and Jewish life in America, and more works 

depicted America as a part of a larger theme. In these works, the new land was a 

remote and strange part of the Jewish world. The two types of literary works 

evoke a grim portrait: As Palestine became a Hebrew Utopia, America -  – The sea 

to which all Jewish rivers were flowing to quote Sholem Aleykhem’s Tevye - was 

the Antichrist, a literary Anti Utopia.   

Not only Hebrew poets and prose writers turned their pens away from the option 

of writing about America, so did critics and scholars. Throughout the years, there 

have been studies written about Hebrew literature in America, some of them of 

great scholarly importance. However, these works do not discuss America as a 

major force in Hebrew literature, a force that has the ability to challenge the 

Zionist meta-plot. In the Historiography of Hebre Literature, the Hebrew literature 

in America is primarily considered a literary suburbia. In other words, the 

American question in Hebrew literature Historiography was always reduced to the 

question of how can Hebrew literature in America peacefully co-exist alongside 

the main currents of Hebrew national agenda. 

What was very well expected of old-school, ultra Zionist critics, has all but 

changed with the contemporary trends in Hebrew Literature scholarly works. 

Surprisingly enough, the question of America’s place in Hebrew literature was 

hardly raised in the works of scholars of the last two generations at their attempt to 

deconstruct the Zionist meta-plot and re-examine it. 

       *** 
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 תקציר

מגלים שככל שהלכה מאז ראשית ימיה, עוקבים אחר התפתחותה של הספרות העברית החדשה ש בשעה

אמריקה ותפסה מקום מרכזי יותר בחיים היהודיים, כך הלכה הספרות העברית ופנתה עורף לאפשרות של 

יה של ים לחקור את תולדותתי, בשעה שמבקשחיים יהודיים שם. אחת השאלות המטרידות ביותר לדע

הספרות העברית ואת כתיבת תולדותיה היא אפוא, כיצד זה, שבשעה שמגמת פניהם של רובם המוחלט 

של המהגרים היהודים היתה אל מעבר לאוקיינוס האטלנטי, פנתה הספרות העברית מזרחה, אל חופי 

 אל העבר האחר.  מבלי להביט א"י-פלסטינה

מת ששים אלף המהגרים היהודיים שהגיעו לארץ הדרך לאמריקה היתה הדרך שבה הלכו הרבים: לעו

ישראל בשתי העליות הראשונות, את הדרך בכיוון השני, אל נמלי ניו יורק, בולטימור ופילדלפיה, עשו 

אלא שבעוד הספרות העברית שמה לה למטרה  במרוצת אותן השנים למעלה משני מיליון מהגרים יהודים.

מה היסטורית משמעותית זו נותרה מיותמת כמעט לחלוטין לתת ביטוי לתמורות בחיים היהודיים, מג

 ב'ספרותנו'. 

לארץ  –ת פנתה באופן כמעט גורף מזרחה יכנגד התהליך ההיסטורי של הגירה המונית, הספרות העבר

נוצרו מעין 'בקיעים' ספרותיים שמבעדם ניתן לראות את ישראל. ועם זאת, בתוך הפסאדה האחידה הזו, 

בין אם כתבו מתוכה ממש ובין אם  –כפי שדמיינו אותה וייצגו אותה סופרים עבריים  ייצוגיה של אמריקה

מבעד כן כל כולן לעניין הארץ החדשה, ו דמיינו אותה מבעד לעטיהם. מבעד ליצירות המעטות שהוקדשו

ליצירות הרבות יותר שבהן אמריקה נוכחות באופנים שונים, ניתן אפוא לשרטט דיוקן של הארץ החדשה 

עברית, אמריקה היתה -בעוד ארץ ישראל הלכה והצטיירה כאוטופיה יהודית  – ן של הדרך החדשהוכ

 אוטופיה.-הסטרא אחרא, האנטי

זו  –יקורת העברית הבעל אמריקה, גם  ת הסבה פניה מן האפשרות לכתיבהלא רק הבלטריסטיקה העברי

לא נתנו את הדעת על  -מי המחקר האקד –המחקר כן ו –שלוותה את הספרות העברית בהיווצרותה 

סוגייה זו. אמנם ישנן כמה וכמה עבודות מחקריות שמתייחסות אל הנושא האמריקאי, אך נושא זה מוצג 

כמעט תמיד כנושא צדי, שולי, ככזה שחלילה לו מלהפריע לעניין שעומד במוקד המחקר המסורתי של 

 ספרות וארץ ישראל. הספרות העברית: הקשר שבין הספרות והציונות, או הקשר שבין ה

אלא שגם כיום, ואולי בעיקר כיום, בשעה ששני הדורות האחרונים של חוקרי הספרות העברית כבר לא 

מקבלים כפשוטו את מה שמכונה 'הנראטיב הציוני' אלא עוסקים בחלק מרכזי במחקר, בפירוקו של 

המחשבה על אמריקה  .הנראטיב הזה ובהרכבתו מחדש, אמריקה לא עולה כמעט על סדר היום המחקרי



 

במחקר הספרות העברית הצטמצמה אפוא באופן כמעט בלעדי לשאלת היצירה העברית שנכתבה על 

אדמת ארצות הברית וגם מעט בקנדה, יצירה שממילא נתפסה כאיזה פלג רדום בשצף הגועש של הספרות 

 העברית. 

    *** 

ה הנידחים של הספרות העברית, ובד המחקר המוצע כאן מבקש אפוא להתהלך במחוזות שהם ממחוזותי

בעבודה זו אני מבקש לטעון  בבד אלה הם המחוזות הסואנים ביותר בהיסטוריה היהודית של העת החדשה.

הכמיהה לחירות שהציעה אמריקה הציבה אתגר בפני הנראטיב הציוני, בשעה ש'שיבשה' את המהלך כי 

על הספרות העברית. כנגד הנראטיב המרכזי  המרכזי, המהלך הלאומי של הספרות העברית ושל המחשבה

של הספרות העברית הציבה אמריקה נראטיב נגדי, שרמז על אפשרות של חיים יהודיים אחרים, שלא 

 מתרכזים סביב השאיפה ליישוב מחדש של ארץ ישראל. 

ות מובילות גם, כפי שאבקש להראות, אל אפשרויות נוספות, אידיאולוגי הדרכים המובילות לאמריקהו

ופואטיות, הטמונות בספרות העברית, וקוראות תיגר על ההבחנה הקוטבית השגורה במחשבה על ספרות 

זו, 'ספרותנו': בין הכאן והשם ובין החדש והישן. ניתוץ המערכת הדיכוטומית הזאת, כפי שאראה, חייבה 

בתקופה שבה  גם אמצעי ביטוי פואטיים חדשים שיוצריהם נאבקו לפלס דרך אל תוך הספרות העברית

 עוסקת עבודה זו, כמו גם לאחריה. 

מתוקף כך, אבקש להראות כי הכתיבה על אמריקה, שרטטה ציר מרכזי חשוב בתוך הספרות העברית 

ציר שמוביל מהקוטב הקאנוני של הספרות אל הקוטב שמסמל הז'אנר הפופולארי.  –החדשה המתהווה 

אנר זה נעשו, כפי שתציג עבודה זו, כחלק מהמאבק לתת כמה מהניסיונות המעניינים ביותר בתחומיו של ז'

ביטוי לחיים האמריקאיים בתוך תחומיה של הספרות העברית. אחת השאלות שתעמוד במוקד העבודה 

היא האם הסטייה מתוך הנראטיב ההיסטורי המרכזי של הספרות העברית תבעה גם פנייה מהנוסחים 

 המקובלים שלה, הנוסחים הקאנוניים. 

 



Legal Proceedings in Israel and Judah As reflected in Eighth Century BCE 
Prophecy  
 
Submitted by Nevo Shimon Vaknin 
Under the supervision of Prof. Zipora Talshir 
 

The purpose of this research is to describe the judicial situation in Israel and Judah on 

the basis of four eighth century BCE prophets: Hosea, Amos, Isaiah and Micha. The 

prophetical texts dated to this period contain ample legal terminology and reflect 

outlines of judicial proceedings. By diagnosing and investigating the legal material 

within these texts, and by reconstructing a trial scene, it is possible to evaluate the 

normative legal practices of the eighth century BCE. 

Studies of the legal and judicial material in the Bible have focused primarily on 

the law codes found in the Torah. However, recently claims have been raised which 

negate the possibility of basing research of the judicial system in Israel on these law 

codes. One of the primary claims related to this relies upon a comparison to the Law of 

Hammurabi. Legal documents that have been found relating to daily life in 

Mesopotamia exhibit only a weak connection to the laws of Hammurabi, and they even 

attest to judicial verdicts that at times contradict Hammurabi's laws entirely. This is in 

spite of the fact that Hammurabi's law is a broad and detailed corpus, and by assumption 

should have been closely followed. 

The common perception in Biblical research regarding the legal situation in 

Israel and Judah in the eighth century BCE and prior, is that there were no regulated 

judicial practices. This perception is part of a larger belief that the societies in Israel 

and Judah were not highly developed, and that there was not a high level of literacy 

during that time. Likewise, the material culture reveals a simple lifestyle, with only a 

basic level of administration and governing mechanisms. The scholars who hold these 

views see the Biblical descriptions of a highly evolved administrative system in the 

unified kingdom and in the kingdoms of Israel and Judah as being anachronistic. Also, 

in their view, the legal system, as a part of the general social structure, was not 

sophisticated and did not contain fixed, organized elements. Anyone that wanted to 

make a legal complaint would choose a random arbitrator who would summon the 

parties and attempt to mediate between them; but if he did not succeed, the dispute 

would be solved by violence. In effect, according to these scholars, the legal system 



was not very different from the state of affairs that pertained in the period before the 

monarchy. 

I claim that an investigation into the legal terminology reflected in the prophetic 

texts from the eighth century BCE can assist in obtaining a relatively credible 

description of the legal situation in the kingdoms of Israel and Judah in that period. The 

assertion of this study is not based only on the time frame that these texts provide, which 

is discussed fully in the body of this work, but also on the way they were originally 

performed as oral speeches. Judicial terminology is widespread in the prophetic texts. 

It is noticeably seen in prophecies that exhibit a clear legal context, and also 

sporadically found in those that do not. According to their internal testimony, the books 

Amos, Hosea, Micah and Isaiah were composed in the second half of the eighth century 

BCE. They contain a collection of prophecies given by the prophets, who were in all 

likelihood historical figures. 

The living speech of the orator before his audience is characterized by rhetorical 

elements that are intended to make the oration interesting and meaningful for his 

listeners, and by that to hold their attention. Likewise, on this basis, it is to be assumed 

that the language and metaphors that the prophet uses are taken from the daily life of 

his audience, rather than from a distant or alien sphere. The discourse between the 

speaker and his audience is only possible through their shared cultural background. 

Hence, the legal metaphors and language found in prophecy reflect the actual realities 

in the kingdoms of Israel and Judah. However, live recordings of these speeches are 

unfortunately not available to us, only written texts, which have gone through 

transmission and editorial processes. A dispute exists amongst scholars concerning our 

ability to determine which texts reflect authentic prophetic speeches of that time, and 

which texts are the result of later editing, and are not authentic. In classical Biblical 

research, it is assumed that correct philological analysis can separate the authentic parts 

of the texts from later additions. As opposed to this, more recent scholars who embrace 

the synchronic-literary approach claim that a text that has undergone editing is, 

practically speaking, a new literary composition, whose sources cannot be 

reconstructed. However, even amongst these newer scholars, there are those who agree 

that when the linguistic, stylistic and thematic evidence is clear, and points to the 

authenticity of a certain unit, it is possible to assume that that unit belongs to the more 

ancient layers of the composition. In any case, it is a foundational assumption of my 



research that by means of philological research, we are able to discover the authentic 

parts in a text, as well as the pieces that were added later. 



  בראי הנבואה הקלאסית מן המאה השמינית לפני הספירה המשפט בישראל וביהודהנושא העבודה: 

  מגיש: נבו שמעון ועקנין

  מנחה: פרופ' ציפי טלשיר

מאה השמינית כפי שהוא משתקף בנביאי המטרת המחקר היא תיאור המצב המשפטי בישראל וביהודה 

מכילים טרמינולוגיה משפטית  הללו. הטקסטים הנבואיים , עמוס, הושע, מיכה וישעיהו בן אמוץלפנה"ס

עולה מן ה, ושחזור תמונת המשפט וחקירתוומשקפים מבנים של הליך משפטי. אבחון החומר המשפטי 

  מצב המשפט הנוהג בתקופה זו.  שלככל האפשר,  ה, קרובלהערכה פותחים פתחהטקסט 

זה לא מכבר וקים שבתורה. אולם, חקר החוק והמשפט במקרא התמקד פעמים רבות בקובצי הח

אחת  על סמך קבצים אלה.שנהג בישראל הקדום  החוקהועלו טענות השוללות את האפשרות לחקור את 

הטענות העקרוניות בעניין זה נסמכת על ההשוואה לחוקי חמורבי. הממצא המשפטי של חיי היומיום 

ות אף מעיד על הכרעות משפטיות במסופוטמיה מצביע על התייחסות דלה לחוקי חמורבי ופעמים רב

   שינהג הלכה למעשה. לכן מצופהוקורפוס רחב ומפורט  ים אלה הינםלמרות שחוקשנוגדות אותם, 

בניסיון לחקור את המשפט הנוהג באמצעות קובצי החוק שבתורה עולה קושי נוסף. בשנים 

חזקו באופן גורף האחרונות רבתה המחלוקת במחקר באשר לתארוך הקבצים הקדומים, גם אלה שהו

כעתיקים. יוצא אפוא שמעבר לשאלה באם קבצים אלה משקפים משפט נוהג, הם לא מצויים בתוך מסגרת 

  היסטורית מוגדרת שיכולה להעיד על זמנם של הנוהגים המשפטיים. 

גם בספרות החכמה ובספרות המזמורית יש מידע משפטי רב. אולם היסודות המשפטיים, בדרך 

היותר בקונטקסט משפטי מקומי ולא בתוך יחידה רחבה שמשקפת משפט. גם ביחידות  כלל, מצויים לכל

המשפטיות הרחבות יותר קשה לשרטט מציאות משפטית ריאלית מכיוון שהן תלושות ממסגרת זמן ולא 

  ניתן לדעת מתי חוברו הטקסטים ועל איזו תקופה הם מעידים.

ה השמינית לפנה"ס ולפניה הוא שלא התפישה הרווחת בחקר המקרא לגבי המצב המשפטי במא

היו תהליכים סדירים של משפט בישראל וביהודה, כצפוי בחברות לא מפותחות. מיעוט קטן ביותר ידע 

קרוא וכתוב, התרבות החומרית היא דלה ומנגנוני השלטון אינם מגלים סממנים של מנהל מפותח, 

שים את תיאורי המנהל המפותח של בהשוואה לחברות אחרות בנות הזמן. המחזיקים בדעה זו תופ

הממלכה המאוחדת במקרא כאנכרוניסטיים. גם מערכת המשפט, כחלק מכלל המנגנונים החברתיים, לא 

הייתה משוכללת ולא היו לה מרכיבים קבועים וסדורים. אדם שהיה רוצה להתלונן על פשע שבוצע 

דדים ומנסה לפשר ביניהם ואם לא ולהשיג צדק היה בוחר לו איש אקראי כבורר. הבורר היה קורא לצ

היה מצליח, הדבר היה נפתר באלימות. למעשה, לדעת החוקרים האלה, המצב המשפטי לא היה שונה 

  בהרבה מן המצב בתקופה הטרום מונרכית.



חוקרים שטענו שאין היחס במחקר לסוגיית היסודות המשפטיים בנבואות התוכחה הוא מגוון. יש 

צאו בהן, מעבר למינוח המשפטי, הליך שלם או . לעומתם, אחרים מהנבואיות שום מרכיב משפטי ביחידות

קיימת  חלקי. אולם גם בקרב החוקרים שמסכימים על קיומם של מרכיבים משפטיים ביחידות הנבואיות

  מחלוקת עמוקה באשר למוצאם. 

 חוקרים רבים סבורים שהמשפט הבינלאומי הוא שהשפיע על הנביאים ביצירתם. לדעתם רק

מכילות יסודות משפטיים. הנביאים הושפעו מן המשפט שהיה עורך הסוזרן  (rîb pattern)נבואות ה'ריב' 

לווסל על הפרת הברית. לדעתם, הנביאים ראו את הברית בין ה' לישראל כברית בין סוזרן לווסל 

סוד ובהתאמה, ערכו משפט לישראל (הווסל) על הפרת הברית עם ה' (הסוזרן). אחרים סברו שהי

אולם ממצאי המחקר בעבודה זו מראים, שנבואות ה'ריב' אינה הסוגה המשפטי בנבואה מקורו בפולחן. 

המשפטית היחידה ואף אינה סוגה לעצמה. תמונות המשפט הנבואיות מכילות את אותן מרכיבים אשר 

שונים מכילות תמונות הריב. ההשוואה של ההליכים המשפטיים והטרמינולוגיה המשפטית בטקסטים ה

מלמדת שאין הבדל מהותי אם ישנו הבדל בכלל, בין תמונות שכותרתן 'ריב' ובין תמונות משפטיות שאינן 

  נושאות כותרת כזאת.

 המשפטיים בנבואה הוא המשפט בשער. אולם הם שמקור היסודות אכן סברומספר חוקרים 

 בטקסטים הנבואיים. רק מעט חלוקים ביניהם באשר לזהות היחידות שבהם הוא מופיע ועד כמה הוא נוכח

  חוקרים, מסכימים שיש מרכיבים משפטיים רבים ותהליכים משפטיים בנבואה. 

במחקר זה אני טוען שבחינת המינוח המשפטי שמשתקף בטקסטים הנבואיים מן המאה השמינית 

תקופה לפנה"ס, יכול לסייע בידינו לקבל תיאור יחסית מהימן של מצב המשפט בממלכות ישראל ויהודה ב

זו. טענת המחקר אינה מבוססת רק על מסגרת הזמן שקיימת בטקסטים אלה, אלא גם על אופן התהוותה 

הראשוני כנאום דבור. המינוח המשפטי נפוץ מאוד בטקסטים הנבואיים. הוא מאוד נוכח בנבואות התוכחה 

על פי עדותם בין בתוך הקשרים משפטיים רחבים ובין אם באופן ספוראדי שלא בקונטקסט משפטי. 

הפנימית, הספרים עמוס, הושע, מיכה וישעיה, חוברו במחצית השנייה של המאה השמינית לפנה"ס. הם 

  מכילים אוסף של נבואות שנישאו מפי הנביאים, שאין סיבה להניח שלא היו דמויות היסטוריות.

רטוריים  הדיבור החי של נואם מול קהל, אשר מעוניין בתשומת לב הקהל, מתאפיין ביסודות 

שמטרתם להפוך את הנאום למעניין ובעל משמעות עבור שומעיו וכך לזכות בתשומת ליבם. כמו כן, על 

רקע דברים אלה יש להניח שהשפה והדימויים שבו משתמש הנואם לקוח מתוך חיי היומיום של קהלו ולא 

משותף. היות שכך,  מעולם דימויים רחוק וזר. השיח בין הנואם לקהלו מתקיים באמצעות מצע תרבותי

 הדימויים והלשון המשפטיים בנבואה משקפים את חיי המעשה בממלכות ישראל ויהודה.
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Abstract 

Drug addiction is a serious and growing worldwide epidemic. Over the years, tremendous 

resources have been devoted to the development of pharmacotherapies for drug addiction, 

with relatively little or no long-term success. 

Drug addiction is a chronic and relapsing disorder. However, addiction is not 

merely the taking of drugs but, rather, a compulsive drug use maintained despite adverse 

consequences. Indeed, human addicts often enter anti-addiction treatments with 

ambivalence about giving up their drug use. On one hand of their conflict is the craving for 

the drug's desirable properties; while on the other are the adverse consequences of drug 

use, including possible loss of employment, financial difficulties, estrangement from 

family and friends, legal problems and ill health. Nevertheless, in the preclinical study of 

addiction, this conflict is not addressed and the adverse consequences of drug use are 

usually not considered or are modeled by punishment procedures, which diverges to some 

extent from the addict's ongoing conflict condition.  

It is reasonable to assume that the adverse consequences of drug use, much like the 

chronic use of addictive drugs per se, modify the brain’s structure and function and 

eventually affect behavior (from drug-seeking to help-seeking). Thus, any therapeutic 

intervention aimed at preventing the relapse to drug use must take into account the addict's 

conflict and its effects on the brain. To model this conflict in rats, we have developed the 

'conflict model’ that incorporates the adverse consequences of drug seeking into a widely 

used behavioral paradigm. In this model, a rat first learns to press a lever in order to receive 

a drug infusion. Then, an 'adverse consequences' phase commences wherein the rat is 

exposed to an electric barrier separating between it and the lever. During this phase the rat 

must cross the barrier to press the lever and self-administer the drug, thus introducing 

adverse consequences to drug self-administration. The intensity of the electric barrier, 

similar to the extent of the adverse consequences in humans, is progressively increased 



over time until, at some point, self-imposed abstinence is achieved and maintained under 

an individually defined electric intensity. Relapse to drug seeking behavior in the face of 

adverse consequences can then be tested under different conditions and manipulations, and 

relevant behavioral and molecular determinants associated with addictive-like behaviors 

can be evaluated.  

Our results demonstrate that the conflict model supports reinforced drug-seeking 

behavior in the face of adverse consequences, abstinence self-induced and maintained by 

adverse consequences, and induction of relapse in face of adverse consequences. In fact, 

relapse was promoted by the same factors known to increase craving and to promote 

relapse in humans, including exposure to drug-associated cues, exposure to a priming 

injection of the drug or exposure to acute stress. We also found that the tendency to undergo 

cue-induced relapse was reduced following a period of abstinence, but was increased 

following longer training schedules or under reduced test conditions. In addition, the 

tendency to relapse was highly influenced by the last self-administration experience. That 

is, if the rats were allowed a ‘free access’ session prior to withdrawal, or if the rats 

overcame the adverse consequences and lever-pressed for the drug during the last session 

prior to withdrawal, relapse rates were increased. 

Finally, we found correlation between total drug intake during training and the 

levels of Brain-Derived Neurotrophic Factor (BDNF) in reward-related brain areas, and 

correlation between BDNF levels in a specific area (nucleus accumbens) and the tendency 

to relapse. These results support the hypothesis that, over time, a shift occurs in the control 

over drug-seeking and -taking, from a top-down to a bottom-up process; i.e., from a 

decision-making process involving the prefrontal cortex to a habitual and compulsive 

process controlled by the dorsal striatum.  

The model developed in this work has been adopted by other laboratories around 

the world and used in studies published by other groups. In fact, this model was found to 

be the most suitable model for the preclinical study of relapse by two recent reviews of 

animal models. We hope that, in the near future, this model will be utilized for the study 

of brain mechanism critical to addiction and relapse, and that it will assist the search for a 

much needed cure.  

 



תגובות התנהגותיות ועצביות להשלכות  פיתוח מודל קונפליקט להתמכרות:": נושא העבודה

 "השליליות הקשורות לשימוש בסמים

 : נועם ברנע יגאלמוגש ע"י

 : פרופסור אברהם צנגןמנחה

 

 תקציר העבודה

ללא הבדל של דת, צבע או  המגפה כלל עולמית הפוגעת בכל שכבות האוכלוסיי היאהתמכרות לסמים 

במשפחתו, בחבריו ובמקום  -מין. התמכרות אינה פוגעת רק במכור עצמו אלא גם בסביבתו הקרובה 

אכיפה, שיפוט, כליאה וטיפול  -עבודתו. בנוסף, התמכרות לסמים מציבה עול כלכלי כבד על המדינה 

למרבה הצער, למרות עשרות גם נזק הנגרם מפשעים הקשורים למימון ההתמכרות.  במכורים, כמו

 שנים של מחקר מדעי ושל ניסיון בטיפולים התנהגותיים, אין כיום טיפול יעיל וארוך טווח להתמכרות.  

נטייה חזקה להישנות בהמאופיינת  (כרוניתמתמשכת )פרעה דרת כהלסמים מוג התמכרות

גמילה. עם זאת, ההתמכרות אינה מוגדרת על בסיס שימוש של טיפול או שימוש בסם לאחר תקופות ה

"המשך  -( מגדיר התמכרות כDSM -ספר האבחנות הפסיכיאטריות האמריקאי )ה ;בסמים בלבד

 ותכולל אלו יליות של התנהגות זו". השלכות שליליותשימוש כפייתי בסמים למרות ההשלכות השל

אישיים בתוך המשפחה -בעיות ביחסים ביןאו  , הסתבכות בפליליםבעיות בריאות, בעיות כלכליות

. הצטברות , והן נוצרות בעקבות השקעת זמן וכסף רבים בחיפוש אחר הסם ובצריכתובמקום העבודהו

מצד שני, ניסיון . חיפוש טיפול או לניסיון גמילה עצמאיההשלכות השליליות מביאה לעיתים קרובות ל

 הרצויים כמו סםעל מאפייני ה מכיוון שהמכור מוותר ערכיות-בדולעיתים קרובות  מלווה הגמילה

, ולכן מכורים רבים עוזבים את הטיפול עוד תחושת התרוממות הרוח או ניתוק זמני מהמציאות

 מהמכורים חוזרים לבסוף להשתמש בסם.  09%-בראשיתו וכ

 במודלים להתמכרות בחיות מעבדהאך  ;התמכרות יכולה, ברמה מסוימת, להיחקר במעבדה

או שהן  מיושמות,השלכות השליליות של שימוש בסמים אינן הו ערכיות אינו נלקח בחשבון-מצב הדו

אנו יוצאים בעבודה זו,  ובכך סוטות מהמצב האנושי. המצמדים שכר ועונש תהליכי ענישה מיושמות ע"י

לשימוש בסם, יש ייצוג בתהליכים השונים במוח אשר גם להשלכות השליליות, כמו מתוך הנחה כי 

, ושכל התערבות חיצונית למטרת ריפוי צריכה להתחשב במכלול התופעות. משפיעים על ההתנהגות

משלב השלכות שליליות של )'קונפליקט'(, הערכיות" -"דושל מודל מטרת המחקר הייתה לכן לפתח 

 עורראם גורמים שונים יכולים להן נבחבמהלך המחקר  .עיקרי של תהליך הניסוישימוש בסמים כחלק 

ות השליליות של השימוש בסם, במטרה להתגבר על ההשלכ ולעודד את חיות המעבדה ת הכמיהה לסםא

, מתאם בין מאפיינים פרטניים נבדוק האם קיים ,למצוא טיפול אשר יפחית התנהגות זו. בנוסף

 . במודל זה התנהגויות הקשורות להתמכרותבין ל ,םהתנהגותיים ומולקולריי



 ת סםוללחוץ על דוושה על מנת לקבל מנבתחילה חולדות הלומדות  שפותח בעבודה זובמודל 

ישירות למחזור הדם. במהלך הלימוד החולדות אינן נחשפות להשלכות השליליות של התנהגות זו. 

מחסום לאחר תהליך הלמידה, כאשר נצפית התנהגות קבועה של לחיצות דוושה, מצורף למערכת 

לקבל את הסם. מחסום זה מדמה  בכדי לחצותהחולדות צריכות  ושאותו הדוושהלפני חשמלי המונח 

סם, וכמוהן עוצמתו הולכת ומתגברת עם הזמן עד שהיא גוברת ה חיפושאת ההשלכות השליליות של 

. לכל אחת מהחולדות נמצאת העוצמה התנזרותלבחירה עצמית בסם ובכך גורמת צרוך את העל הרצון ל

. בשלב האחרון יכולה להיבדק הנטייה באופן פרטניהחשמלית המינימלית הדרושה להשראת התנזרות 

לחזרה לחיפוש סם, תחת אותם התנאים בהם הושרתה ההתנזרות, לאחר חשיפה לגורמים הידועים 

פעמית לסם או -כמשפיעים על בני אדם. גורמים אלו כוללים חשיפה ללחץ או טראומה, חשיפה חד

 צומדו לסם במהלך השימוש.  חשיפה לסמנים אשר

במהלך העבודה נמצא כי המודל אכן מוביל להתנזרות עצמאית מהסם, וכי העוצמה החשמלית 

או בזמן  )תמיסת סוכר מול קוקאין(הדרושה לשם כך היא קבועה יחסית ואינה תלויה בסוג התגמול 

ורמת  מתאם בין סוג התגמולנמצא לעומת זאת, . (שעות של אימון יומי 6לעומת  3) האימון היומי

בנוסף, נמצא כי חיפוש הסם לאחר תקופת על הנטייה לחזרה לחיפוש התגמול לאחר גמילה. החשיפה 

ירידה ל גורמת התנזרותבחירה עצמית ב, אחד מצד .האחרונה של הפרט התנזרות תלוי בהתנסות

לאחר תקופת גמילה. לעומת זאת, חולדות אשר הורשו, לאחר סיום פרקי הסם בנטייה לחזרה לחיפוש 

האימון והחשיפה לחשמל, לקבל את הסם ללא השלכות שליליות, או חולדות אשר התגברו על ההשלכות 

ה ביום האחרון, הראו נטייה חזקה יותר לחיפוש סם לאחר תקופת התנזרות. השליליות ולחצו על הדווש

ממצא זה עומד בסתירה לממצאים במודל קודם להתמכרות, אשר אינו מכיל השלכות שליליות, בו 

 נצפתה עליה בנטייה לחיפוש הסם כתלות בזמן העובר מאז החשיפה האחרונה לסם.   

לבסוף, נמצא מתאם בין כמות הסם הכוללת אותה צרכה החיה בזמן האימון ורמות הביטוי 

, נמצא מתאם בין כמו כןהקשורים לעיבוד תגמולים.  םבאזורי מוח ספציפיי BDNFשל גורם הגדילה 

והנטייה לחזרה לסם לאחר (Nucleus accumbens) רמות נמוכות של גורם הגדילה באזור מסוים 

אות אלו תומכות בהשערה כי השימוש החוזר בסם גורם לשינוי מוקד השליטה על התנזרות. תוצ

קליפת התנהגות זו. כלומר, השליטה בהתנהגות אשר נעשתה באזורים הקשורים לקבלת החלטות )כמו 

 ( עברה עם הזמן לאזורים הקשורים בשליטה על הרגלים )כמו גרעיני הבסיס(. תהקדמי המוח

לסיכום, המודל שפותח בעבודה זו לא רק הפך למודל העיקרי בו משתמשת המעבדה למחקר 

נמצא כבר בשימוש במעבדות חיצוניות ואף הוכתר כמודל המתאים ביותר  של התמכרות, אלא אף

לבדיקה של חזרה לסם בחיות מעבדה על ידי שני מאמרי סקירה שהתפרסמו בחודשים האחרונים. אנו 

ישמש בסיס לחקירה נוספת של מנגנונים עצביים קריטיים מקווים כי השימוש במודל יתרחב וכי המודל 

 וכחות השלכות שליליות, ויסלול את הדרך לטיפול ממוקד בהתמכרות.בנ בסםלהישנות שימוש 

 



 האינטראקציה בין מערכת העוררות לבקרה ניהולית: נושא העבודה

 נועם ויינבך: שם המגיש

 אבישי הניק: שם המנחה

 

 תקציר

יש עניין גובר באופן שבו תפקודים שונים פועלים יחדיו בכדי לוודא תוצר סופי של התנהגות 

המחקר הנוכחי בחן . בתהליך זה מעורבים תהליכים ומערכות מוחיות שונות. מוכוונת מטרה

הראשונה מזוהה בעיקר עם . אינטראקציה פוטנציאלית בין מערכת העוררות לבקרה ניהולית

מחקרים רבים בעבר . קורטיקליים והאחרונה עם מערכות מוחיות פרונטאליות-מנגנונים סאב

פירושים שונים . דיווחו על יכולת פחותה לעכב הפרעה של מסיחים אחרי הצגה של רמז מעורר

מתרחשת עכבה על , חלקם הגדול הציע כי תחת מצב של עוררות, יתנו במהלך השנים לתופעה זונ

בעבודה זאת אנו מאתגרים פירושים קודמים ומציעים מבט חדש על . מערכת הבקרה הניהולית

אנו מראים כי עוררות לא יוצרת עכבה ישירה על . התפקיד של עוררות בוויסות בקרה ניהולית

אנו מדגימים כיצד עוררות מנגישה לעיבוד אירועים מרחביים על ידי הגברת הטית . בקרה ניהולית

במצבים רבים היכולת הזו אדפטיבית אך היא יכולה לבוא . קשב גלובאלית במרחב הויזואלי

אנו דנים בקונפאונד אפשרי , בנוסף. במחיר כאשר יש לסנן מידע מרחבי לא רלוונטי או מטעה

ותהליכים ( Arousal)בחין בין תהליכים הקשורים לעוררות במחקרים קודמים שהקשה לה

אנו מדגימים שהאינטראקציה , לבסוף. הקשורים לציפייה בזמן שמופעלים על ידי רמז מעורר

יישומים . המדוברת בין עוררות לבקרה ניהולית נובעת ממצב של עוררות מוגברת ולא ציפייה בזמן

 .קליניים של תוצאות המחקר נידונים

 

עיבוד , קשב מרחבי, ציפייה בזמן, בקרה ניהולית, עוררות פאזית, רשתות קשביות :ת מפתחמילו

 גלובאלי
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Abstract 

There is growing interest in the orchestration of various functions to secure efficient 

goal-directed behavior. This might involve what seem to be very different functions 

and brain systems. The present study examines a potential interaction between 

alerting and executive control. The former is highly associated with subcortical brain 

systems and the latter with frontal brain regions. Many studies reported poorer ability 

to inhibit distractor interference following the presentation of an alerting cue. Various 

interpretations were offered for this effect, many of which suggested that alerting 

directly inhibits executive control. Here, we challenge previous interpretations and 

propose a novel view of the role alerting takes in modulation of executive control. We 

show that alerting does not act to directly inhibit executive control. We demonstrate 

that alerting acts to increase accessibility of spatial events by enhancing global 

processing of the visual field. Under many circumstances this ability is adaptive; 

however, it can also impair selection when spatial events deliver irrelevant or 

conflicting information. In addition, we discuss a possible confound in previous 

studies that made it difficult to dissociate between the processes of arousal and 

temporal expectancy that can be triggered by the alerting cue. Lastly, we demonstrate 

that the interaction reported between alerting and executive control can be affiliated 

with increased arousal rather than temporal expectancy. Clinical implications of these 

results are discussed. 

Key words: attentional networks, phasic alerting, executive control, temporal 

expectancy, arousal, spatial attention, global processing 



The work title:  Designing the Relationship between Graphic Organizer and Text:  
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The work abstract: 

Cognitive theories for learning that developed during recent decades and engaged with optimization of learning 

materials that integrate visual and verbal data, offer a number of design principles which were found effective in a wide 

variety of learning environments. However, they have yet not been examined within a context of learning materials 

integrating graphic organizers and text. The present study sought to examine the effects of implementing several 

principles deriving from these theories in shaping the relationship between graphic organizers  and text on learning 

efficiency, orientation and cognitive load – through a series of three experiments. 

 

The first experiment examined the effect of implementing the contiguity principle, according to which presenting visual 

data (graphics) and corresponding verbal data (words) in contiguity – of time and space - enables the learner to integrate 

both types of data simultaneously, and thereby exploit the optimal capacity and processing ability of working memory. 

80 students for bachelor degree in social sciences were randomly assigned into four groups:  on the first group the 

graphic organizer was presented in contiguity with text at the same screen display, on the second the organizer was 

presented before text in separate screen displays, on the third the organizer was presented after text in separate screen 

displays whereas the fourth group served as a control group where text was presented without organizer. The type of 

graphic organizer that was used was of "hierarchical-tree", which presents the main concepts of the text, and depicts the 

hierarchical relationships between them. Subjects were requested to learn academic material on the topic "youth 

delinquency factors" at about 2000 words scope which spread across 12 PowerPoint presentation screen displays, and 

then grade their cognitive load level and sense of orientation during the course of learning, before responding to 

retrieval and transfer questions of macro and micro level.  In general, we found that on the three groups with which 

graphic organizer was presented, subjects performance, in measures of retrieval at the macro level, was higher than 

those were obtained by the text only group. Specifically, and according to our assumption, the contiguity group subject's 

performance in retrieval questions at the macro level was statistically significant higher than on the other three 

experimental groups; subjects on the contiguity group performed in transfer questions at the macro level significantly 

better than the organizer after text and the text only groups. No significant differences were found between groups in 

questions at the micro level of the text. Contiguity group subjects also graded their sense of orientation as significantly 

higher comparing with the other three groups, though in contrast to our assumption no significant differences were 

found between groups at the cognitive load level. One possible explanation to this might be that the presentation of text 

and organizer in contiguity led to split attention between these two data sources – which may reflect in the learner 

investment of cognitive resources trying to locate nodes in the organizer corresponding to the various text units he reads 

each time, and vice versa. 

 

The second experiment focused on situation in which the organizer is presented in contiguity with text – and examined 

the effect of using a connection hint between the text unit and the corresponding organizer node, as means of reducing 

split attention effect. We assumed that the use of connection hint would result in reduction of cognitive load and 

improvement of learning efficiency, comparing to condition where it is not presented. However, the appearance of the 

connection hint may make the function of text headlines in the matching activities between text and graphic organizer – 

unnecessary; in this case, the duplication of data presented both in the organizer nodes and in the text headlines might 

cause redundancy effect, likely to impose additional cognitive load that will harm learning. The experiment also 

examined the effect of text headlines removal as an attempt to reduce this effect. 71 subjects were randomly assigned into 



three groups: organizer and text in contiguity with connection hint and text headlines, organizer and text in contiguity 

with connection hint and without text headlines and organizer and text in contiguity without connection hint and with text 

headlines - as a control group. Learning materials, questionnaires and test were identical to those used on the first 

experiment. According to our assumption, we found that the level of cognitive load on the group with connection hint and 

text headlines was significantly low compared to the group where the graphic organizer and text were presented in 

contiguity without connection hint. We expected that the decrease in cognitive load will lead to significant improvement 

in measures of learning efficiency, but except for a borderline improvement of subject performance in macro level 

retrieval questions – no significant differences were found between these two groups at the rest of the learning measures 

we examined. Contrary to our assumption, on the group where text headlines were removed not only that cognitive load 

has not decreased, but also the subjects' sense of orientation and performance in macro level retrieval questions were 

damaged, compared to the group where connection hint appeared with text headlines. 

 

The third experiment tried to examine another possibility of reducing cognitive load and improve learning efficiency, in 

condition of contiguity between graphic organizer and text, through the implementation of isolated interacting elements 

principle; the rational underlying this principle is that in order to achieve full comprehension of complex learning 

materials, the learner must process simultaneously all the elements they composed of and the interactions between them 

in his working memory, a state that might impose cognitive load that exceeds the limitations of working memory. In 

order to overcome this problem it is necessary to present first the elements separately, one after another, and only 

afterwards the full gamut of elements and interactions. The experiment examined two strategies of elements isolation 

designated to decrease the quantity of elements and interactions in the graphic organizer presented in contiguity with 

text. 71 subjects were randomly assigned into three groups: organizer and text in contiguity presented by means of 

gradual-cumulative element isolation strategy, organizer and text in contiguity presented by means of full element 

isolation strategy, and organizer and text in contiguity presented without making use of element isolation strategy - as a 

control group. The learning material, questionnaires and test were identical to those used on the first experiment. We 

assumed that the use of element isolation strategies, and particularly that of the gradual-cumulative element isolation 

strategy, will result in reducing cognitive load and improving learning efficiency at the macro level, but the findings we 

received did not mach this hypothesis. Possible explanation for the reason to these strategies failure relates to the damage 

they may have cause to the perfection of the organizer and to the functions it supposes to serve as a holistic unit.  

 

The results of this study show that graphic organizer is efficient for learning especially when presented in contiguity 

with text. This conclusion is compatible with those of studies which examined the contiguity principle in different 

learning environments that used variety of verbal and visual materials, and thereby give additional validity to the 

cognitive theory of multimedia learning. From the results we also learn that taking measures such as connection hint 

may lessen split attention between organizer and text presented in contiguity and thus  reduce cognitive load level and 

somewhat improve learning efficiency. On the other hand, the attempt to reduce redundancy through text headlines 

removal, as well as the attempt to apply element isolation strategies in graphic organizer - were not effective in 

improving the measures mentioned. 

 

The study results and its conclusions may contribute to the literature of graphic organizers study from an angle that had 

been hardly examined so far; at the same time the study gives additional support to some of the design principles 

deriving from cognitive theories for learning – although doubts the effectiveness of others. Aside from the theoretical 

contribution, the study conclusions can be seen as applicable recommendations at the disposal of learning material 

developers - particularly those presented in digital formats, considering the relative easiness with which these formats 

can present graphic organizer in contiguity with text and use means such as connection hints.  However, in order to 

establish these recommendations and generalize it, there is a place to examine the effect of those principles application 

in other types of learning materials combining graphic organizers and texts at various levels of length and complexity 

and in different learning situations.  

 



 עיצוב היחס בין מארגן גראפי לטקסט: השפעות על יעילות הלמידה נושא העבודה:

 

 המגיש: נועם שקדשם 

 שם המנחה: ד"ר אלי קוזמינסקי

 

 העבודה: תקציר

קוגניטיביות ללמידה שפותחו בעשורים האחרונים ועוסקות באופטימיזציה של חומרי לימוד  תיאוריות

מציעות מספר עקרונות עיצוב שנמצאו כאפקטיביים במגוון רחב של לי, מילוו חזותיהמשלבים מידע 

 )כייצוג חזותי( אך טרם נבדקו בהקשר של חומרי הוראה המשלבים מארגנים גראפיים - סביבות למידה

המחקר הנוכחי ביקש לבחון את האפשרות ליישם כמה מעקרונות אלה בעיצוב )כייצוג מילולי(.  וטקסט

ולבדוק את השפעתם על יעילות למידה )במדדים של אחזור, העברה  –לטקסט  יםהיחס בין מארגנים גראפי

 וזמן למידה(, רמת עומס קוגניטיבי ותחושת אוריינטציה באמצעות סדרה של שלושה ניסויים.

 

הצגת מידע חזותי ומידע מילולי  ,פי עקרון זה-יישום עקרון הסמיכות; עלהשפעת הניסוי הראשון בחן את 

 אופןזמנית, ובכך לנצל ב-מאפשרת ללומד לתכלל את שני סוגי המידע בו -בזמן ובמרחב   -תואם בסמיכות 

חומר הלימוד ששימש בניסוי כלל טקסט אופטימאלי את הקיבולת ואת יכולת העיבוד של זיכרון העבודה. 

תצוגות מסך במצגת 12 -פני כ-מילים שהתפרשו על 0222-בנושא "גורמים לעבריינות נוער" בהיקף של כ

ומארגן גראפי מסוג "עץ היררכי" שהציג את המושגים המרכזיים בטקסט ואת הקשרים  -פוינט -פאואר

בקבוצה : ארבע קבוצותלהוקצו אקראית  סטודנטים לתואר ראשון במדעי החברה 82  ההיררכיים ביניהם.

הטקסט לטקסט באותה תצוגת מסך, בשניה הוצג המארגן לפני  מארגן הגראפי בסמיכותה הראשונה הוצג

הקבוצה ואילו בתצוגות מסך נפרדות , בשלישית הוצג המארגן אחרי הטקסט בתצוגות מסך נפרדות

את חומר הלימוד ללמוד נתבקשו . הנבדקים ללא מארגןבה הוצג טקסט והרביעית שמשה כקבוצת ביקורת 

ת תחושת האוריינטציה שלהם במהלך הלמידה, ולאחר מכן ענו על ולדרג את רמת העומס הקוגניטיבי וא

שאלות אחזור והעברה ברמת המאקרו )המתייחסות למושגים ולרעיונות מרכזיים המובעים בטקסט 

ולקשרים ביניהם( ועל שאלות אחזור והעברה ברמת המיקרו )המתייחסות לפריטי מידע שאינם מרכזיים 

הקבוצות בהן נעשה שימוש במארגן גראפי היו ביצועי הנבדקים כללית, נמצא כי בשלושת  בטקסט(.

בשאלות אחזור ברמת המאקרו גבוהים יותר מאלה שהושגו בקבוצה בה הוצג טקסט בלבד. באופן ספציפי 

בשאלות אחזור ברמת המאקרו היו הביצועים של נבדקי קבוצת הסמיכות בהתאם להשערתנו, יותר, ו

בשאלות העברה ברמת המאקרו היו  ;באופן מובהק צות האחרותשלוש הקבואלה של גבוהים יותר מ

בקבוצת המארגן אחרי טקסט ובקבוצת  על אלה שהושגובמובהק עדיפים ם בקבוצת הסמיכות ביצועיה

הנבדקים  בשאלות ברמת המיקרו של הטקסט לא נמצאו הבדלים מובהקים בין הקבוצות. .הטקסט בלבד

בקבוצת הסמיכות דרגו את תחושת האוריינטציה שלהם כגבוהה יותר בהשוואה לשלוש הקבוצות האחרות 

 רמת העומס הקוגניטיבי.ב הקבוצותלא נמצאו הבדלים מובהקים בין באופן מובהק, אך בניגוד להשערתנו 

קשב בין שני  ובילה לפיצולהשהצגת המארגן והטקסט בסמיכות האפשריים לכך הוא  אחד ההסברים

סיונות ילהתבטא בהשקעת משאבים קוגניטיביים מצד הלומד בנהיה  עשוימה ש -האלה  מקורות המידע

  שנקראו בכל פעם, ולהפך. לאתר צמתים במארגן התואמים ליחידות הטקסט השונות

 

בין  בחן את השפעת השימוש ברמז קישורו -התמקד במצב בו מוצג המארגן בסמיכות לטקסט הניסוי השני 

השימוש ברמז  הערכנו כי יחידת הטקסט לצומת התואם לה במארגן, כאמצעי לצמצום פיצול הקשב.

יביא להפחתת עומס קוגניטיבי ולשיפור יעילות למידה בהשוואה למצב בו הוא אינו מוצג, אך יתכן הקישור 

ההתאמה שעל  את תפקידן של הכותרות המופיעות בטקסט, כגורם המאפשר את פעילותוהופעתו מייתרת 

עשויה לייצר הלומד לבצע; במצב זה כפילות המידע המופיע הן בצמתי המארגן והן בכותרות הטקסט 



את השפעת בנוסף הניסוי ; מסיבה זו בחן בלמידה נוסף הפוגעטיל עומס קוגניטיבי לה העלולעודפות, אפקט 

 קבוצות: לשלושהוקצו אקראית נבדקים  17 בניסיון לצמצם אפקט זה. ,סילוק הכותרות מגוף הטקסט

מארגן וטקסט בסמיכות עם רמז קישור וכותרות בגוף הטקסט, מארגן וטקסט בסמיכות עם רמז קישור 

כקבוצת  -ללא כותרות בגוף הטקסט ומארגן וטקסט בסמיכות ללא רמז קישור ועם כותרות בגוף הטקסט 

, בהתאם להשערתנוו בניסוי הראשון. ביקורת. חומר הלימוד, השאלונים והמבחן היו זהים לאלו ששמש

היתה רמת העומס הקוגניטיבי  -עם כותרות בגוף הטקסט רמז קישור ב בקבוצה בה נעשה שימושנמצא כי 

קישור. בניגוד להשערתנו, הוצגו המארגן והטקסט בסמיכות ללא רמז  הב קבוצהבהשוואה ל נמוכה

תחושת  ופגענאלא גם  עומס הקוגניטיביה פחתלא רק שלא בקבוצה בה הוסרו הכותרות מגוף הטקסט 

קבוצה בה הופיע רמז בהשוואה ל -אוריינטציה של הנבדקים וביצועיהם בשאלות אחזור ברמת המאקרו ה

 הקישור עם כותרות בגוף הטקסט.

 

אפשרויות נוספות להפחתת עומס קוגניטיבי ולשיפור יעילות הלמידה, במצב בו ן ובחניסה להניסוי השלישי 

יישום עקרון הפרדת אלמנטים; הרציונל העומד בבסיס עקרון  באמצעות גן בסמיכות לטקסט,מוצג המאר

זמנית בזיכרון העבודה -הוא שכדי להשיג הבנה מלאה של חומרי הוראה מורכבים, על הלומד לעבד בוזה 

עשוי להטיל עומס המצב , את כל האלמנטים המרכיבים אותם ואת האינטראקציות המתקיימות ביניהם

גניטיבי החורג ממגבלות זיכרון העבודה. כדי להתגבר על בעיה זו יש להציג תחילה את האלמנטים בנפרד, קו

שתי  בחןניסוי הבזה אחר זה, ורק לאחר מכן את מכלול האלמנטים והאינטראקציות בשלמותו. 

י הגראפ אסטרטגיות להפרדת אלמנטים שנועדו להפחית את כמות האלמנטים והאינטראקציות במארגן

נבדקים הוקצו אקראית לשלוש קבוצות: מארגן וטקסט  17במצבים בהם הוא מוצג בסמיכות לטקסט. 

מצטברת, מארגן וטקסט בסמיכות -בסמיכות שהוצגו באמצעות אסטרטגיית הפרדת אלמנטים הדרגתית

שהוצגו באמצעות אסטרטגיית הפרדת אלמנטים מלאה ומארגן וטקסט בסמיכות שהוצגו ללא שימוש 

ר הלימוד, השאלונים והמבחן היו זהים לאלו כקבוצת ביקורת. חומ -באסטרטגיית הפרדת אלמנטים 

ובמיוחד באסטרטגיית הפרדת האלמנטים, שערנו כי השימוש באסטרטגיות ששמשו בניסוי הראשון. 

 ,יביא להפחתת העומס הקוגניטיבי ולשיפור יעילות הלמידה ברמת המאקרו, מצטברת-ההפרדה ההדרגתית

הסבר אפשרי לכשלון  .שנתקבלו לא תאמו השערה זואך הממצאים  - בהשוואה למצב בו הן אינן מיושמות

 למלאפונקציות אותן הוא אמור להסבו לשלמות המארגן ושייתכן ולפגיעה  שננקטו קשורהאסטרטגיות 

 . אחת כיחידה הוליסטית

 

תוצאות המחקר מלמדות כי מארגנים גראפיים מועילים ללמידה במיוחד כאשר הם מוצגים בסמיכות 

לה בקנה אחד עם מסקנות מחקרים שבחנו את עקרון הסמיכות בסביבות למידה מסקנה זו עולטקסט. 

שמשו חומרים ורבאליים וויזואליים מגוונים, ומספקת בכך תוקף נוסף לתיאוריה הקוגניטיבית ן שונות, בה

. מהתוצאות אף ניתן ללמוד כי שימוש ברמז קישור עשוי לצמצם פיצול קשב בין ממולטימדיה ללמידה

סט המוצגים בסמיכות, ובכך להפחית את רמת העומס הקוגניטיבי ולשפר במידת מה את מארגן לטק

יעילות הלמידה. לעומת זאת, הניסיון לצמצם עודפות באמצעות הסרת כותרות מגוף הטקסט, כמו גם 

 לא הועילו בשיפור המדדים שהוזכרו.  -הניסיון ליישם אסטרטגיות של הפרדת אלמנטים במארגן גראפי 
 

ת המחקר ומסקנותיו עשויות לתרום לספרות המחקר על מארגנים גראפיים מזוית שכמעט ולא תוצאו

הנגזרים מתיאוריות אחדים עקרונות עיצוב לנבדקה עד כה; בד בבד מספק המחקר תמיכה נוספת 

שומם של אחרים. בצד התרומה ימעלה ספק בנוגע לאפקטיביות יבמקביל אך  - קוגניטיביות ללמידה

המלצות יישומיות העומדות לרשות העוסקים בפיתוח משום  המחקר ניתן לראות במסקנותהתיאורטית 

לאור הקלות היחסית בה ניתן להציג  ,פורמטים דיגיטלייםכאלה המוצגים בבמיוחד  -לימוד חומרי 

כדי  ,באמצעותם מארגנים גראפיים בסמיכות לטקסט ולהשתמש באמצעים כגון רמז קישור. יחד עם זאת

לבסס המלצות אלה ולהכלילן נותר מקום לבחון את יישום העקרונות בסוגים נוספים של חומרי לימוד 

 .המשלבים מארגנים גראפיים וטקסטים ברמות שונות של אורך ומורכבות ובסיטואציות למידה מגוונות
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Summary 

 

This dissertation examines articulatory iconicity in the combinatory tendencies and distribution 

of four modern English articulated sounds,  ng, d, ts, s,  as well as the system of vowels taken as 

a single unit marked as A – all in all five groups of articulated sound. The English corpus in 

which these sounds are examined is James Joyce’s Ulysses.  The dissertation emphasizes 

PHONEMES, since it examines the characterization and quantifiability of articulatory gesture in 

the context of its iconic ramifications. 

The first part of the dissertation is theoretical. It includes three hypotheses. The first hypothesis 

concerns the research topic – articulatory iconicity. The second hypothesis concerns the manner 

in which the systematization of articulatory iconicity is to be measured: in the context of the 

association between extra-linguistic messages and the distribution of linguistic phenomena. This 

second hypothesis also includes the appropriate approach in a linguistic study associating 

articulatory iconiocity and extra-linguistic messages: a text-oriented linguistic description. The 

third hypothesis concerns the choice of text based on a message that supports the use of 

articulatory iconicity, i.e. Joyce’s Ulysses.  

The first part continues with a general description of the structure of Ulysses and an outline of 

the contextual messages in it in order to formulate one of these messages: the book as an 
experience or an instance of reality. A description is also given of Phonology as Human 

Behavior – the theory of the linguistic relevance of manner of articulation and degrees of effort 

in psychologically relevant articulatory distinction. According to the argument that concludes 

this part of the dissertation, there exist a constant tension between the manner of articulation and 

the degree of effort invested by the encoder in combining articulated sounds to create sequences 

of phonemes on the one hand, and the message of the text on the other. It is this tension that 

determines the distribution of articulatory iconicity in the text. 

The second part of the dissertation constitutes a text-based examination of the hypotheses and a 

reevaluation of the argument in different contextual situations. This part includes fourteen 

illustrations, i.e. text-based descriptions of articulatory-iconic phenomena in their contexts. 

These descriptions expand on the association between the contextual themes and their 



phonological representations. Where relevant to these associations, the descriptions emphasize 

morphological and/or grammatical structure, and the syntactic implications of these.  

The transition from articulatory constriction to articulatory aperture in phonemic distinction is 

paramount to the combinatory characteristics and the manners of combinations of articulated 

sounds. It is therefore also paramount to their description. The second part of the dissertation is 

therefore divided into two parts entitled Manner of Constriction and Manner of Aperture. The 

latter includes a typological description of the systemic cross-section between consonant and 

vowel based on linguistically relevant articulatory distinctive features according to the theory of 

Phonology as Human Behavior.     

The dissertation concludes that the distribution of articulated sounds in general and phonemes in 

particular in the English phenomenon of James Joyce’s Ulysses has semantic ramifications in the 

creation and communication of messages in the text. An association was found between some 

articulated sounds and junctural emphases in the arrangement of messages. This association is 

iconic: there exists a recurrent resemblance between the distribution and combination of the 

denotative aspect of articulated sounds – their systemically relevant part, or phonemes – on the 

one hand, and Juncture messages – the semantic impression of juncture processes – on a scale 

between Integration and Boundary on the other.  



  ויס'יימס ג'של ג" יוליסס"איקוניות הגאית באנגלית ב: נושא העבודה

  נורית לוי: שם המגיש

  ישי טובין' פרופ: ים/שם המנחה

  

  

  

  תקציר העבודה

  

שעושה השפה האנגלית  –מבחינת תפוצה והצטרפות  –של השימוש  איקוניותהעבודה בודקת השלכות 
ובמערכת התנועות כיחידה אחת שמיוצגת תחת   ng, d, ts, s, המודרנית בארבעה הגאים עיצוריים

הקורפוס הטקסטואלי שבמסגרתו נבחנים ההגאים האלה הוא ). כ חמש קבוצות"בסה( Aהסימון 
מפני שהעבודה בודקת את הכימות  PHONEMES -הגאיםהדגש הוא על . ויס'יימס ג'של ג" יוליסס"

    .ושה במחווה זווהאפיון של המחווה ההגאית כמדד לשימוש האיקוני שהשפה ע

  

 –האחת על נושא המחקר : הוא מאגד בתוכו שלוש השערות. החלק הראשון של העבודה הוא תיאורטי

הזיקה בין מסר ובין  –השניה על מדד השיטתיות של השימוש באיקוניות הגאית ; איקוניות הגאית
ד את השיטתיות כולל הגישה המתאימה לעבודה בלשנית שמבקשת למדו –התפוצה של תופעה לשונית 

השלישית על הבחירה בטקסט שהמסר ; תיאור לשוני צמוד לטקסט –של האיקוניות ההגאית ביחס למסר 
בהמשך החלק הראשון של העבודה מכיל . ויס'של ג" יוליסס"קרי , שלו תומך בשימוש באיקוניות הגאית

ם בו כדי לנסח אחד מן ושל המסרים הקונטקסטואליים שמופיעי"  יוליסס"תיאור כללי של מבנה הספר 
 פונולוגיהה ממשיכה בתיאור של התיאוריה העבוד. הספר כחוויה או כמקרה של מציאות: האלההמסרים 

יה ועל דירוג מבססת את הרלוונטיות הלשונית של ההבחנות ההגאיות על אופן הגש ,כהתנהגות האדם
קיים מתח מתמיד בין , לפי הטענה שסוגרת את החלק הראשון של העבודה. של מאמץ בצירוף ההגאים

אופן ההגיה ומידת המאמץ שמשקיע המקודד בצירוף האופנים האלה כדי ליצור רצפים של פונמות ובין 
  .  והוא זה שקובע את תפוצת האיקוניות ההגאית בטקסט המסר של הטקסט

  

חלק זה מורכב מתיאור : החלק השני של העבודה כולל בדיקה של ההשערות ובחינה ופירוט של הטענה
לעתים . הסבר תמאטי ופונולוגי מקיף כוללות אותדוגמה. עשר מקרים שונים-טקסט של ארבעה-צמוד

בהתאם למסר , וכן ליישום תחבירי של אלה, או דקדוקי/ותייחסות למבנה מורפולוגי מ ותהדוגמא
מעבר מתיאור של הגאים ל. שהעבודה בודקת את הקשר שלו עם תפוצת ההגאים שמרכיבים אותו

האופן שבו הם , עיצוריים לתיאור של הגאים תנועתיים יש השלכות עקרוניות מבחינת אופי ההגאים
פרק -בהתאם לכך העבודה מכילה תת. אר אותםמצטרפים עם סביבתם ולכן גם האופן שבו יש לת

שתפקידו לתת תיאור טיפולוגי של נקודת המפגש המערכתית בין עיצור ותנועה לפי התכונות המבחינות 
  . שיש להן רלוונטיות לשונית בתאורית הלשון כהתנהגות האדם

  
יימס 'של ג" יוליסס", מסקנת העבודה היא שתפוצת ההגאים במופע של השפה האנגלית בקורפוס שנבחר

נמצאה זיקה בין . תורמת לנדבך המשמעי של הרכבת והעברת מסרים בהקשרים שונים בטקסט, ויס'ג
יש דמיון : הזיקה הזו היא איקונית. צלילים מסויימים ובין דגשים מחבריים שונים בארגון של מסרים
אים שיש לו רלוונטיות החלק בהג –חוזר בין התפוצה וההרכב של הגאים בכלל ושל פונמות בפרט 

על המדרג שבין  –של תהליכים מחבריים התופעות  –ובין מסרים מחבריים  –מערכתית בלשון 
  .אינטגרציה וגבול
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Abstract 

This paper suggests an analysis of the construction of normative and moral boundaries regarding 

the use of new medical technologies at the beginning of life in Israel, as reflected in the discourse 

characteristic of parents facing the choice of whether and how to make use of it. The research is 

focused on two main issues: the perception of the “embryo/fetus”, its moral status and its rights; 

and the experience of prenatal “parenthood” (the emotional-attachment oriented experience, as 

well as perceptions regarding “responsible” or “ideal” parenthood). The study analyzes the ways in 

which the construction of the fetus as an entity of moral status relate to a parallel construction of 

the “parents” as individuals who share feelings, obligations or responsibilities towards the “fetus”; 

and the mutual influences between the two.  

These issues were examined in the context of two medical technologies: Pre-implantation Genetic 

Diagnosis (PGD) and Prenatal Diagnosis (PND).  

Selective Reproductive Technologies have been widely accepted and routinized in Jewish Israeli 

society, where future mothers have been characterized as using an increasing number of PND and 

genetic screening tests. PGD has also been increasingly used in Israel and financed by the state 

under limited conditions. However, "bottom-up" research aimed at exploring the positions and 

experiences of prospective Israeli parents using those technologies or objecting them is sparse. 

Building on (overall 63) in-depth semi-structured personal interviews, this qualitative research aims 

at studying and comparing the experiences and perceptions of prospective Israeli parents who used 

and support PGD and PND (Parents who performed selective abortion due to a fetal defect 

discovered in PND) or oppose the use of these technologies. Additional 8 interviews with 

healthcare professionals were conducted for comparison. Interviews were analyzed using a 

"Grounded Theory" thematic-coding method. 

The focus on lay moralities reveals that while the conventional bioethical analysis of PGD is often 

done according to deductive principles, parents usually chose PGD after already experiencing 

either the birth of a sick child or selective abortion.  In contrast to previous studies that stressed the 

normative discourse of genetic responsibility as expected from parents, this study explores the 



complex reactions of parents to this discourse. Parents experience emotional difficulties in dealing 

with selective abortions, arising both from a process of personification of the embryo/fetus (by 

which the embryo/fetus is constructed as a hybrid being in possession of at least some kind of 

moral-human status); as well as from the development of a (hybrid) parental identity. Furthermore, 

PND (which constructs the fetus as tentative), simultaneously reinforces its personhood and 

parental bonding. This emotional difficulty has created the adaptive coping mechanism of 

“suspended parenthood” – the deliberate distancing and suspension of parental emotion, 

commitment and attachment. However, for some parents, PGD (which is seen as preventing the 

need for abortion) becomes a preferred solution. I further discuss parental views of PGD and 

selective abortion in the context of the gradually acquired moral status of the "pre-embryo" in 

relation to the embryo/fetus and the simultaneous process of gradual "parental" attachment. 

Perceived concepts of "active" vs. "passive" cessation of embryonic/fetal life and parental 

attachment are highlighted in the context of the importance of the physical experience of 

pregnancy. Finally, I discuss the fact that while the bioethical discussion focuses on questions of 

selection, the moral status of the embryo/fetus and "designer" babies, parents' objections to PGD 

focus on a new kind of “everyday ethics”, based on their personal circumstances and life 

experiences, such as the physical and mental burdens involved and their effects on everyday life, 

familial dynamics etc.  

In conclusion, the formal bioethical debate in the context of new medical technologies at the 

beginning of life focuses on the conflict between two abstract ethic principles: the fetus' sanctity of   

life and the autonomy of the woman. In contrast, the ethical arguments of the parents emphasize the 

importance of the emotional, subjective and personal experience in a manner which rather raises 

the discussion in the prices and consequences of this autonomy. The socio-cultural debate 

regarding the findings of this study shows that the perceptions and views of the parents, are 

mediated, among other factors, by different cultural scripts, such as the uncritical acceptance of 

medical technologies, the perception of the ideal prenatal parenthood as dependent on the use of 

diagnostic medical technologies, pro-natalism and pro-eugenics. However, this research deals with 

and discusses those issues using an important and innovative “context sensitive” perspective, as it 

not only brings the parents to the foreground and examines the lay moralities/ordinary ethics, but 

also achieves a relational analysis of the embryo/fetus and its status.  



 השפעתן של טכנולוגיות רפואיות חדשות על תפישות "העובר" ו"ההורות" בקרב הורים ישראלים

 צרפתי-ניצן רימון

 דולב-ופ' אביעד רז, פרופ' יעל השילונימנחים: פר

 

 תקציר

 

הבניית הגבולות הנורמטיביים והמוסריים ביחס לשימוש בטכנולוגיות רפואיות עבודה זו מציעה ניתוח של 

של תחילת החיים בישראל, כפי שהם משתקפים בשיח המאפיין את ההורים העומדים בפני הבחירה האם 

סוגיות מרכזיות: תפישת  . חיבור זה והמחקר עליו הוא מתבסס מתמקדים בשתישימושבהן וכיצד לעשות 

כמו גם היקשרותית -)החוויה הרגשיתלידתית -הטרוםו וזכויותיו וחווית "ההורות" "העובר" מעמד

את האופנים בהם הבניות של העובר  מנתחתפישות ביחס להורות "האחראית" או "האידאלית"(. המחקר 

אחריות כלפי  עם הבנייה מקבילה של "ההורים" כבעלי רגש, מחויבות או ותכבעל מעמד מוסרי מתכתב

אבחון רפואיות:  סוגיות אלו נבחנו בהקשר של שתי טכנולוגיותההדדיות.  יהם"עובר" ואת השפעותאותו 

 .(PNDלידתיים )-אבחונים טרום( וPGDהשרשתי )-גנטי טרום

 

ישראלית, בה האימהות לעתיד -טכנולוגיות פריון סלקטיביות זוכות לקבלה נרחבת בחברה היהודית

( ובדיקות סקר גנטיות. PNDלידתיים )-וגדל של אבחונים טרוםבמספר הולך אופיינו כמי שמשתמשות 

צדורה שאף הולך וגדל בישראל, פרו (PGDהשרשתיים )-אבחונים גנטיים טרוםבאופן דומה, גם השימוש ב

( "bottom-up"למעלה" )-מחקר "מלמטההתנאים מגבילים. יחד עם זאת, ידי המדינה תחת -ממומנת על

ילופין חוויותיהם של ההורים שעושים שימוש בטכנולוגיות אלו או לוח שנועד לבחון את עמדותיהם

 מתנגדים לשימוש בהן הוא דל.  

 

מובנים, ביקש מחקר איכותני זה לבחון ולהשוות את חוויותיהם -ראיונות אישיים חצי 36בהתבסס על 

בהקשר זה ) PND-וב PGD-ואשר תומכים בהתנסו בשימוש שותפישותיהם של "הורים" ישראליים 

( ושל לידתי טרום באבחון שהתגלה בעובר מום עקב סלקטיביתהורים שביצעו הפסקת הריון רואיינו 

ראיונות נוספים עם מומחים  8שמתנגדים לשימוש בטכנולוגיות אלו. לצורך השוואה, נערכו  הורים

קידוד )תמטיזציה( אינדוקטיבי התואם תהליך  רלוונטיים מתחום הרפואה. הראיונות נותחו באמצעות

 .Grounded Theory"" -השיטת ל

 

שהניתוח הביואתי בעוד ( העלתה כי lay moralitiesאנשים שאינם מומחים )אתיקה של ההתמקדות ב

כלל -לעקרונות דדוקטיביים, ההורים בדרך פעמים רבות בכפוף, נעשה PGD-העוסק ב הקונבנציונאלי

בניגוד בהמשך לכך, לאחר שכבר חוו לידה של ילד חולה או הפסקת הריון סלקטיבית.  PGD-בוחרים ב

מחקר זה בוחן את השיח הנורמטיבי של אחריות גנטית כמצופה מההורים,  למחקרים קודמים שהדגישו

את התגובות המורכבות של הורים לשיח זה. ההורים חווים קושי רגשי בהתמודדות עם הפלות 

במסגרתו הוא מובנה כישות היברידית ) שנובע הן מתהליך הפרסוניפיקציה של העובר סלקטיביות, קושי

(. היברידית)והן כתוצאה מהעובדה שהמשתתפים פיתחו זהות הורית  (;אנושי כלשהו-בעלת מעמד מוסרי

זמנית גם -בואת העובר כטנטטיבי(,  ים)שמבנ לידתיים-אבחונים טרוםמחקר זה מעלה כי יתרה מכך, 



מנגנון עקב הקושי הרגשי מפתחים ההורים את ים את מעמדו המוסרי ואת ההקשרות ההורית כלפיו. קמחז

התרחקות מכוונת והשעיה של רגשות, מחויבות והיקשרות  -ההתמודדות האדפטיבי "ההורות המושעית"

 . )שנתפש כמונע את הצורך בהפלה( עולה כפתרון המועדף PGD. עם זאת, עבור כמה מההורים, הוריים

ולהפלות סלקטיביות   PGD-השקפותיהם של ההורים ביחס ל , במסגרת העבודה,עוד נדונים בהרחבה

העובר" ביחס לעובר והתהליך המקביל -של מעמדו המוסרי של "טרוםבקונטקסט של הרכישה ההדרגתית 

של חיים  " ו"פאסיבית"אקטיבית"של היקשרות "הורית" הדרגתית. האבחנה הקונספטואלית בין הפסקה 

נדונה . לבסוף, מודגשת בקונטקסט של חשיבותה של החוויה הפיסית של ההריוןעובריים והיקשרות הורית 

העובר ומעמדו, סלקציה, בעוד שהדיון הביואתי הפורמאלי מתמקד בשאלות כגון: בהרחבה העובדה כי 

, "אתיקה יומיומית" סוג חדש של עליםמ PGD-, הורים שמתנגדים למדרון חלקלק ותינוקות "מעוצבים"

המעוגנת בנסיבות חייהם ובהתנסויותיהם האישיות, כגון: המחירים הנפשיים והפיזיים הכרוכים 

 בטיפולים, והשפעותיהם של אלו על חיי היומיום, הדינמיקה המשפחתית ועוד. 

 

הדיון הביואתי הפורמאלי בקונטקסט של טכנולוגיות רפואיות של תחילת החיים מתמקד לסיכום, 

בקונפליקט בין שני עקרונות אתיים מופשטים: קדושת חייו של העובר והאוטונומיה של אישה. לעומת 

זאת, הטיעונים האתיים של ההורים מדגישים את חשיבותה של החווייה הרגשית, הסובייקטיבית 

תרבותי -הסוציוהדיון  והאישית באופן שמעלה לדיון דווקא את המחירים וההשלכות של אותה אוטונומיה.

בממצאי המחקר מעלה כי תפישותיהם ועמדותיהם של ההורים, מתווכות בין היתר גם דרך תסריטים 

-תרבותיים שונים, דוגמת הקבלה הבלתי ביקורתית של טכנולוגיות רפואיות, תפישת ההורות הטרום

עם  אאוגניקה.-הפרונטליזם ו-לידתית האידיאלית כתלוית שימוש בטכנולוגיות רפואיות אבחוניות, הפרו

מביא , שכן הוא לא רק ת" חדשניcontext sensitive" תפרספקטיבזאת, המחקר עוסק ודן בכל אלו מתוך 

 מספקאלא הוא גם  ,lay moralities/ordinary ethics-לקדמת הבמה את ההורים עצמם וחוקר את ה

 של העובר ומעמדו.( relational)בעל אופי הקשרי ניתוח 

 

 

 

 



Modulation of Chemical Signaling in Bacteria and Plants 

Submitted by: Nira Rabin 

Advisor: Prof. Michael M. Meijler 

 

Signaling systems in which species monitor population density, adjust and coordinate 

their behavior accordingly are referred to as quorum sensing (QS) systems. We focused on the 

synthesis and biological evaluation of QS molecules and their analogs in two Gram-negative 

bacteria (Bradyrhizobium japonicum and Pseudomonas aeruginosa), in order to unravel their 

mechanisms of colonization and virulence. 

 QS in Bradyrhizobium japonicum plays an important role in the repression of nodulation 

genes, which are involved in the symbiotic relationship between these bacteria and plants. The 

main QS molecule in this bacterium was found to be bradyoxetin, which regulates nod gene 

expression. However, to date no total synthesis of this molecule has been reported. In this thesis 

we showed our efforts towards the total synthesis of this molecule.  

In the human pathogen Pseudomonas aeruginosa, QS is mainly regulated through the 

synthesis and secretion of the autoinducer N-3-oxo-dodecanoyl-L-homoserine lactone (3-oxo-

C12-HSL). In recent years interference with QS signaling has been explored as a novel approach 

to combat pathogenesis. One way to interfere with QS is to block the autoinducer binding site 

with an analog of the autoinducer. Computational analysis of the autoinducer binding site of 

LasR reveals a positively charged cavity which we targeted using rationally designed 3-oxo-C12-

HSL analogs
[1]

. 

In addition to the research on QS systems, we also investigated signaling molecules in 

plants. We synthesized reactive analogs of the plant hormone auxin (indole-3-acetic acid). This 

signaling molecule coordinates several plant growth processes by modulating the expression of 

genes involved in cell division, elongation and differentiation. Through complementation of a 

hydrophobic cavity at its receptor interface, auxin enhances specific protein-protein interactions 

by acting as a ‘molecular glue’. We examined the effects of reactive auxin analogs on root 

formation of the plant Arabidopsis thaliana. 

 



 ויסות האיתות הכימי בחיידקים ובצמחים

נירה רבין: שם המגיש  

מיכאל מיילר' פרופ: שם המנחה  

 

איתות שבעזרתן מינים שונים עוקבים אחר צפיפות אוכלוסין ומתאמים את התנהגותם נקראות  מערכות

מולקולות חישת מניין אנחנו התמקדנו בהכנה ואיפיון פעילותם הביולוגית של . מערכות חישת מניין

במטרה , (פסאודומונאס אאורוגינוזהופוניקום 'ברדיריזוביום ג)שליליים -והאנלוגים שלהם בשני חיידקי גרם

 . שלהם הפעילותלהסביר את מנגנוני 

בשורשי  פוניקום מהווה חלק חשוב בעיכוב גנים המעורבים ביצירת קשריות'מניין בברדיריזוביום ג חישת

חוקרים מצאו שמולקולת חישת מניין העיקרית בחיידק זה היא . ביחסי הגומלין בין החיידק לצמחים, הסויה

של  כימית עד היום לא פורסמה שיטה להכנה. המולקולה ברדיוקסטין מווסתת את ביטוי הגנים. ברדיוקסטין

 . בעבודה זו מוצגות שיטות כימיות שנוסו להכנת המולקולה. המולקולה ברדיוקסטין

חישת המניין מווסתת בעיקר על ידי ההכנה וההפרשה של המולקולה                     , פסודומונאס אאורוגינוזה בחיידק

3-oxo-dodecanoyl-L-homoserine lactone (3-oxo-C12-HSL). . בשנים האחרונות יש מחקר רב בנושא של

ך אחת להפריע לחישת המניין היא לחסום דר. הפרעות בחישת המניין כדרך חדשה להילחם במחלות חיידקיות

ניתוח ממוחשב של אתר הקישור בקולטן . את אתר הקישור של מולקולת חישת המניין על ידי מולקולת חיקוי

LasR   3של מולקולת חישת המניין חשף חלל טעון חיובי אשר אוכלס על ידי מולקולות חיקוי של-oxo-C12-

HSL. 

מולקולות  ה שלהכנבעבודה זו מוצגת  .חקרנו מולקולות איתות בצמחים ,למחקר בנושא חישת מניין בנוסף

מולקולת איתות זו מווסתת תהליכי גדילה שונים בצמח על ידי ויסות . חיקוי של ההורמון הצימחי אוקסין

ההורמון , תוך השלמה של אזור הידרופובי בקולטן. הארכתם והתמיינותם, גנים המעורבים בחלוקת תאים

בעבודה זו מוצגת ההכנה של מולקולות . מולקולרי ומגביר את הקשר בין חלבונים מסוימים מתנהג כדבק

  .חיקוי של אוקסין ובדיקת השפעתן על התארכות השורשים בצמח המודל ארבידופסיס תליאנה
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Strongly Regular Graphs of Latin Square Type and Related
Combinatorial Objects

Submitted by: Nimrod Kriger
Advisors: Mikhail Klin and Daniel Berend

Abstract

This thesis deals with several algebraic graph theory objects. The
main players are association schemes and mergings thereof, amorphic
association schemes, strongly regular graphs (abbreviated as SRGs),
Schurian and non-Schurian objects, etc.

For each association scheme M, we consider its automorphism
group Aut(M), color group CAut(M), and algebraic group AAut(M).
It turns out that AAut(M) ∼= CAut(M)/Aut(M). A number of re-
lated combinatorial structures like design, affine plane and projective
plane are also considered.

The required computations depend on the use of computer alge-
bra tools like GAP and COCO.

For each affine plane of order n, there is a corresponding com-
plete affine association scheme: its n + 1 classes are defined by
parallel classes of lines. The association scheme Ap, p being an
odd prime, which appears in this way from the Desarguesian affine
plane, is a classical complete affine scheme. The known groups
Aut(Ap), CAut(Ap) and AAut(Ap) are used for the classification
of all mergings of Ap. These mergings are classical amorphic associ-
ation schemes. Full classification is obtained for p = 3, 5, 7, 11.

The automorphism groups of classical amorphic schemes are de-
scribed at a theoretical level in some particular small rank cases, in
which there are a few relations with valencies p− 1 and 2(p− 1).

Special attention is paid to rank 3 schemes with equal valencies.
Full classification is attained for p = 13, 17. Formulas for the number
of such rank 3 schemes are given for p = 2q − 1, q being an odd
prime, as well as for schemes where the two basic graphs are not self-
complementary. Similar results are presented for the case p = 2q+1,
q being prime. In the case of an arbitrary prime p, the obtained
formulas depend on the divisors of p± 1.

The main result in this part is the existence of non-Schurian
SRGs with the parameters of Paley graphs for p ≥ 11, and the exis-
tence of non-Schurian non-self-complementary SRGs with the same
parameters for p ≥ 17.

To each loop N of order n there corresponds a Latin square graph
with n2 vertices Γ = SRG(N). N is highly symmetric if Aut(Γ )
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contains a regular subgroup of order n2. Each group of order n is a
highly symmetric loop. A loop N is proper if its main class does not
contain a group.

The graph Γ = SRG(N) appears as a merging of an association
scheme of rank 5 and order n2 with three classes of valency n−1. We
denote by T (N) the automorphism group of this scheme. Following
Sprague, a highly symmetric loop N is a translation loop if T (N)
(which is a subgroup of Aut(Γ )) also contains a regular subgroup of
order n2.

Each highly symmetric loop of prime order p is equivalent to
a group. The case n = 2p, p being an odd prime, is completely
characterized in the thesis. The main result claims that for every
odd prime p, there is exactly one proper translation loop of order 2p,
namely the well-known Wilson loop Q2p.

All SRGs with v vertices are completely classified for v ≤ 36.
The results are heavily dependent on the use of a computer. The
corresponding catalog is available on the homepage of Spence, see
http://www.maths.gla.ac.uk/~es/srgraphs.html. The question
of how to distinguish these graphs with the aid of suitable invariants
remains open.

Following the ideas of Hestenes-Higman (paper T23 on the cat-
alogue

http://www.math.lsa.umich.edu/~rlg/donaldhigmanproject/

donhigmanpublications.html),
a class of invariants called t-frequencies is considered. For a given

graph Γ and integer t ≥ 3, this is a vector, with components provid-
ing the number of induced subgraphs of Γ with t vertices, which are
isomorphic to any isomorphism type of t-vertex graphs.

We prove that the vector of 4-frequencies (with 11 coordinates)
is fully determined by any of its coordinates. An SRG Γ is (strictly)
t-distinguishable if it is fully characterized (up to isomorphism) by
its vector of t-frequencies, and t is the smallest such number. Using
a sophisticated computational approach, implemented with the aid
of GAP, t-frequencies for small SRGs are investigated. Two SRGs on
16 vertices are strictly 4-distinguishable. Fifteen pseudo-geometric
SRGs on 25 vertices are strictly 6-distinguishable. Ten (26, 10, 3, 4)-
SRGs are strictly 7-distinguishable. Four pseudo-triangular SRGs
on 28 vertices are strictly 6-distinguishable. Forty one (29, 14, 6, 7)-
SRGs are strictly 6-distinguishable.

In addition, 32548 pseudo-Latin SRGs on 36 vertices were in-
vestigated. It is proved that these graphs are not 7-distinguishable,
while the 12 geometric SRGs on 36 vertices are shown to be strictly
6-distinguishable. A pair of graphs was detected, for which the ques-

http://www.maths.gla.ac.uk/~es/srgraphs.html
http://www.math.lsa.umich.edu/~rlg/donaldhigmanproject/donhigmanpublications.html
http://www.math.lsa.umich.edu/~rlg/donaldhigmanproject/donhigmanpublications.html
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tion about their discriminations with the aid of 8-frequencies remains
open.

Keywords:
Algebraic graph theory, association scheme, amorphic scheme,

affine plane, translation loop, Latin square graph, computer algebra.



ipihl reaix qetihn miwfg miixlebx mitxb
minec miixehpianew mihwiae`e

xbixw cexnp :ici lr yben
cpxa l`ipce oilw l`kin :ziigpda

xivwz

oia .zixabl`d mitxbd zxez `ed z`f dcear zwqer eay xwgnd megz
-eaiw zenkq ,miwfg miixlebx mitxb zepnl ozip mipecipd miifkxnd mihwiae`d
.(I. Schur ly eny lr) miixey-i`e miixey mipan, zeitxen` zeiveaiw zenkq ,zeiv
milthn ep` .minfitxenehe` zexeag xtqn zexeyw M ziveaiw dnkq lkl
:elld zexeagd oia xyw yi ik reci .Aut(M), AAut(M), CAut(M) :zexeaga

AAut(M) ∼= CAut(M)/Aut(M)
-iae`a milthn ep` zixabl`d mitxbd zxezl mixeywd mihwiae`l sqepa

.dlig ipane iaihwiext xeyin ,ipit` xeyin enk miixehpianew mihw
-e GAP zeliaga epynzyd z`f dceara eyxcpy miaxd miaeyigd jxevl

.COCO
n + 1 :`ad ote`a ziveaiw dnkq zepal ozip n xcqn ipit` xeyin lkn
-liawn mixyi ly zewlgnd n+1 zxfra zepap ziveaiwd dnkqd ly zewlgnd
bxfc xeyinn zlawznd ,ipey`x p xy`k ,Ap z`f dnkq .ipit`d xeyina mi

.dnly zipit` ziveaiw dnkq z`xwp
z` mipiinn ep` CAut(M)-e Aut(M), AAut(M) zerecid zexeagd zxfra
ziveaiw dnkq `ed dfk befin lk .Ap ly mibefind ly minfitxenehe`d zexeag

.11,7,5,3 miipey`xd xear `ln oein mibivn ep` .ziqlw zitxen`
-xe`iz ote`a zex`ezn zeiqlw zeiveaiw zenkq ly minfitxenehe`d zexeag
,dkenp zeikxrn zewlgn ly mieqn xtqn yi mda ,micgein mixwn xear ih

.2(p− 1) e` p− 1 epiidc
ilra mil`iiaixh `l miqgi ipy zelra zenkqa cgein ote`a milthn ep`
z` zebivnd ze`gqep .p = 13, 17 xear ze`ln ze`vez mibivn ep` .deey zeikxr
p = 2q − 1 dxevdn miipey`x xear yxetn ote`a zepzip elld zenkqd xtqn
mitxbd xtqn z` zepzepd ze`gqep zebven ok enk .2-n lecbd ipey`x q xy`k

mnlynl miitxenefi` mpi`y dnkqd iqgil mini`znd
.ipey`x q xy`k p = 2q + 1 dxevdn miipey`x xear zepzip zenec ze`vez

.p± 1 ly miwlgna zeielz zeni`znd ze`gqepd ,mdylk miipey`x xear
miwfg miixlebx mitxb ly mneiw `id df wlga zraepd zixwird d`vezd
mb gked .dlrne 11-n miipey`x xear iliit sxb ly mixhnxt ilra ,miixey-i`
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miipey`x xear mnilynl miitxenefi` mpi`y miwfg miixlebx mitxb ly mneiw
.dlrne 17-n

Γ = ipihl reaix qetihn wfg ixlebx sxb mi`zn n xcqn N d`lel lkl
Aut(Γ ) m` "deab xcqn zixhniq'' `id ef d`lel .micewcew n2 lra SRG(N)
zixhniq d`lel `id n xcqn dxeag lk .n2 xcqn zixlebx dxeag-zz dlikn
ziy`xd mfitxenefi`d zwlgna m` "znlyen d`lel'' `xwp d`lel .deab xcqn

.zexeag oi` ely
3 mr n2 xcqe 5 dbxcn ziveaiw dnkq ly befink riten Γ = SRG(N) sxbd
dnkq ly mminfitxenehe`d zxeag z` J(N)-a onqp .n− 1 zeikxrn zewlgn
dlikn J(N) mb m` "divlqpxh z`lel'' `id deab xcqn zixhniq d`lely .z`f

.n2 xcqn zixlebx dxeag-zz
dpi` deab xcqn zixhniq d`lel f` ipey`x xtqn n = p m` ik reci
.z`f dceara ltehn 2-n lecbd ipey`x p xy`k n = 2p ea dxwnd .znlyen
divlqpxh z`lel zniiw 2-n lecbd p ipey`x lkly `id zifkxnd d`vezd

.Q2p zpneqne oeqliee z`lelk dreci ef d`lel .dcigi znlyen
,mireci 36-n lecb epi` mdicewcew xtqny miwfgd miixlebxd mitxbd lk
belhwa epynzyd .aygna yeniy lr dax dcina dqqazd mz`ivn xy`k
dl`yd .ely dligd zvixhn ici lr bvein sxb lk ea ,[2] ly ziad sca ritend

.dgezt oiicr mini`zn mihp`ixepi` ici lr el` mitxb oia licadl cvik
mihp`ixepi` ly dveawa mipiirn ep` [1] onbide qphqd ly mzcear zeawra
lky xehwe `id zexicz-t-d ,t ≥ 3 mly xtqne ,Γ sxb lkl ."zeiexicz'' mipeknd
-xenefi`d micewcew t ilra Γ ly mixyend sxb-izzd xtqn `ed eixai`n cg`

.micewcew t lra miieqn sxbl miit
cg` lk ici lr rawp (zeh`picxew 11 lra) xehweed ,t = 4 xeary epgked
xehwed ici lr rawp `ed m` (ynn) "t-cixt'' `ed wfg ixlebx sxb .eixai`n
epxwg GAP-a yeniy ici lr .eze` raewd t-n ohwd xtqn oi`e ,t-l mi`znd
ohw xtqn ilra mitxbe ,t ly miphw mikxr xear zexicz-t -d ixehwe z`
15 .ynn micixt-4 md micewcew 16 ilra mitxbd ipyy xxazd .micewcew ly
micewcew 26 ilra mitxbd zxyr .ynn micixt-6 md micewcew 25 ilra mitxbd
micixt-6 md micewcew 28 ilra mitxbd mitxbd zrax` .ynn micixt-7 md

.ynn micixt-6 md micewcew 29 ilra mitxbd mitxbd zrax` 41 .ynn
el` mitxby xxazd .micewcew 36 ilra mitxbd 32548 z` epwca sqepa
-6 md micewcew 36 ilra miixhne`ibd mitxbd 12-y cera micixt-7 mpi`

.ynn micixt
oiicr micixt-8 md m`d dl`ydy micewcew 36 ilra mitxb ipy e`vnp

.dgezt
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Cloning and transcriptional analysis of the genes encoding plastid enzymes involved 

in carbon partition to fatty acid biosynthesis in the oleaginous green microalga 
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Summary  

The intensity of chloroplast-localized de novo fatty acid (FA) synthesis depends on the 

supply of carbon units for the production of acetyl-CoA, a direct precursor of FA biosynthesis 

and the building block of the growing acyl chain. Modulating the activities of central-carbon-

metabolism enzymes may provide elevated carbon flux toward FA production in plastids, with 

consequent enhancement of triacylglycerol (TAG) formation.  

In the current research, the molecular mechanisms underlying the induction of FA 

synthesis and deposition of TAG reserves in Parietochloris incisa, a unique oleaginous 

unicellular alga that accumulates TAG rich in the very-long-chain polyunsaturated FA (VLC-

PUFA) arachidonic acid (AA), were studied. The main alterations occurring after transfer of the 

P. incisa cells to nitrogen starvation were: rapid depletion of internal nitrogen reserves and 

protein degradation, resulting in increased C:N ratio due to continued carbon fixation, utilized 

for the synthesis of high-energy and low-nitrogen storage compounds; a gradual decrease in 

photosynthetic pigments; synthesis of neutral lipids with high amounts of AA; accumulation of 

total carbohydrates in a bell-shaped pattern.  

The present work focused on the plastid isoforms of pyruvate kinase (PK), pyruvate 

dehydrogenase complex (PDC) and acetyl-CoA-carboxylase (ACC), involved in the induction of 

de novo FA synthesis under conditions of nitrogen starvation in P. incisa. Genes encoding 

subunits of the plastid isoforms of PK (PiPKp), the pyruvate dehydrogenase E1α subunit of PDC 

(PiE1αPDH) and the biotin carboxylase subunit of ACC (PiBC) were cloned. Plastid localization 

of the proteins encoded by the cloned PiPKp and PiE1αPDH genes was confirmed by the 

targeting of GFP fused to the N-terminal part of the corresponding proteins in Arabidopsis 

protoplasts.  

Expression of the cloned genes, along with additional selected and annotated genes from 

the recently sequenced P. incisa genome encoding central-carbon-metabolism enzymes, was 

analyzed by quantitative PCR (qPCR) during lipid accumulation under various growth 

conditions, including nitrogen-replete growth, cultivation under nitrogen deprivation at different 

light intensities, and addition of sodium acetate as an external carbon source.  

Most of the analyzed genes displayed much higher upregulation after dilution and 

nutrient replenishment than after cultivation without nitrogen. Upregulation of PiPKp and 

PiE1αPDH during intensive TAG accumulation under nitrogen deprivation indicates to 

importance of their transcriptional activation for lipid biosynthesis under experimental 

conditions. In contrast, expression of PiBC along with that of carboxyltransferase-α (CTα) 

encoding other subunits of heteromeric ACC (htACC) argued in favor of the minor importance 

of transcriptional activation of htACC for total FA production in P. incisa. It is also important to 

mention upregulation of the PEP transporters (PPT) under nitrogen deprivation vs. full medium, 

indicating intensification of the interactions between the different cell compartments and 

metabolic processes, and in particular, an increase in the flux of cytosolic glycolytic three-carbon 



intermediates to the plastids to ensure enhanced FA and subsequent TAG production under these 

conditions.         

Addition of acetate as an external carbon source seemed to cause stress to the cultures, as 

evidenced by decreased growth rate, reduction in chlorophyll content and increased carotenoid to 

chlorophyll ratio under both nitrogen-replete and depleted conditions. Only a moderate rise in 

total FA and TAG amounts in both nitrogen-free and nitrogen-supplemented media was observed 

as compared to photoautotrophic conditions, accompanied by an increase in the content of oleic 

acid in the cultures with acetate. Acetate supplementation also altered gene transcription, 

expressed in delayed activation of the analyzed genes under both nitrogen-replete and nitrogen-

depleted conditions. Surprisingly, both analyzed isoforms of acetyl-CoA-synthetase, along with 

the genes of the critical glyoxylate-cycle enzymes, isocitrate lyase and malate synthase, either 

did not change or decreased their expression upon acetate addition, indicating other pathways for 

acetate assimilation in P. incisa or regulation at a level other than transcription. Thus, the 

mixotrophic regime led to a more severe stress response, altered FA composition and enhanced 

TAG accumulation in P. incisa under conditions of nitrogen depletion.                           

The transformable green microalga Chlamydomonas reinhardtii was used as a model 

organism because of the lack of a stable transformation protocol for P. incisa when this work 

was initiated. Mutants with reduced expression of PDC2_E1α gene (pdh), homologous to the 

cloned PiE1αPDH, were created. The results of the experiments with pdh mutants corroborated 

an indispensable role for cpPDC in acetyl-CoA supply for FA and TAG biosynthesis in C. 

reinhardtii under photoautotrophic growth conditions.  

Collectively, the results obtained in the course of this work allowed us to propose an 

integrative model for P. incisa cell-metabolism behavior and lipid accumulation under stress 

conditions. Total protein degradation and a gradual loss of photosynthetic pigments are among 

the first responses to transfer to nitrogen starvation. This is accompanied by initiation of active 

storage-lipid and carbohydrate biosynthesis. Upregulation of PEP translocators enhances the flux 

of cytosolic glycolytic intermediates via plastid PK and cpPDC, whose transcriptional 

upregulation is an important prerequisite for intensive acetyl CoA production and de novo FA 

biosynthesis toward storage lipid accumulation. A substantial decrease in TFA and, as a 

consequence, TAG content in Chlamydomonas pdh knockdown mutants also strongly supported 

the importance of transcriptional activation of cpPDC under conditions of photoautotrophy and 

nitrogen starvation. At the initial stages of starvation, there is a concurrent accumulation of FA 

and carbohydrates, whereas at the later stages, starch breakdown likely serves as an important 

source of carbon for lipid biosynthesis. Considerable reduction of total FA content after the 

treatment of P. incisa with the inhibitor of starch degradation illuminates an essential role played 

by starch in providing carbon precursors for FA biosynthesis. Early transcriptional upregulation 

of extraplastidic FA-modifying enzymes—desaturases and elongases—ensures synthesis of AA-

enriched lipids.  

This research infers an indispensable role of plastidic acetyl-CoA production via PKp and 

cpPDC for induction of TAG biosynthesis in oleaginous algae under conditions of 

photoautotrophy. We believe that the research enhances basic knowledge on the regulation of 

storage-lipid biosynthesis in photosynthetic cells, in general, and in microalgal cells, in 

particular, and may have an impact on the prospects of commercial production of AA by P. 

incisa. 
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 תקציר

 
יצור ביודיזל וכמקור לחומצות שומן בעלות ערך תזונתי גבוה. לשמנים ממיקרואצות נחשבים חומר גלם חשוב 

  לחנקן מגבירה ייצור חומצות שומן והצטברותן כטריאצילגליצרול במיקרואצות עשירות בשמן, הרעבה
(TAGב ) ניםקיים עניין רב בהבנת המנגנו )גלובולות שמן(. לכן, שומןמבנים גלובולריים מיוחדים המכילים 

חומצות שומן חדשות בכלורופלסט  של ייצורהרמת  אשר ביסוד תופעה זו עבור מחקר בסיסי וביוטכנולוגי.
לביוסינתזה של חומצות המשמש  Co-Aהפחמן לייצור חומר האב העיקרי אצטיל  אטומיפקת תלויה באס

וויסות פעילות האנזימים המרכזיים במטבוליזם של  אציל.האבן היסוד להתארכות שרשרת מהווה שומן ו
 .TAGהגברה של ייצור ל ולפיכךפחמן יכולה לספק שטף פחמן מוגבר לכיוון ייצור חומצות שומן בפלסטידים 

 -ב וצבירתםייצור חומצות שומן  לשפעול האחראיםבמחקר הנוכחי, נבחנו המנגנונים המולקולריים 
TAG   באצה(P. incisa)  Parietochloris incisaלהבין את תפקיד אנזימי מטבוליזם הפחמן  במטרה

האצה הנחקרת הינה מיקרואצה ייחודית עתירת  .המרכזיים בייצור ליפידים ע"י מיקרואצות אוטוטרופיות
רוויות -בלתי-חומצת שומן ממשפחת חומצות השומן הרב–עשיר בחומצה ארכידונית   TAGשמן הצוברת 

 VLC-PUFA -עשיר ב TAG יכולה לאגור P. incisa ,(. תחת מחסור בחנקןVLC-PUFAהארוכות מאוד )
עניין ל זו היא הסיבה  יכולת ביחס למיקרואצות אחרות. בגלובולות שמן ציטוזוליות בכמויות חסרות תקדים

 .של מיקרואצה זו רבהביוטכנולוגי ה
(, קומפלקס פירובט דהידרוגנז PKהעבודה הנוכחית מתמקדת באיזופורמים של פירובט קינאז )

(PDCואצטיל קו )-נזים אA ( קרבוקסילזACC המעורבים באינדוקציה של סינתזת חומצות שומן ,)de novo 
 PKיחידות של האיזופורמים הפלסטידים של -. גנים המקודדים לתתP. incisa-בתנאי הרעבת חנקן ב

(PiPKp תת היחידה ,)E1α של פירובט דהידרוגנז מ-PDC  (PiE1αPDH ותת היחידה ביוטין קרבוקסילז של )
ACC  (PiBC שובטו באמצעות )PCR  הגברה מהירה מכן, בוצעה -לאחר .תוך שימוש בפריימרים דגנרטיבים

  -ו PiPKpהחלבונים המקודדים ע"י הגנים של  זיהוי המיקום שלcDNA (RACE). -של קצוות ה
PiE1αPDH   הצמדת סמן פלואורסנטיע"י  הוכחבפלסטיד(GFP) המתבטא בקצה האמיני של החלבונים , 

, PiBC. על אף שלא בוצע מחקר לוקליזציה עבור וביטוי הגנים בפרוטופלסטים של צמח המודל ארבידופסיס
 פלסטיד.ב מיקומוניתוח רצף חומצות אמינו לא הותיר מקום לספק באשר ל

לחנקן: ריקון מהיר של מאגרי החנקן  P. incisa  ה שלהשינויים העיקריים המתרחשים בעקבות הרעב
בשל קיבוע פחמן מתמשך לצורך סינתזה של תרכובות  C:Nהפנימיים ופירוק חלבונים הגורמים להעלאת יחס 

סינתזה של  ;ירידה הדרגתית בפיגמנטים של פוטוסינתזה ;חנקן נמוכה תכולתאנרגיה עם  עתירותאחסון 
(; צבירה של פחמימות בתבנית דמוית פעמון AAליפידים ניטרליים עם כמות גבוהה של חומצה ארכידונית )

שימוש בפחמן או אנרגיה הנובעת מפירוק פחמן  על יעהבמצ. תבנית זו שומן השונה מזו הנצפית עבור חומצות
 לייצור חומצות שומן בשלבים מאוחרים יותר של מחסור בחנקן.

 P. incisaאשר עברו אנוטציה מרצף הגנום של  נוספיםביטוי הגנים המשובטים, יחד עם גנים נבחרים 

( במהלך quantitative PCRכמותי )  PCRלאנזימים מרכזיים במטבוליזם של הפחמן, נותחו ע"י  ומקודדים 



חנקן בעוצמות אור  חסרצבירת ליפידים תחת תנאי גידול שונים, כולל גידול במדיום מלא, גידול במדיום 
ם השתנו בתנאי שונות ותוספת סודיום אצטט כמקור פחמן חיצוני. רמות ותבניות הביטוי של הגנים הנחקרי

חנקן במצע הגידול. עם זאת, רוב גני  לשינוי בזמינות נצפו בתגובהביותר   הניכרים השינוייםהגידול השונים. 
 .כל תנאי הגידול הנבדקים דמוית פעמון תחת ,המטרה הציגו תבנית ביטוי תואמת

וחידוש  התרבית דילולעלה בצורה הרבה יותר משמעותית בתגובה לרוב הגנים הנבדקים הביטוי של 
 -ו PiPKp, כי בין הגנים המשובטים ראוי לציוןמ. במדיום חנקן בתגובה לחשיפה להעדרהנוטריינטים מאשר 

PiE1αPDH רמת הביטוי של מחסור בחנקן: עקת הגיבו בצורה שונה לדילול וחידוש הנוטריינטים ולPiPKp 
ה יותר במהלך הגידול הה גבותהי  PiE1αPDH שלביטוי רמת הבעוד ש ,לאחר מעבר למצע ללא חנקןעלתה 

יחד  PiBC -תבנית ביטוי דמוית פעמון תחת שני תנאי הגידול. ביטוי השנצפתה הלוגריתמי במצע מלא, על אף 
ההטרומרי   ACCase-( המקודדים לתתי היחידות האחרות של הCTα) αעם ביטוי של קרבוקסילטרנספרז 

(htACCתומכים בחשיבות המשנית של ש ) פעול תעתיקי שלhtACC ( לייצור כלל חומצות השומןTFAב )-P. 

incisa הגנים של שרמת הביטוי של . יש לשים לב לכךP. incisa קטואציל סינתז -3אנזימי -המקודדים ל
(KAS המשלימים באופן ישיר את הריאקציות של יצור חומצות שומן )de novo  עלתה מאוד בכלורופלסט

על תפוצת  יםמעידממצאים אלו . רמת הביטוי שלהם הייתה יציבה במצע מלאשתחת מחסור בחנקן, בעוד 
על חשיבות השפעול  יםומרמז במדיום מלא גידול אינייצור חומצות שומן לממברנה בתלתעתיקים מספקת 

של  תחת מחסור בחנקן. בנוסף חשוב לציין את בקרת היתר  TAGהתעתיקי במהלך ייצור מוגבר של
תחת מחסור בחנקן לעומת מצע מלא, המעידה על העצמת האינטראקציות בין חלקי   PEP-טרנספורטרי ה

הגברת השטף של תוצרי ביניים ציטוזולים גליקוליטים בעלי על  התא השונים לתהליכי המטבוליזם, ובמיוחד 
בעקבות כך, תחת תנאים   TAGפחמנים לפלסטידות בכדי לתמוך בייצור מוגבר של חומצות שומן וייצור של 3

 .אלו
גרמה לעקה  הגידול, הן אם הוא מלא או חסר חנקן, תוספת אצטט כמקור פחמן חיצוני למדיום

 בתרביות, כמוכח ע"י קצב גידול מואט, ירידה בתכולת הכלורופיל ועלייה ביחס קרטנואידים לכלורופיל

(Car/Chl בעיקר במצב בו ריכוז האצטט המסופק היה הגבוה ,)ביותר. עלייה מתונה בלבד בכמויותTFA  ו-
TAG , ללא חנקן . תוספת עם או המלווה בעלייה בכמות החומצה האולאית נצפתה בתרבית עם אצטט במצע

בעיכוב שפעול הגנים הנחקרים במצע עם או ללא  פי שזה בא לידי ביטוי אצטט גם שינתה את שעתוק הגנים כ
שני האיזופורמים הנבדקים נצפתה עליה או ירידה ברמות הביטוי של , לא תוספת אצטטבבאופן מפתיע,  .חנקן
שהינם גנים קריטיים עבור אנזימי מחזור  ,(MS( ומלאט סינתז )ICLיחד עם איזוציטרט ליאז )  ACSשל 

או על  P. incisa-הטמעת האצטט בבמסלולים אחרים מעורבות על  תוצאות אלו מצביעות .הגליאוקסילט
 שעתוק.  רמת הבקרה ברמה אחרת מאשר 

חנקן  להעדר עם החשיפהניסויים שבהם השתמשו במעכבים ספציפיים למסלולים תאיים חיוניים 
ובמעבר  de novo בתרגום ציטוזולי,  P. incisa-ב TAG-הראו תלות של ייצור חומצות שומן ובמדיום 

אגירה, בעוד -ירוק או מטבוליזם של עמילן וייצור ליפידיגם מתאם הדוק בין פ נמצאאלקטרונים פוטוסינטטי. 
תחת תנאי   TAGתפקיד משמעותי באספקת הפחמן לאגירת  היה( לא CAקרבוניק אנהידרז )לשנדמה ש

 הניסוי.
שימשה כאורגניזם מודל בשל  Chlamydomonas reinhardtii   (C. reinhardtii)האצה הירוקית

זו החלה. בכדי ללמוד מהי חשיבות מחקר  תכשעבוד P. incisa-יבה להיעדר פרוטוקול לטרנספורמציה יצ
הושתקו  ,במהלך גידול פוטואוטוטרופי במדיום חנקן בנוכחות או בהעדר  TFA הגנים המשובטים לייצור

מוטנטים עם  .P. incisa-ווי השלמה או ביטוי יתר של גנים מיבל C. reinhardtii -בלהם הגנים ההומולוגים 
 micro-RNAהמשובט נוצרו באמצעות  PiE1αPDH -(, ההומולוגי לpdh) PDC2_E1αביטוי מופחת של גן 

מופחתת באופן   TAGפגיעה בגדילה, תכולת  נצפתה לאנליזה נבחרשקווי מוטנטים ב(. amiRNAמלאכותי )
על פירוק ממברנה מוגבר  ושינוים בהרכב חומצות שומן תחת תנאים פוטואוטוטרופים, המעידים משמעותי

  Co-Aשגודלו עם אצטט, המאפשר להם להיות פחות תלויים באצטיל  pdh, קווי במקבילבמוטנטים. 
 .P פלסטידי, התנהגו באופן דומה לקווים ההוריים. בשל קשיים טכניים בביטוי הגנים של  PDCהמסופק ע"י 

incisa ב-C. reinhardtiiשימוש במוטנטי השלמה שנוצרו עבור הגנים של  , לא נעשהP. incisa. 
אור על בקרת השלבים השונים בייצור חומצות שומן ומנגנון  שופךבמהלך מחקר זה  נרכשש ידעה

בקרת יצור ליפידי האגירה בתאים  להבנת. העבודה תרמה ברמת הידע הבסיסי P. incisa-ב  TAGצבירת
ע"י   AAפוטוסינטטים בכלל ובתאי מיקרואצות בפרט, ובנוסף בעלת השפעה על תחזיות ייצור מסחרי של 

 אצה זו.
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The basic molecular unit that packs eukaryotic DNA, the nucleosome core particle 

(NCP), consists of a histone octamer wrapped by 147 base pairs of DNA. This NCP 

restricts the accessibility of DNA to the protein machineries involved in transcription, 

replication, and repair, and, therefore, the NCP plays a major role in regulating these 

important processes. To fully understand gene regulation it is necessary to understand 

the factors that determine and influence NCP stability including the mechanisms that 

govern the NCP association and dissociation. 

The NCP is a complex and heterogeneous system, and in in vitro 

physiologically relevant aqueous buffer, the NCP is not a thermodynamically 

favorable structure. This means that chemo-physical characterization of this system 

cannot be simply conducted in bulk equilibrium conditions. We have analyzed NCP 

stability and dissociation and association kinetics at different NaCl and nucleosome 

concentrations using single-molecule förster resonance energy transfer coupled to 

alternating laser excitation technique (sm-FRET/ALEX).  

 Our results showed that NCP is stabilized in the presence of excess NCP. Also, 

we observed a non-monotonous dependency of NCP stability on NaCl concentration. 

We hypothesize that this rather unexpected behavior is a result of a delicate interplay 

between repulsive and attractive forces between the positively charged histones 

themselves and between the histones and the negatively charged DNA. Higher ionic 

strength (higher NaCl concentration) decreases the attractive force between the 

histone proteins and the DNA but also stabilize H2A-H2B histone dimers and (H3-

H4)2 tetramers. An intermediate state observed in high NaCl concentrations was 

assigned to a structure of nucleosome in which one DNA arm is unwrapped, and its 

presence is also explained by this salt-induced stabilization.  

 Using the ALEX technique allowed us to study the hierarchy of NCP 

disassembly. Labeling the DNA with acceptor dye and H2B with donor dye allowed 



us to follow the departure of the H2B from the NCP and suggested of a possible 

intermediate structure formed during nucleosome disassembly.  

Since ion-channels on the surface of cell membranes control the ion flux 

entering the cell, in vivo nucleosomes are subjected to changes in salt concentration 

that will change their stability and this is a possible route for the cell to regulate gene 

transcription. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 תקציר

חקר תהליכי הבנייה/פרוק והדינמיקה של יחידת הגרעין הנוקלאוזומית בעזרת : נושא העבודה

 ולות בודדותספקטרוסקופיה פלורוסנטית של מולק

 חזן-: נעה פלבנרשם המגיש

 : דר' איל נירשם המנחה

 

היחידה הבסיסית שאורזת את הד.נ.א האאוקריוטי נקראת נוקלאוזום והיא מורכבת מאוקטמר 

זוגות בסיסים. מכיוון שהנוקלאוזום  147גדילי באורך -חלבוני היסטונים עטופים על ידי ד.נ.א דו

מגביל את גישת החלבונים בתא לד.נ.א, יש לו תפקיד מכריע בתהליכים חשובים כגון שעתוק, 

יקון ד.נ.א. על מנת להבין באופן מלא את הבקרה על שעתוק גנים צריך לדעת מהם הכפלה ות

הגורמים שמשפיעים על יציבות הנוקלאוזום, בין השאר, המנגנונים שמווסתים את יצירת 

 הנוקלאוזום ופירוקו.

הנוקלאוזום הוא מבנה מורכב והטרוגני, ויצירתו מחוץ לגוף חי, במבחנה, בתנאים שמדמים מצב 

יולוגי, היא איננה מועדפת מבחינה תרמודינמית. משמעות הדבר שאפיון התכונות פיס

פיסיקליות של הנוקלאוזום לא יכול להעשות באופן ישיר בתנאי שיווי משקל. -הכימיקליות

-במחקר זה בדקנו את הקינטיקה של יצירה ופירוק של נוקלאוזום בריכוזים שונים של נתרן

באמצעות תהודה, משולבת  של מעבר אנרגה פלואורסנטית כלוריד על ידי שימוש בטכניקה

 בלייזרים שמופעלים לסירוגין ו מיושמת על מולקולה בודדת.

התוצאות שלנו הראו שריכוזים גבוהים של נוקלאוזומים מייצבים את הנוקלאוזום. בנוסף, הבחנו 

ערים שהתנהגות בהתנהגות לא חדגונית של יציבות הנוקלאוזום בריכוזי מלח שונים. אנחנו מש

לא צפויה זו הינה תוצאה של איזון עדין בין כוחות הדחייה והמשיכה בין ההיסטונים שטעונים 

חיובית לעצמם ולד.נ.א שטעון שלילית. ריכוזי מלח גבוהים ממסכים את כוחות המשיכה בין 

ההיסטונים והד.נ.א אבל במקביל גם מייצבים את הדימרים והטטראמר שמרכיבים את המבנה 

האוקטאמרי. מבנה ביניים שהופיע במהלך הפרוק בריכוזי מלח גבוהים הוא ככל הנראה מבנה של 

נוקלאוזום עם זרוע אחת של הד.נ.א פתוחה, ונוכחותו גם היא מוסברת על ידי ייצוב בנוכחות 

 ריכוזי מלח גבוהים.

ן הד.נ.א עם בעזרת הטכניקות הפלואורוסנטיות למדנו על ההירכיה של פרוק הנוקלאוזום. סימו

סמן פלואורוסנטי אחד וסימון אחד ההיסטונים עם סמן אחר אפשר לנו לעקוב אחר היפרדות 

הדימרים משאר הנוקלאוזום והעלה אפשרות לאותו מבנה הביניים שנוצר במהלך פרוק 

 הנוקלאזוום. 

 מכיון שתעלות יונים שממוקמות על פני הממברנה בתאים שולטות בכניסה וביציאה של יונים

בתא, הנוקלאוזום בתא החי נתון לשינויים מתמידים בריכוז המלחים בתא וזה עלול לשנות את 

 יציבותו. שינוי זה עשוי להיות אחת הדרכים לויסות של ביטוי גנים.

 



 -מים מתוקים/ מלוחים על מערכת הפחמן ותיארוך פחמן -השפעת אינטרקציית סלע 

באקוויפרים קרבונטים. 41  

 נעמה אברהמוב

 ה בהנחייתם של דוקטור אורית סיון ופרופסור יוסי יחיאליתעבודה זו נעש

  תקציר

, אשר הודות לטווח המליחויות הרחב שלו הנע (יה"מים המלח )במרכז מחקר זה עמד האקוויפר האלוביאלי הסמוך ל

בין מים תהום מתוקים למי תהום בהרכב ים המלח )יה"מ(, שימש כמעבדת שטח אידיאלית לבחינת השפעתם של 

תהליכים גיאוכימים על מערכת הפחמן בסביבה תמלחתית. עיקר העבודה התמקדה ברצועת הפן הבייני באקויפר, אזור 

למים המלוחים המהווה כר אפשרויות נרחב לתהליכים ביוגאוכימים שונים. ראשית זוהו  המעבר בין המים המתוקים

א. חילוף איזוטופי  ;התהליכים הגאוכימיים העיקריים באקוויפר ולאחר מכן נבחנה בהרחבה השפעתם של שני תהליכים

ת המתאן לאורך בקע יה"מ ב. חימצון אנאירובי של מתאן ע"י חיזור סולפט. אבולוציי ;לסלעי האקויפר DIC-בין ה

 נלמדה גם כן. לבסוף, חושב קצב תנועת מי התהום המלוחים באקוויפר.

ריכוזי היונים העיקריים במי התהום מעידים כי התהליך המשמעותי ביותר לכימיה הכללית באקוויפר יה"מ הוא ערבוב 

י כניסתם של מי הים לאקוויפר. ריכוזי בין גופי מים שונים. ערכו יוצא הדופן של הכלור במי יה"מ אפשר לעקוב אחר

, המבוטא ע"י DIC-. ההרכב האיזוטופי של ההמתוקיםביה"מ נמוכים בהשוואה לריכוזם במי התהום  המומס הפחמן

ẟ
13

C (‰ הינו חיובי )במי יה"מ, בעוד מי התהום מראים ערכי ẟ
13

C  שליליים. בניגוד להתנהגות הקונסרבטיבית של

רים של מערכת הפחמן מעידים על התרחשותם של תהליכים גאוכימים במהלך הזרימה היונים העיקריים, הפרמט

. בתוך 82pMCביה"מ הינה  41הגורמים לסטייה מהערך הצפוי על פי ערבוב בלבד. כך האקטיביות של פחמן 

. עלית ערכים זו מיוחסת לחדירת מי יה"מ 86pMC-האקוויפר עולה האקטיביות של מי התהום בהרכב יה"מ ל

היתה גבוה יותר. נוכחותם של מי ובעקבות כך גם בים המלח אטמוספרה ב 41פחמן תקופות בהם האקטיביות של ב

גבוהים במרחק של עשרות מטרים מקו החוף הינה עדות מענינית להמשך חדירת מי  41-תהום המסומנים בערכי פחמן

יורדת בעוד מליחות  41אקטיביות הפחמן  יה"מ לאקוויפר חרף הירידה המתמשכת במפלס מי יה"מ. מתחת לפן הבייני

יה"מ נשמרת. מאזני מסה מצביעים על ירידה באקטיביות כתוצאה מתרומת פחמן עתיק במהלך חמצון חומר אורגני 

מהסדימנט וחמצון מתאן. בהמשך הזרימה התת קרקעית מי התהום בהרכב יה"מ מתערבבים עם מי תהום פחות מלוחים 

וכה יותר. מי תערובת זו שוב מראים ערכים נמוכים בהשוואה לערכים המחושבים עפ"י נמ 41בעלי אקטיביות פחמן 

 פרקציית הערבוב. סטיה זו מלמדת על השפעתם של תגובות גאוכימיות שונות במערכת מי התהום.

בסביבת מים מתוקים ומי   CaCO3התהליך הראשון שנבחן היה חילוף איזוטופי במהלך תגובת רקריסטליטציה של 

מוחלף בפחמן "מת" מהסלע. השפעתו של תהליך זה נבחנה בניסוי  DIC-מה 41יה"מ. במהלך הרקריסטליזציה פחמן 



. מהלך הניסוי שאף לדמות את האינטרקציה בין הפאזה הנוזלית לפאזה המוצקה 41מועשרת בפחמן  DICעם תמיסת 

שנה השפעה מינורית על ההרכב האיזוטופי של באקוויפר. תוצאות הניסוי הצביעו על כך שלרקריסטליזציה במי יה"מ י

הפחמן האי אורגני המומס לעומת השפעה גדולה יותר במים מתוקים. הבדל זה נובע מקינטיקה איטית במי יה"מ 

המאופיינים בחוזק יוני גבוה. ככל הנראה, המליחות הגבוהה במים אלו מקשה על הדיפוזיה של היונים המומסים דרך 

ינרל לסביבה המימית ובכך מאטה את הרקריסטליזציה. הקינטיקה האיטית מאפשרת את שכבת המעבר שבין המ

 .    DIC-ב 41השתתפותו של חלק קטן ביותר במוצק ולכן כאמור לא גורמת לאפקט משמעותי על ערכי פחמן 

רכי בתנאים של מליחות קיצונית. ע AOM) התהליך השני שנבחן היה ייתכנותו של חמצון אנארובי של מתאן )

δ
13

CDIC  נמוכים באזור הפן הבייני מעידים על תרומתDIC  קל. האפשרות כי מדובר בתרומה בלעדית של חומר

הנמוכים. סקר מקיף של מתאן, חמצן וסולפט בשילוב עם איזוטופים של מתאן   DIC-אורגני נשללה, בשל ריכוזי ה

 בחיזור בקטריאלי של סולפט AOMבתהליך וסולפט הצביע על כך שעבור חלק מהדוגמאות מקור הפחמן הקל הוא 

(BSR  פקטור ההעשרה של הסולפט בתהליך זה נמצא נמוך .)(
34

ε=17‰)  בהשוואה לזה המושג בחמצון חומר

אורגני, מה שיכול להצביע על קצב חמצון יחסית גבוה של מתאן בהשוואה לזה של חומר אורגני כפי שהוצע במאמרים 

 ריכוזי המתאן והמליחות.  -קצב חיזור הסולפט תלוי בשני גורמים עיקריים אחרים. נראה כי באקוויפר יה"מ

אבולוציית המתאן נבחנה בשלושה אגנים לאורך טרנספורם יה"מ: עמק החולה, אגן הכנרת ואגן יה"מ כולל מלחת 

δ-סדום. מתאן מומס נמצא בשלושת האגנים עם מגמות בערכי ה
13

CCH4  האיזוטופי של בכל אזור גאוגרפי. ההרכב

ומתאן וכן הרכב האלקנים מלמדים על קיומו של מתאן תרמוגני לאורך כל הבקע. בעמק החולה  DIC ,2CO-הפחמן ב

ובכנרת בהם התפתחה סביבה ביצתית ואגמית, עשירה בחומר אורגני, רובו המוחלט של המתאן הוא ממקור ביולוגי. 

חידת פצלי השמן מגיל סנון הקבורה בעומקים שונים לאורך נראה כי מקורו של המתאן התרמוגני קשור בעיקרו לי

המתאן באזור יה"מ  יתכן שמקורהבקע. כיון שהגרדיאט הגאותרמלי באזור יה"מ נמוך מכדי לאפשר פרוק של קרוגן, 

ליחידת פצלי השמן ומצויים בעומקים שונים לאורך החתך  באסוציאציההוא חימום קל של האספלטים שנוצרו 

δ -טווח הערכים הרחב יחסית של ההגיאולוגי. 
13

CCH4 באזור יה"מ עולה בקנה אחד עם תיאוריית האספלט. כיוון

שלמתאן מסיסות נמוכה משל יתר האלקנים, הוא עובר פרקציונציה במהלך הובלתו מסלע המקור עד נקודת המדידה. 

הרי שנקבל טווח ערכי  כיוון שאורכו של מסלול נדידת המתאן משתנה בהתאם למיקומו של סלע המקור בחתך

δ
13

CCH4  בעוד שערכי הבוטאן הנישאים עם מי התהום משמרים את ההרכב האיזוטופי המקורי בעת שחרורם ,

 מהאספלט. 

מהירות זרימת מי התהום המלוחים  כי נראה, 41בהתאם לתהליכים שנחקרו בעבודה זו והשפעתם על ערכי פחמן 

מ/שנה. מהירות זו מעידה על  מערכת הידרולוגיות רגישה המושפעת בקלות  1.4-1הינו בטווח של  באקוויפר יה"מ

 מתנודות במפלס יה"מ. 
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Abstract 

In this work, the Dead Sea (DS) alluvial aquifer has been used as a natural field lab for studying 

the effect of geochemical processes on the carbon system in hypersaline environments, focusing 

on the fresh-saline water interface (FSI) of the Dead Sea alluvial aquifer, which is a "hot spot" 

for intensive biogeochemical processes in general, and specifically in the dynamic DS system. 

The geochemical reactions (biotic and a-biotic) along the flow path of the groundwater that can 

affect the DIC and its carbon isotopes were identified, quantified and modeled.  

Initial mass balance calculations showed that the main geochemical processes in the DS alluvial 

aquifer are CaCO3 dissolution, anaerobic oxidation of organic matter by sulfate reduction and 

anaerobic methane oxidation. In order to quantify the recrystallization effect on the isotopic 

composition of the DIC, batch experiments were conducted with spiked (H
13

CO3
-
) solutions of 

fresh water and DS brine and sediments from the aquifer. It was shown that water-rock 

interactions during recrystallization have slow kinetics in the high ionic strength solution of the 

DS, which decreased the diffusion of the dissolved species toward the brine/mineral interface 

and slowed the recrystallization process. The slow kinetics in the brine solution led to the 

formation of a micro solid that participated in the recrystallization reaction, which is not 

expected to introduce a measureable aging effect to radiocarbon dating in the DS area. 

 

In order to explore the role of methane on the DIC and 
14

CDIC dating, the processes involving 

methane in the DS aquifer and its source were investigated. Measurements of methane, oxygen 

and sulfate concentrations combined with the isotope composition of methane and sulfate were 

used as geochemical evidence for anaerobic oxidation of methane in the hypersaline groundwater 

of the DS alluvial aquifer, where it is likely coupled with bacterial sulfate reduction. This is 



supported by the decrease in δ
13

CDIC, the presence of methane and the anaerobic conditions. 

Correlation between δ
34

SSO4 and sulfate depletion indicate that the anaerobic oxidation of 

methane is mainly a result of bacterial sulfate reduction. The considerably low value of the sulfur 

enrichment factor in this work (
34

ε=17‰) indicates a higher oxidation rate of methane compared 

to that of organic matter, as suggested in previous reports. The extent of sulfate removal is 

correlated to the salinity and methane concentrations, indicating that the two major factors 

controlling the variable reduction in the DS area are the salinity and methane availability. The 

linear trend between δ
18

OSO4 δ
34

SSO4 without reaching equilibrium values could be a result of a 

kinetic isotope effect, although the equilibrium effect cannot be entirely ruled out.  

The isotopic composition of the methane along the DS Transform and its genesis mechanism 

were also investigated. Dissolved methane was found in three basins along the DS transform, 

from north to south: the Hula basin, Kinnarot basin including Lake Kinneret (Sea of Galilee) and 

the DS basin including the Sodom salt flat. The stable carbon isotopic composition of DIC, CO2, 

CH4 and butane (C4), and the molecular composition of the alkanes, show that thermogenic 

methane exists at great depth along most of the DS Transform, with a dominance of microbial 

methane, in accord with the local environmental conditions. In the Hula basin and Lake 

Kinneret, where wetlands and a lacustrine environment prevail, most of the methane is biogenic. 

The wide range of the alkane ratios in some of the samples indicates that methane oxidation also 

occurs, probably anaerobically by methanotroph communities. In Hammat Gader and the DS 

area, where organic-rich oil shales are buried at great depth, most of the methane is of a 

thermogenic origin. Due to a relatively low geothermal gradient in the DS area and the large 

range in the δ
13

CCH4 values, immature asphalt, buried at variable depths was speculated to be the 

methane precursor.  

 

According to the overall rate of change in the 
14

CDIC concentration, the velocity of the 

groundwater in the aquifer was estimated to range from 0.1 to 3 m/y. This flow rate indicates a 

sensitive hydrology system, easily affected by changes such as in the DS level on the hydrologic 

regime.  
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Abstract of the Dissertation: 

The labor movement press in the Land of Israel, and the United States and the 

Jews living there, were both of great importance to the development of the State of 

Israel as the state of the Jewish people. The labor movement newspapers – Kuntres 

(Pamphlet), HaPoel Hatsair (The Young Laborer), Davar (Word), and Al 

HaMishmar (On Guard) – gave expression to the ideology prevailing in the Yishuv 

during its early years. According to this viewpoint, the Jewish problem could be 

solved only in the Land of Israel, and the only way to realize the vision of a new 

Jewish community, different from that of the Diaspora, was by adopting a socialist 

way of life. The press in those years felt compelled to meet the challenge presented by 

Jewish immigration to the United States, which was perceived as a place that gave 

Jews a chance to live in equality and with dignity. 

In order to understand the attitudes of the Yishuv toward the United States one 

must first investigate the attitudes of Eastern European Jewry to that country. The first 

section of the present study discusses that issue from 1882 onwards. In those years 

America was viewed very positively, because of the difficult economic situation in 

Russia and the government’s persecution of the Jews, and also thanks to the generally 

positive image of the U.S. prevailing at the time in Europe, which entered Jewish 

society via the press and literature. The U.S. was perceived as different from all the 

other places of Jewish dispersion. It opened its gates to the Jews and gave them the 

opportunity to earn a livelihood and respect. And even though there were those who 

viewed the U.S. as a “treifa” (ritually unfit) land – because its inhabitants were 

thought to be driven by the pursuit of material goods and not by ethical and humane 

values, and because maintaining a traditionally Jewish way of life there was highly 

unlikely – its image was essentially positive. 
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Once the Yishuv gained a firm foothold in the Land of Israel it began to view 

the U.S. as a competitor, and the labor movement press, which considered itself to be 

an educational instrument, emphasized the view that only the Land of Israel was a 

proper place for Jewish life, Jewish life which should be built on socialist principles. 

For this reason the press tried to dim the luster of the U.S., using both direct 

and indirect means. Theorists and thinkers from the various streams of Zionism 

contributed to the formulation of this position. These issues are discussed in the 

second section of this study. 

The main part of this study is the manner in which the socialist-oriented labor 

movement press treated the topics noted above. The third section deals with this in 

two ways. 

The first is a thematic approach, emphasizing mainly the newspapers’ similar 

way of treating three topics: 1. the ideological conflict over Zionism; 2. the 

ideological conflict over socialism; and 3. the conflict between the ideological 

position and recognition of the dictates of reality. 

The second approach in section three is more focused. Five significant years in 

the life of the Jews of the Yishuv and of the U.S. are closely investigated, with the 

aim of revealing the changes that occurred during these years and the differences 

between the newspapers’ coverage. 

The thematic investigation makes it clear that in the 1920s the topic of 

Zionism found expression mainly in indirect ways. Perhaps this was a way to meet the 

challenge of the positive image enjoyed by the U.S., brought to the Land of Israel by 

Eastern European immigrants. In those years the topic of socialism was most 

prominent. The press met the challenge of the advantages of living in the U.S. by 

presenting life there as difficult socially, economically, and ethically. The first two 

topics – Zionism and socialism – were linked together, with the argument running 

thus: the obsessive pursuit of material pleasures distances the Jews from their people 

and their culture, and arouses concerns over the very survival of the Jewish people. In 

contrast to this, regarding the third topic listed above, the issue of pragmatism, the 

tone was positive throughout all the years. The Yishuv press’s interest in the U.S. was 

a blatantly vested interest, focusing mainly on the support America gave the Yishuv 

and Jews around the world. The U.S. was perceived as a power that could, and must, 

help world Jewry, and the Yishuv was interested in cooperating with it. 
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Investigation of the five years reveals a clear line of development in all of the 

newspapers, a passage from the topic of socialism to the Zionist and national issue. 

The critical tone prominent in 1925 was softened during World War II, then returned 

and grew stronger in 1945, when it became clear that the U.S. was not opening its 

gates to the Jews. 

The position taken toward both the U.S. and the American Jews’ way of life by 

Al HaMishmar was much harsher and much more critical than that of Davar. It 

becomes clear that the more central ideology was in the press organ’s conception of 

the new Jewish society in the Land of Israel, the harsher the criticism of the U.S. This 

also found expression in the labor movement’s children’s newspapers, Davar 

L’Yeladim (The Word for Children) and Mishmar L’Yeladim (The Guard for 

Children), which viewed their task as educating the youth in the spirit of socialism 

and Zionism. 

The newspaper HaAretz (The Land), which presented a more liberal and 

tolerant approach to the U.S., was also examined for this study. Although many 

differences can be distinguished between the various press organs, still, it is clear that 

there was much similarity between them. Over the years, all of them steadily 

increased the attention they paid to the U.S.; all of them were interested in America’s 

aid to the Yishuv; and all of them advanced a Yishuv-oriented position, according to 

which the Jews’ place was in the Land of Israel. 
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  ארצות הברית ויהודיה בעיני היישוב בארץ ישראלנושא העבודה : 

 )1948 – 1917דימוי ומציאות בעיתונות של תנועת העבודה (

 שם המגיש: נעמי פרידמן

 שם המנחה :  פרופ' עופר שיף 

 

 תקציר העבודה

לגבי החיים בה הייתה חשיבות רבה  םוגם לארצות הברית וליהודי גם לעיתונות של תנועת העבודה

 קונטרס, הפועל – העבודה ת על תנושהתפתחותה של מדינת ישראל כמדינת העם היהודי. העיתונות 

יו הראשונות, לפיה רק שנותאת האידיאולוגיה השלטת בייישוב בביטאה  - הצעיר, דבר ועל המשמר

 הארץ ישראל תפתור את שאלת היהדות ורק אורח חיים סוציאליסטי יאפשר מימוש החזון של חבר

שהציבה  צה להתמודד באותן השנים עם האתגרמן החברה הגלותית. עיתונות זו נאליהודית חדשה ושונה 

 מקום המאפשר ליהודים קיום בשוויון ובכבוד. כ , שנתפסה לפניה ההגירה לארצות הברית

ה. ות הברית יש לבחון תחילה את יחסם של יהודי מזרח אירופה אלירצאת יחסו של היישוב לא הביןכדי ל

ואילך.  1882החטיבה הראשונה של העבודה עוסקת ביחס היהודים במזרח אירופה לאמריקה משנת 

 בגלל המצב הכלכלי הקשה ברוסיה והתנכלות השלטונות גם שנים היה היחס כלפיה חיובי ביותר,הבאותן 

צעות וחלחל אל היהודים באמ שרווח באירופה ,של ארצות הברית ליהודים, גם בגלל הדימוי החיובי

 לפני היהודים  את שעריהנתפסה כשונה מכל הגלויות. היא פתחה  ארצות הברית  .העיתונות והספרות

ה מונחים על ידי י, שתושב"מי שראו בה "ארץ טריפהגם היו ש  אףוואפשרה להם למצוא פרנסה בכבוד. 

 ,יאורח חיים יהוד ה עלב רוי לשמוכין סיאעל ידי ערכים מוסריים ואנושיים, ארץ ש אלרדיפת החומר  ו

 הרי הדימוי שלה היה חיובי בעיקרו.

מתחרה, והעיתונות של  ארצות הברית החל לראות ב הוא  עם התבססות היישוב היהודי בארץ ישראל

המקום  היא ץ ישראל בלבד ראלפיה  גורם מחנך, הבליטה את התפיסהכעצמה תפסה תנועת העבודה, ש

. היא השתדלה לעמעם את זוהרה של םציאליסטייוהעקרונות הס על בסיס ושייבנ ,יםיהראוי לחיים יהוד

לגיבוש עמדה זו תרמו הוגי דעות מקרב ארצות הברית ועשתה זאת בדרכים ישירות ועקיפות גם יחד. 

 הזרמים השונים של הציונות, והחטיבה השנייה עוסקת בהם.

שלישית עוסקת בו בשתי והחטיבה ה ,סקירת הנושא בעיתונות הסוציאליסטית היא עיקרו של המחקר

בדיקת תמאטית, המבליטה בעיקר את הדמיון בין העיתונים בשלושה נושאים:  - דרכים. האחת

. הקונפליקט בין עמדה 3 :. הקונפליקט האידיאולוגי סוציאליסטי2 :.הקונפליקט האידיאולוגי ציוני1

חמש שנים משמעותיות בחיי של בדיקה ממוקדת  –אידיאולוגית ובין הכרה בצורכי המציאות. והשנייה 

היהודים בארץ ישראל ובארצות הברית, כדי לעמוד על השינויים שחלו בנושאים אלה  במהלך השנים 

 ולהצביע על ההבדלים בין העיתונים. 

כי בשנות העשרים בא הנושא הציוני לידי ביטוי בעיקר בדרכים עקיפות. אולי  ,בבדיקה התמאטית התברר

באותן השנים  מוי החיובי של ארצות הברית, שהובא ארצה ממזרח אירופה. עם הדי ותכדרך להתמודד
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הציגה בהעיתונות התמודדה עם היתרונות של החיים בארצות הברית  .הנושא הסוציאליסטיבלט בעיקר 

  –הציוני והסוציאליסטי  – מבחינה חברתית, כלכלית ואנושית. שני הנושאים את החיים שם כקשים

מתרבותם ומעוררת חשש ויפה אחר הנאות חומריות מרחיקה את היהודים מעמם קשורים זה בזה. הרד

חיובית לאורך כל  יתההנימה הי – הפרגמטי –לקיומו של העם היהודי. לעומת זאת בנושא השלישי 

צות הברית היה אינטרסנטי מאוד והתמקד בעיקר בתמיכתה רבא ץהעניין של העיתונות בארהשנים. 

והיישוב מעוניין  ,לסייע ליהודי העולםוחייבת יכולה נתפסה כמי ש ארצות הברית  ביישוב וביהודי העולם.

 בשיתוף פעולה אתה.  היה 

מעבר מן הנושא הסוציאליסטי  –הבדיקה של חמש השנים הראתה קו התפתחות ברור בכל העיתונים 

-ב התחזקהוה ושבה מבתקופת המלח הנחלש 1925-בלאומי. הנימה הביקורתית הבולטת -לנושא הציוני

 ם. יתברר שארצות הברית אינה פותחת שעריה לפני היהודה, כש1945

הן ת ויכלפי ארצות הברהן  דברמאשר זו של היא הרבה יותר בוטה וביקורתית  על המשמרעמדתו של 

ככל שהאידיאולוגיה מרכזית יותר בתפיסת החברה מתברר ש ית.ח חייהם של יהודי ארצות הברורכלפי א

הילדים של  יזה בא לידי ביטוי גם בעיתונ צות הברית.רכך מתחזקת הביקורת כלפי א ,ההיהודית החדש

, שרואים את תפקידם בחינוך הנוער ברוח ציונית דבר לילדים ומשמר לילדים – תנועת העבודה

  סוציאליסטית.

ש ר שיאמנם ניכ וטולרנטית כלפי ארצות הברית. המציג גישה יותר ליברלית ,ץרהאתון ינבדק גם ע

צות הברית  רהעיסוק בא ברור שיש ביניהם דמיון רב. בכולם הבדלים רבים בין העיתונים, אך עם זאת

לפיה מקומם  ,מציגים עמדה יישובית כולםיישוב ול הכולם מעוניינים בסיוע של ,הולך וגובר עם השנים

   .ארץ ישראלהוא ב םישל היהוד

  . 
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Abstract.  

Self-assembled supramolecular hosts/capsules can isolate substrate guests within nano-scale 

cavities that provide dramatically different environments compared to those in bulk solution 

conditions. The interior environment can, for example, modify Lewis and Brønsted acid/base 

properties, relative spatial orientations of substrate functional groups, entropies associated with 

substrate organization, degrees of solvation, and proximities to catalytically active sites in the 

host structures. As a result, substrate encapsulation can have profound affects on reaction rates 

and selectivities. Optimally, the capsules’ internal environments can be controlled by rational 

design. A variety of water-soluble and porous molybdenum-oxide based capsules that feature 

these attributes are now available through high-yield one-pot synthetic methods. 

In the work reported in this thesis, it was demonstrated how the spherical self-assembled 

molybdenum-oxide based capsule [{Mo
VI

6O21(H2O)6}12{Mo
V

2O4(acetate)}30]
42–

 with flexible 

Mo9O9 pores,
64 

 provides selective access to its interior and reversibly catalyzes the cleavage of 

methyl-tert-butyl ether to tert-BuOD and MeOD under mild conditions in D2O. The 30 

cationic Mo
V

2O4
2+

 units, {Mo
V

2}, that link the 12 negatively charged pentagonal “ligands,” 

[(Mo
VI

)Mo
VI

5O21(H2O)6]
6–

, of this porous metal-oxide coordination polymer provide active 

sites for catalysis of this well-behaved model reaction. The reactions occur in the ca. 6000 Å
3
 

interior of the truncated icosahedral capsule, where the controlled removal of acetate ligands 

from the {Mo
V

2} linkers generates catalytically active [Mo
V

2O4(H2O)2]
2+

 units with both 

Lewis- and Brønsted-acid properties.
81

 

Pore-restricted encapsulation, ligand-controlled activation of multiple structurally integral 

metal-centers, and options for modifying the microenvironment inside the capsule, suggested 

numerous additional transformations of organic substrates by these metal-oxide coordination 

polymers. To explore this, catalytic hydrolysis of epoxide substrates such as propylene oxide 



and closely related derivatives then were investigated. By properly adjusting the number and 

size of internal carboxylate ligands, and the size of a model epoxide substrate, the catalytic 

reactivity of the {Mo132}-type capsule was finely tuned to exhibit classical Michaelis-Menten 

kinetics,  typical of enzymatic systems. Based on comparison of kcat values (see eq 1) for the 

{Mo132}-type capsule with 12 internal acetate ligands (kcat = 7.07 × 10
-2

 s
-1

), the rate 

enhancement at room temperature is estimated at from 10
3
 to >10

6
 relative to control 

experiments involving uncatalyzed epoxide cleavage in water at corresponding pH values of 

between 3.5 (kuncat = 4.35 × 10
-6

 s
-1

) and 3.9 (kuncat = 4.65 × 10
-7

 s
-1

). More generally, the 

present “enzyme mimic”, is unprecedented in featuring the simultaneous uptake, sequestration 

and conversion of multiple equivalents of substrate, along with rationally controlled 

“activation” or “inhibition” of multiple {Mo
V

2} active sites. 

In the last part of this work, ligand controlled uptake of n-alkanes from water by the porous 

metal-oxide capsule was studied. When aqueous (D2O) solutions of the propanoate form of the 

porous Keplerate capsules, [{Mo
VI

6O21(H2O)6}12{Mo
V

2O4(RCO2)30-n(H2O}2n]
(42-n)–

, (R = Et), 

are placed in contact with the liquid layers of n-alkanes, (at 298K), equilibria are established 

between the (small) concentrations of the n-alkanes in water, and the tunable environment 

inside the capsule. The encapsulated n-alkanes, up to ca. 13 for n-butane (corresponding to 

over 50 methyl and methylene groups), are much too numerous to fit within the 10-Å central 

cavity of the capsule, suggested that their assemblies form via intercalation between the 

propanoate ligands. This was confirmed by two-dimensional ROESY NMR and 
1
H-DOSY 

NMR. However, when a ca. 3 equivalents of ethane were encapsulated, an envelope of sharp 

signals revealed a Gaussian-like distribution of slightly different chemical enviroments inside 

the capsule, while the unexpectedly narrow linewidth of each signal suggested free rotation of 

the ethane guest, held by van der Waals interactions within the capsule’s ca. 500-Å
3
 volume 

central cavity, along with the numerous water molecules known to occupy hydrophobic 

cavities of this size. The encapsulated ethane may thus be viewed as a hydrophobically 

stabilized aggregate of the hydrated alkane, analogous to the class of aqueous complexes 

referred to as alkane “clathrates”. 

 



 מתכתי-תחמוצת שלד בעל מסיס ננוראקטור בתוך קטליזהתגובות ו :נושא העבודה

 קופילביץ' סיביל :שם המגיש

 פרופ' איירה וינשוטוק :שם המנחה

  תקציר.

 בתוך אורחים לבודד מסוגלים ,עצמית בצורה המתארגנים ,םייסופראמולקולרה המארחים

תוך ב השוררים לתנאים בהשוואה לגמרי השונ הסביב מספקיםשלהם ש מטריםננוה חלליםה

, (ברונסטדו )לואיס בסיס-החומצה ניימאפי את לשנות ניתן, למשל מיתהפני הסביבב .תמיסהה

 התארגנותל תהמשויכ רופיהטאנ, הסובסטרט של פונקציונליותה קבוצות של היחסי המרחבי סידורה

. המארח של המבנה בתוך קטליטית ותפעיל בעלי אתרים אל קרבה וכן, הסולבציה דרגות, סובסטרטה

 ועל התגובה שיעורי על השפעה להיות יכולה הסובסטרט מולקולות של ללכידה, מכך כתוצאה

 כיום. רציונלי עיצוב ידי על כמוסותה של פנימיתה הסביבה על לשלוט ניתן, אופטימלית .סלקטיביותה

 בעלות מוליבדן של תחמוצות על המבוססות במים ותמסיסו פורוזיביות קפסולות מגוון יצורל ניתן

 . גבוהות בניצולות שלבית חד הסינתז בעזרת ,אלו תכונות

נום אשר מוליבד תחמוצת על תמבוססה כדורי בעלת מבנה קפסולה הודגם כיצד ,הנוכחי במחקר

Mo}]עצמית  התארגנות בעזרת מתקבלת
VI

6O21(H2O)6}12{Mo
V

2O4(acetate)}30]
42–

 בעלת  

 קטליטי באופן ,מישות אשר מספקות גישה סלקטיבית לחלל הפנימי של הקפסולהג Mo9O9ות נקבובי

 מתונים תנאים תחת בוטנול ומתנול-טרט למתיל( MTBE) אתר בוטיל-טרט מתיל ביקוע של מזרזת

Moיחידות הקטיוניות  D2O30. -ב
V

2O4
2+ ,{Mo

V
 מחומשים"ליגנדים"  12, אשר מקשרות בין {2

Mo)] הטעונים שלילית,
VI

)Mo
VI

5O21(H2O)6]
מתכתי -, של הפולימר הקוארדינטיבי התחמטצת–6

ל הקפסולה, אתרים פעילים לקטליזה של תגובה זו. התגובה מתרחשת בחלל הפנימי ש הוויםהזה מ

Å 6000בקירוב שנפחו 
בה הסרה מבוקרת של ואיקוסהדרלית קטומה, בעלת סימטריה הקפסולה  .3

Mo}-ליגנדי אצטט מהיחידות ה
V

Mo]המקשרות, יוצרת יחידות  {2
V

2O4(H2O)2]
עם פעילות  +2

 לואיס.גם של חומצת ברונסטד ו מאפייניםקטליטית ובעלות 

מתכת מרובים ע"י הליגנדים -המבוקרת של מרכזי הפעלההמוגבלת ע"י הפורות,  לכידה

הציעו טרנספורמציות נוספות של סובסטרט  ,המיקרוסביבה בתוך הקפסולה כיולוהאפשרות של 

 ,מתכתי הזה והידרוליזה קטליטית של האפוקסידים-צתואורגני ע"י הפולימר הקוארדינטיבי התחמ

מספר וגודל הליגנדים הפנימיים, וגם  וסותי נחקרו לאחר מכן. ע" ו,ונגזרותיכגון פרופילן אוקסיד 

בסופו של דבר  {Mo132}-גודל הסובסטרט האפוקסידי, הפעילות הקטליטית של הקפסולה מסוג

בד"כ למערכות האנזימטיות.  תאשר אופייני מנטן-מיכאליס תקינטיקמודל קלסי של להציג  הותאמה

 12עם  {Mo132}-הקפסולה מסוג( עבור 1)ראה משואה מס'  kcatואה של ערכי ובהתבסס על ההש

kcat = 7.07 × 10)ליגנדי אצטט הפנימיים 
-2

 s
-1

10 -ביןהקצב בטמפרטורת החדר נאמד  הגברת, (
  -ל3



>10
 3.5אפוקסיד במים בערכי החומציות בין אותו היחסית לניסוי בקרה של ביקוע לא קטליטי של  6

(kuncat = 4.35 × 10
-6

 s
-1

kuncat = 4.65 × 10) 3.9 -ו (
-7

 s
-1

). 

והמרה בו זמנית של מספר  לכידה, שמציע ספיגה, שהוצג "מטיאנזיה ויקיחה" ,באופן כללי יותר

של מספר רב של  יםמבוקר יםו "עיכוב" רציונליא, יחד עם "הפעלה" סובסטרטשל  אקויולנטיםרב של 

Mo}אתרי
V

 הוא חסר תקדים., פעיליםה  {2

הקפסולה מים על ידי תוך אלקאנים מ של תמבוקר ההאחרון של עבודה זו, נחקרה ספיג הבחלק

הקפסולות הפורוזיביות עם ליגנדי ( של D2Oהנקבובית. כאשר תמיסות מימיות ) יתמתכת-תחמוצתה

Mo}] פרופנואט הפנימיים
VI

6O21(H2O)6}12{Mo
V

2O4(RCO2)30-n(H2O}2n]
(42-n)–, במגע עם  באו

אלקאנים ה של )קטנים( יםבין הריכוז וצר(, שיווי משקל נ298K-אלקאנים, )בה הנוזלית של פאזהה

עבור בוטאן  13 בקירוב, עד לכודיםה בתוך הקפסולה. אלקאנים נתונוהסביבה מתכלבין במים, 

שיתאימו לחלל המרכזי של  כדימדי  יםתילן(, הם רבמקבוצות מתיל ו 50-)המקביל ליותר מ

בין  ןשלה שילובע"י  צברים ותיוצר מולקולות הבוטאןש דבר מרמז על כך .Å-10 גודלושהקפסולה, 

. עם DOSYו  ROESYממדי -הדו  H-NMRביצוע שלעל ידי  השאושזו  השערה. הפרופנואט ליגנדי

יאנית גאוסעם התפלגות של אותות חדים  נצפה צבר, ספגושל אתאן נ אקויולנטים 3ערך לזאת, כאשר 

הקו  רוחב אם זאת, .ותהקפסולסביבות כימיות שונות מעט בתוך ב אתאן ממוקםש על כך יעבמצ אשר

אן דר ועל ידי אינטראקציות  מוחזקסיבוב חופשי של אתאן, שעל בלתי צפוי של כל אות מרמז ה הצר

Å-500 קפסולה בעלת נפח שלמרכזי של ההואלס בתוך חלל 
3
אשר מים הרבות היחד עם מולקולות ו,  

כעל מצבור של  הספוגאן לקאהל על לכן, ניתן להסתכ בגודל זה. יםחללים הידרופובי שמאכלסותידוע 

של קומפלקסים מימיים המכונים  קבוצהלאתאן ממוים המיוצב הידרופובית ומהווה אנלוג 
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Subject: Vitamin D Levels In Young Men Employed In High-Tech And The Impact Of Vitamin D 

Supplementation In Vitamin D Deficient Employees On Multi-System Variables. A Randomized, 

Double Blind Placebo Controlled Trial 

Student name:  Sigal Tepper 

Advisors: Prof. Danit Shahar, Prof. Sofia Ish-Shalom 

Abstract: 

Vitamin D is a fat-soluble molecule synthesizes in the skin by a photothermic reaction, during 

exposure to UVB light. Dietary consumption of vitamin D is insufficient for providing the required 

dose without midday sun exposure. Vitamin D status is determined by measuring serum 25-

hydroxy-vitamin D (25(OH)D) levels. Deficiency is defined as serum 25(OH)D levels below 

20ng/ml. Hypovitaminosis D is prevalent across all age ranges, genders and seasons. In light of 

the fact that closed workplaces and low sun exposure characterize modern lifestyle, it is 

important to examine work conditions related deficiency.  

Objectives: Cross-sectional study: Evaluating the 25(OH)D levels in adult men high-tech workers, 

and identify risk factors for deficiency. Evaluating the associations between 25(OH)D level and 

various health indices, lifestyle and quality of life. Interventional study (RCT): raising 25(OH)D 

serum levels above 30 ng/nl, examining the effect of vitamin D supplementation in adult men 

with vitamin D deficiency on various health indices: measures of function (muscle strength and 

pain); cardiovascular measures (metabolic markers, blood pressure, endothelial function, 

inflammation markers), and quality of life. Identifying the predictors of success in raising 25 (OH) 

D serum levels. 

Methods: The study population included men ages 25-65, who worked in High-Tech companies. 

The Interventional study included participants who were diagnosed with serum 25 (OH) 

D<20ng/ml. These participants were randomly assigned to treatment with vitamin D supplement 

(100,000 IU vitamin D bimonthly) or to a placebo group for 12 months. Anthropometric 

measurements (weight, height and waist circumference), blood pressure, and blood tests, 

including 25 (OH) D, PTH, bone turnover markers (CTX, P1NP), glucose, insulin, hs-CRP, lipid 

profile, and liver enzymes (AST, ALT) were collected. Each participant completed questionnaires 

on personal, occupational and demographic information, quality of life (SF-36), physical activity, 

and sun exposure. These measurements were collected again after 6 and 12 months. Endothelial 

function was measured at baseline and after 12 months. The study was approved by the Helsinki 



 

 

 

Committee at Rambam Medical Center (No. HL-3153), and was registered in www.clinicaltrial.gov 

No. NCT01016184  

Results: Cross-sectional study: Four hundred participants were recruited, out of whom, 358 

participants completed the full battery of tests. The mean age of the participants was 48.7 ±10.1 

years, mean BMI was 27±3.8. Mean serum 25(OH)D level among participants was 22.0 ±7.8  

ng/ml; 40.5% (n=145) had serum 25(OH)D < 10 ng/ml, 44.7% (n=160) had 25(OH)D levels 

between 20 ng/ml and 30 ng/ml, and only 14.8% of participants (n=53) had 25(OH)D levels > 30 

ng/ml. Serum 25(OH)D levels were inversely associated with insulin levels, HOMA-IR, 

triglycerides, and CRP (p=0.027, p=0.0001, p<0.0001, p<0.0001 respectively), as well as with 

blood pressure. For systolic blood pressure r=-0.232 (p<0.0001), and for diastolic blood pressure 

r=-0.260 (p<0.0001). A spline regression was performed to characterize these associations and a 

knot was found for insulin and HOMA-IR at 25(OH)D= 14 ng/ml (p<0.0001, F=8.84, and p<0.0001, 

F=9.00, respectively), and for CRP at 25(OH)D= 11 ng/ml (p<0.005, F=5.38). The independent 

contribution of 25(OH)D status for each of the significant parameters to the explained variance 

ranged between 2%-3%.  

2. Interventional study: out of 132 healthy men who were recruited; 130 participants completed 

the study (98.5%). In the treatment group, 77.2% attained 25(OH)D levels above 20 ng/ml, with a 

mean increase of 10.18 ng/ml; in the control group - 42.3% of participants achieved 25(OH)D 

level above 20 ng/ml, with a mean increase of 5.81 ng/ml. A repeated measures analysis did not 

demonstrate differences between groups. T-test analysis for the differences between the 

beginning and the end of the study also did not demonstrate differences between groups. 

Multiple regression model revealed that BMI alone explained 24.6% of the variance, (B=-0.653 

±0.145, p<0.0001) whereas the full model,   which includes age, baseline serum levels, seasonality 

and cholesterol, explained 27.9% of the variance.  

Discussion: The findings of this study show that considerable part of high-tech men employees in 

Israel, suffer from vitamin D deficiency. Treatment with vitamin D supplement for 12 months 

increased 25(OH)D levels, although not to the target level. No effect was found on health indices 

and quality of life, nevertheless, since the majority of the participant did not reach the target 

levels additional studies is needed to determine the optimal dose for specific conditions. It is 

possible that individuals with high BMI may need supplementation with a higher dose of vitamin 

D in order to achieve target levels.  
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 D ןבוויטמיובחינת השפעת טיפול  טק(-תעשיות עתירות ידע )הייבקרב גברים צעירים עובדי  Dסטטוס ויטמין  :נושא

 מחקר התערבות אקראי כפול סמיות - Dבעובדים עם חסר ויטמין על מדדים רב מערכתיים 

 סיגל טפר :המגישה שם

 שלום-פרופ' דנית שחר, פרופ'  צופיה איש שם המנחים:

 תקציר

באורך גל  UVBהוא מולקולה מסיסת שומן, אשר נוצרת בעור בתגובה פוטותרמית, בעת חשיפה לקרינת  D ויטמין

ננומטר. מקורותיו התזונתיים לרוב אינם יכולים לספק את התצרוכת הנדרשת בהעדר חשיפה לשמש  315 -280

hydroxy-vitamin D (25(OH)D )-25נקבע באמצעות מדידת רמות  Dויטמין מצב הספיקה של בשעות הצהריים. 

הינה תופעה שכיחה בכל טווח  D. היפוויטמינוזיס נג'/מל' 20 -נמוכות מ D(OH)25, חסר מוגדר כרמות בסרום

הגילאים, המגדרים והעונות. לאור העובדה שהעידן המודרני מתאפיין במקומות עבודה סגורים ומיעוט חשיפה 

 10% -טק מהווה כ-. אוכלוסיית עובדי ההייאלה תנאי עבודהב Dהחסר בויטמין רמות לשמש, חשוב לבדוק את 

 במחקר זה.נבדקה משוק התעסוקה בישראל, וזהו אחד הענפים המתפתחים והמפותחים ביותר. אוכלוסיה זו 

טק, -באוכלוסיית הגברים עובדי ההיי D(OH)25רמת  הערכת :(cross-sectionalמחקר חתך )מטרות המחקר: 

, אורחות לבין מדדי בריאות שונים D(OH)25של העובדים הנמצאים בסיכון לחסר. זיהוי הקשרים בין רמת  פיוןאו

השפעת הטיפול נג'/מל', ובדיקת  30 -ל D(OH)25העלאת רמת  (:RCTמחקר התערבות ).  חיים ואיכות חיים

בי שרירים(, מדדים בגברים עם חסר על מדדי בריאות שונים: מדדי תפקוד )חוזק שריר וכא Dבויטמין 

, וזיהוי הגורמים קרדיווסקולריים )סמנים מטבוליים, לחץ דם, תפקוד אנדותל, מדדי דלקת( ומדדי איכות חיים

 . D(OH)25המנבאים עליה ברמות 

ובאמצעות אתר הנבדקים גויסו במסגרת המכון לבדיקות תקופתיות במרכז לרפואה מונעת ברמב"ם, שיטות: 

טק(. המחקר -, המועסקים בתעשיות עתירות ידע )היי25-65וסיית המחקר כללה גברים בגילאי . אוכלאינטרנט ייעודי

לטיפול בתוסף קצו אקראית . נבדקים אלו הונג'/מל' D<20(OH)25ההתערבותי כלל נבדקים אשר נמצאו עם רמות 

למשך  פלסבויחב"ל ליום( או לקבוצת טיפול ב 1666פעם בחודשיים במשך שנה ) Dיחב"ל ויטמין  D (100,000ויטמין 

חודש. כל הנבדקים עברו מדידות אנתרופומטריות )משקל, גובה והיקף מותניים(, מדידת לחץ דם, ובדיקות  12

יפידים, , פרופיל לhs-CRP(, בדיקת רמות גלוקוז, CTX, P1NP, מדדי שחלוף עצם )D ,PTH(OH)25מעבדה הכוללות 

(. כל נבדק מילא שאלונים שכללו נתונים אישיים, נתונים תעסוקתיים ונתונים דמוגרפיים AST, ALTואנזימי כבד )

(, שאלון פעילות גופנית, ושאלון חשיפה לשמש. מטופלים במחקר ההתערבותי SF-36וכמו כן שאלון איכות חיים )

תחילת המעקב. כמו כן נבדק תפקוד האנדותל בתחילת חודשים מ 12 -חודשים ובתום 6עברו מדידות אלה בתום  

חודשי טיפול. המחקר קיבל את אישור ועדת הלסינקי של המרכז הרפואי רמב"ם, ונרשם כמחקר  12המחקר ולאחר 

 .NCT01016184מס'  www.clinicaltrial.govקליני באתר רישום אמריקאי 

איש. גילם הממוצע של  358ימו את מכלול הבדיקות איש, מתוכם השל 400בסך הכל גויסו תוצאות: מחקר חתך: 

הממוצעת בקרב  D(OH)25. רמת 27.0 ± 3.8 ההממוצע הי BMI-, השנים 48.7 10.1±המשתתפים בסקר היה 

( n=160) 44.7% -נג'/מל', ל D<10(OH)25( נמצאו עם רמות n=145) 40.5%נג'/מל'.   22.0 7.8המשתתפים הייתה 



נג'/מל'.  D>30(OH)25( נמצאו רמות n=53מהנבדקים ) 14.8% -נג'/מל', ורק ל 30 -ל 20בין  D(OH)25נמצאו רמות 

 ,hs-CRP (p<0.0001 -, טריגליצרידים, וHoma-IRעם רמות אינסולין, שר הפוך בסרום נמצאו בק D(OH)25רמות 

p<0.0001, p=0.001,p=0.027 והדיאסטולי. עבור לחץ גם עם לחצי הדם הסיסטולי שר הפוך בהתאמה(, כמו כן בק

(. בדיקת טיב הקשר באמצעות p<0.0001)  r=-0.260(, ועבור לחץ דם דיאסטולי p<0.0001) r=-0.232דם סיסטולי 

 14של  D(OH)25 רמתב Knotקיים  Homa-IR( הראתה שעבור אינסולין ו spline regressionרגרסיית מקטעים )

 11של  D(OH)25 רמת ב Knot קיים hs-CRPבהתאמה(, ועבור  F=9.00, p<0.0001 -, וF=8.84, p<0.0001נג'/מל' )

. בבדיקת D(OH)25. ערכי טריגליצרידים וערכי לחץ דם מציגים קשר לינארי עם (F=5.38, p=0.005)נג'/מל' 

יש תרומה  D(OH)25 -לכל אחד מהמדדים שנמצאו מובהקים, נמצא של D(OH)25התרומה העצמאית של סטטוס 

ומשתנים מסבירים נוספים  BMIמהשונות המוסברת, מעבר לתרומת  3%-2%השונים הנעה בין  מובהקת למדדים

 לשונות )גיל, חשיפה לשמש, פעילות גופנית, ועונתיות(.

 מחקר התערבות: 

בסרום  D(OH)25. הרמה הממוצעת של  סיימו את המחקר( 98.5%)נבדקים  130למחקר:  גויסוגברים בריאים  132

נג'/מ"ל ומעלה, עלייה ממוצעת  20העלו את רמות הוויטמין לרמה של  77.2%. בקבוצת הטיפול, 3.46±15.58 ההיית

מהרמה ההתחלתית. קבוצת הביקורת העלתה אף היא את רמות הויטמין  71%נג'/מ"ל, בשיעור של  10.18של 

לא מבחן מדידות חוזרת . רנג'/מ"ל ומעלה בסוף המחק 20מהמשתתפים הגיעו לרמה של  42.3% –במהלך המחקר 

להפרשים בין  Tמבחן  הראה הבדל בין קבוצת הטיפול לבין קבוצת הביקורת בתום המחקר במדדי הבריאות שנבדקו.

את חינת הגורמים המנבאים בב תחילת הטיפול לסופו לא הראה גם הוא הבדלים בין קבוצת הטיפול לפלסבו. 

מהשונות בעלית רמות  24.6%לבדו הסביר  BMI-שנצפה רום ברגרסיה מרובה בס D(OH)25ברמות  העלייה

25(OH)D ( בסרוםB = -0.653±0.145, p<0.0001 המודל המלא הכולל גיל, רמות התחלתיות בסרום, עונתיות .)

 אינה מובהקת.   BMI -מהשונות, כך שהתרומה של שאר המשתנים מעבר ל 27.9%וכולסטרול הסביר 

בריאה הגברים ההממצאים ממחקר זה מציעים נתונים ראשוניים לפיהם חלק ניכר מאוכלוסיית : ומסקנות דיון

 100,000IUחודשים, במינון של  6, למשך Dנטילת תוסף ויטמין  .Dטק בישראל מצויה בחסר ויטמין -בענף ההיי

במינון זה לא  Dמין תוספת ויטאך זו,  האוכלוסייבקרב  D(OH)25אחת לחודשיים, העלה באופן משמעותי את רמת 

, אך בריאות למדדי D(OH)25אמנם במחקר זה לא נמצא קשר בין העלייה ברמת מדדים הנבדקים. הביאה לשיפור ב

אין להסיק ממנו מסקנות חותכות לגבי משתנים אלה, כיוון שבחלק מהמדדים נצפית מגמה חיובית שאינה מגיעה 

ייתכן שהסיבה לכך היא גודל המדגם, וייתכן שהסיבה לכך היא העובדה שרק חלק קטן . למובהקות סטטיסטית

מהנבדקים הגיעו לרמות המטרה, ולכן לא הושג האפקט בעל הגודל הצפוי הדרוש לבדיקת השערות המחקר. נחוצים 

על מדדי  Dטמין על מנת לבדוק את ההשפעה של תיסוף בוי Dמחקרים בהם ניתנים מינונים גבוהים יותר של ויטמין 

תגובה לתיסוף בויטמין. למרות שלא ניתן היה לבדוק את השפעת סטטוס -בריאות שונים ולייצר עקומת מנה

נג'/מ"ל( על מדדי הבריאות שנבדקו )עקב מס' קטן מדי של משתתפים שהגיעו  30)מעל  D(OH)25אופטימלי של 

שיפור במדדי בריאות שונים, בעיקר במדדי משק בסרום תביא ל D(OH)25יתכן והעלאת רמות נראה, שלרמה זו(, 

הגלוקוז, ולכן יש מקום להמשיך ולבדוק את החשיבות של תיקון הרמות לאורך זמן להפחתת הסיכון לתחלואה 

על מנת להגיע לרמות המטרה, אם כי  D גבוה במינון גבוה יותר של ויטמין  BMIיש לתסף בעלי  ככל הנראהכרונית. 

 ים לקביעת המינון האופטימלי לטיפול במצבים אלו. דרושים מחקרים נוספ
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There is a growing demand for energy compared to the continuous decrease in the 

resources such as oil and carbon which are used in the conventional processes of 

energy production. In addition, the awareness that these processes are polluting leads 

to search and find creative solutions such as solar energy which is a green and cleaner 

energy compared to the environment polluted resources. There are a lot of sunny days 

in the world (In Israel there are above 55% of sunny days in the year) and this fact 

encourages researching and developing solar cell that will supply at least part of the 

countries' energy demands. The motivation to research organic solar cells and not 

conventional-un organic solar cells based on Si is due to the fact that they are flexible, 

cheaper from the production point of view and that they are versatile compared to the 

solar cells based on Si. However, the disadvantages of the organic solar cells are that 

their efficiency is lower than the Si solar cells (by 50%) and that they degrade faster 

than the Si solar cells. This is the reason and the importance to understand from where 

and what are the reasons the degradation occurs and by the acquired knowledge it will 

be passable to develop methods that will protect from the degradation process and to 

exploit the versatile properties of the organic devices and the polymers that construct 

them in order to develop new polymers that are more stable than the previous 

polymers. The research aims to understand the degradation processes on organic solar 

cells based on the conjugated polymers PFB:F8BT. The characterization of the 

organic solar cells will be done by measuring the changes of the time dependent 

optoelectronic properties using absorbance measurements, electrical measurements 

and PL-efficiency measurements. In addition, there was the use of Raman 

spectroscopy in order to measure the chemical changing in the organic device. The 

way we started to study how the degradation process influences the performance of an 

organic solar cell starts in characterization the Raman spectrum of each organic 
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component that constructs the organic solar cells: PEDOT:PSS, PFB and F8BT. Next, 

a characterization was done on one organic component- F8BT that can stand on its 

own and to be part of other organic devices such as organic light emitting diodes and 

organic transistors. F8BT characterization was made in different environmental 

conditions that include the ambient conditions which is the working environment of 

the organic solar cells as this organic devices are exposed to the sun and more 

controlled environments that are heating inside and outside the glove box and UV 

exposure inside and outside the glove box. The conditions inside the glove box have 

almost no oxygen and no water (less than 0.1ppm). In each of the 5 environments a 

characterization of the optoelectronic properties was done and the chemical changing. 

After the analysis of the results, it was found the oxidation the most dominating factor 

that influences on the degradation processes. However, the other factors such as 

heating and UV exposure caused degradation. Thus, a good correlation was found 

between the electrical measurements and the chemical changes. In parallel, a new 

method was developed. This method enables to make a focus in a high lateral 

resolution on different organic areas on the organic device and on different organic 

structures that includes PFB:F8BT blend  and their bi-layer structure. The Instruments 

of the method are AFM and Raman spectroscopy. In addition, there was a use in 

Raman signal enhancement- SERS. This was done by evaporating a thin layer of Au 

(about 4 nm). The combination of the results received from the F8BT degradation 

measurements and the SERS signal has been the basic understanding tool for the 

degradation processes in three types of organic solar cells based on PFB:F8BT 1:1 by 

volume. Each organic solar cell has the same basic structure that includes quartz with 

ITO with PEDOT:PSS layer with PFB:F8BT 1:1 by weight layer and Al contacts. The 

difference between them is the position of the thin Au layer. One type of the organic 

solar cells was the above detailed structure without any Au addition, the second one 

had an Au thin layer under the PEDOT:PSS layer and the third one had an Au thin 

layer under the blend layer. The findings were that almost no degradation process was 

seen in the organic solar cells without the Au layer. However the in the organic solar 

cells with the additional Au thin layer the degradation was noticeable on the organic 

layer that had a more dominant Raman spectrum because of the SERS phenomena. 

The chemical changes showed two behaviors of the main peaks' ratio (I1604 cm
-1/I1540 cm

-

1), where the peak at ~1604 cm-1 is related to both PFB and F8BT and the peak at 
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~1540 cm-1 is only related to F8BT. These two polymers are part of the active layer in 

the organic solar cell that was prepared in the study. When the Raman spectrum had 

more PEDOT:PSS dominated peaks the increase of the Raman peaks ratio was up to 

~150% after 6 hours of sun exposure. However, when the dominant Raman peaks 

were of the active layer the ratio was increased up to ~110%. The findings that were 

found during the research can be the basis for more advanced researches that can find 

a protection or to prevent this process from occurring. The future plan is to enlarge the 

study research by studying the degradation process on the conjugated polymers 

P3HT:PCBM that are considered very interesting promising and they are being 

studied in the scientific community. 

 

Key words: degradation, organic, PFB, F8BT, SERS, oxidation, optoelectronic   

                    processes, chemical changing, correlation  
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באמצעות קורלציה  בתאי שמש אורגניםחקירה של תהליכי דגרדציה 

   של תכונות מיקרוסקופיות עם גדלים מאקרוסקופים מדידים

  

  סיון לינדה :מגיש

  רפי שיקלר' דר :מנחה

  

אשר  ,כגון נפט ופחם מול הירידה המתמשכת במשאביםאנרגיה להדרישה ההולכת וגוברת 

ובנוסף המודעות לזיהום הנובע משימוש , משתמשים בהם בתהליכי ייצור סטנדרטים של אנרגיה

לחיפוש ולמציאת פתרונות יצירתיים כגון אנרגיה סולרית שהיא אנרגיה במשאבים אלה גורמות 

בישראל ימים שמשיים (ישנם ימים שמשיים רבים עולם ב. מזהמיםירוקה יותר מאותם אמצעים 

ש שיספקו לפחות חלקית את ועובדה זו מעודדת לחקור ולפתח תאי שמ) מהשנה 55%מעל  מהווים

- המוטיבציה לחקור תאי שמש אורגניים ולא תאי שמש קונבנציונליים. ות השונותלמדינהאנרגיה 

זולים יותר מבחינת תהליך הייצור , מבוססי סיליקון נעוצה בעובדה שהם גמישים אנאורגאניים

ם החיסרון הגדול של תאי שמש אורגניים טמון בעובדה שנצילותם קטנה מזו של אול. וורסטיליים

ושהם עוברים דגרדציה מהירה מאוד בהשוואה לדגרדציה ) 50%בכ ( תאי שמש מבוססי סיליקון 

לכן ישנה חשיבות רבה להבין היכן ומאילו סיבות מתרחשת . שעוברים תאי השמש האנאורגאניים

לפתח שיטות להגנה מפניה וכן לנצל את הורסטיליות של התקנים  הדגרדציה בכדי שניתן יהיה

  .אורגניים ובכך לפתח חומרים חדשים עמידים יותר

 PFB:F8BTהמחקר חתר לבחון את השפעת הדגרדציה על תאי שמש מבוססי צמד הפולימרים 

דות י מדי"תוך ביצוע אפיונים של שינויים בתכונות  האופטואלקטרוניות תלויי זמן שנמדדו ע

כמו כן בוצעו מדידות השינויים הכימיים . PL-efficiencyמדידות חשמליות ומדידות , בליעה

הדרך לחקירת השפעת תהליך הדגרדציה על תאי . שבוצעו באמצעות ספקטרוסקופית ראמאן

החלה באפיון ספקטרום הראמאן של  PFB:F8BTשמש אורגניים מבוססי צמד הפולימרים 

ו  PFB ,F8BT: ים את השכבות האורגניות של תא השמש האורגנישלושת הפולימרים המרכיב

PEDOT:PSS . מהרכיבים של השכבה האקטיבית של תא השמש אחד לאחר מכן בוצע אפיון של

אשר יכול לעמוד בפני עצמו בהתקנים אורגניים אחרים כגון דיודות מאירות  F8BT -האורגני

עשה בתנאי סביבה שונים אשר כוללים את נ F8BTאפיון  .אורגניות וטרנזיסטורים אורגניים

בכל אחד מתנאי הסביבה . סביבת העבודה שהיא חשיפה לשמש ותנאי סביבה מבוקרים יותר

חימום מחוץ ובתוך תא הכפפות אשר כמעט ואין בו חמצן או מים , שכללו חשיפה לשמש

)>0.1ppm ( וחשיפה לUV ואלקטרוניות מחוץ ובתוך תא הכפפות נעשו אפיונים של תכונות אופט

ן הינו הפקטור הדומיננטי ומתוך כלל התוצאות התברר כי החמצ. ומדידות של שינויים כימיים

, כמו כן .גרמו לדגרדציה) UVחימום ו (אך גם הפקטורים האחרים  ,האחראי על הדגרדציה

  .נמצאה קורלציה טובה בין המדידות החשמליות לשינויים הכימיים

פותחה שיטה חדשה שאפשרה לבצע מיקוד ברזולוציה אנכית גבוהה מאוד על אזורים  במקביל

אורגניים שונים בתא השמש האורגני ועל מבנים אורגניים שכללו שכבת תערובת של הפולימרים 

PFB:F8BT  וכן מבנהbi-layer השיטה עשתה שימוש במכשור שכלל . שלהםAFM 
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באמצעות נידוף של  SERS - ימוש בהגבר הראמאןכמו כן נעשה ש. וספקטרוסקופיית הראמאן

בעת אפיון הדגרדציה שהופיעה על  שילוב הממצאים שהתקבלו). ננומטרים 4כ (שכבת זהב דקה 

תהליכי הדגרדציה היוותה אבן הבסיס להבנת  SERSבתנאי סביבה שונים עם ה  F8BTהפולימר 

 1:1ביחס נפחי של  PFB:F8BTשלושה סוגי תאי שמש מבוססי צמד הפולימרים כאשר נבחנו 

שהיוו שכבה אורגנית אחת ומתחתם הייתה שכבה אורגנית נוספת המורכבת מהפולימר 

PEDOT:PSS . הוא מיקום שכבת הזהב מתחת לאחת השכבות תא שמש  ההבדל בין כל סוג

  . האורגניות המרכיבות או תאי שמש אורגניים ללא שכבת הזהב

הדגרדציה על תאי השמש ללא שכבת הזהב ואילו תאי הממצאים היו שכמעט ולא נראה תהליך 

הראו את השפעת הדגרדציה על השכבה האורגנית שהייתה דומיננטית  השמש עם שכבת הזהב

ויים הכימיים באמצעות מדידת השינ. SERSיותר בספקטרום הראמאן בשל תופעת ה 

ים הראשיים שיאית הראמאן הראתה שתי מגמות של עלייה ביחסי עוצמות שני הספקטרוסקופי

)I1604 cm
-1/I1540 cm

אופייני גם לפולימר  cm-1 1604 שיאואילו ה  F8BTלפולימר  םיהאופייני )1-

PFB .כאשר . צמד פולימרים זה מרכיב את השכבה האקטיבית בתאי השמש האורגניים

נראתה מגמת עלייה ביחסי  PEDOT:PSSספקטרום הראמאן היה אופייני יותר לפולימר 

לעומת זאת כאשר ספקטרום הראמאן היה אופייני יותר לשכבת התערובת . 150%~ל  ים עדשיאה

הממצאים שהתגלו במהלך המחקר יכולים להוות . ~110%ים הגיעה עד ל שיאהעלייה ביחסי ה

התוכנית לעתיד . בסיס במחקרים מתקדמים יותר ובכך תתאפשר הגנה או מניעה של הדגרדציה

הנחשבים  P3HT:PCBMי בחינת הדגרדציה על צמד הפולימרים "הינה הרחבה של המחקר ע

  .והנחקרים רבות בקהילייה המדעית

  

, תכונות אופטואלקטרוניות, חמצון, PFB ,F8BT ,SERS, אורגני, דגרדציה: מילות מפתח

  קורלציה, שינויים כימיים
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Abstract 
For the last fifty years, industry tends to use pneumatic conveying systems as a 

performable transport for particulate solids from one unit to another. This choice may 

be attributed to simplicity and suitability for the transport of powdered and granular 

materials in both in-plant and external applications by this systems. The operation rig 

of this systems requires a source of compressed gas, a feed device, a conveying 

pipeline and a material and gas separation system at the end of the process. Since the 

system is totally enclosed, both the product transported and the environment are 

protected. The carrier gas employed is usually air but if required, dry air or inert gas 

such as nitrogen can be used for hygroscopic or potentially explosive materials. The 

flexibility in both plant layout and operation adds to the attractiveness of such systems. 

The combination of horizontal sections, vertical sections and bends facilitates flexible 

routing, leading to better utilization of floor space and the ability to avoid existing 

obstacles. 

Pneumatic conveying systems can operate in two major flow phases - dilute 

and dense. If the material is transported with high velocity in the form of a suspension 

in the air, it is referred to as dilute phase conveying. If the material is conveyed at low 

velocity in a non-suspension mode, it is referred to as dense phase conveying. From the 

energy consumption point of view, the transport of particulate solids in the dense phase 

is preferable. The most widely used form of the dense phase flow is the plug flow.  

A plug flow regime may exist in pneumatic conveying systems operating in 

high-pressure gradients and low gas velocities. The most common advantages of 

transporting particulate materials in the plug flow regime are the low energy 

consumption, the low particles attrition and the low pipe erosion. However, due to 

inaccurate approximation of the required pressure gradient of the plug regime, this 

kind of conveying processes can lead to pipeline blockage. As a consequence, the 

prediction of the plug flow regime requires full-scale industry tests. 

In this study theoretical models for each one of the three types of plugs were 

developed. The models providing the physical mechanics of conveying of those plugs 

in vertical, inclined and horizontal pipes. In addition, the models contain the 

contribution of key parameters such as: the slope of the plug front and the friction of 



particles picked-up from the stationary layer to the moving plug, acceleration of the 

particles and the friction resistance of the stationary layer. As a consequence, the 

general theoretical model was developed in order to present energy loss due to plug 

flow. This model combines characteristics of three different types of plugs as they 

move inside vertical or horizontal pipes. The newly developed model contains several 

basic assumptions, which are founded to be reasonable to use to describe powder 

mechanics within plug flow of coarse and non-cohesive materials. As a comparison of 

the model and validation of suggested assumptions, the predicted results of the model 

were compared to experimental data of other studies.  A good agreement for a wide 

range of conveying variables was found. 

The work was also investigating the stress transmission coefficient of individual 

plugs (radial to axial stresses ratio) a special experimental apparatus was designed and 

constructed. As a consequence, an empirical expression for stress transmission 

coefficient was developed, while the effect of various parameters, such as, plug length, 

pipe diameter, internal friction of the material, wall friction and the air flow through 

the plug was determined. The new empirical correlation predicts the stress ratio in the 

range of 15 %± .        

The analysis of various parameters contribution in plug flow regimes such as: 

fraction of the pipe area covered by the stationary layer, plug velocity, repose angel of 

the plug and densities ratio (ratio between the bulk densities of the plug and the 

stationary layer) was also made in this work.  According to the analysis of different 

models available in the literature in order to predict the fraction of the pipe area 

covered by the stationary layer and the plug velocity, the present work was compared 

models and marked their limitations. By that, the present work suggests to use only 

those expressions which take into consideration various parameters that only for 

limited conditions of two-phase (gas-particles) flows. An analysis of the plug repose 

angle and the bulk density ratio for coarse spherical material was performed. It was 

showed that plug repose angle plays a very important role in determination of 

characteristics of plug regime conveying.  

The results of the present work provide information to update major 

characteristics variables for pneumatic conveying systems operating as a plug flow. 

This will be useful both for the designers and further research works. 

 



חקירת משטרי זרימה וכוחות החיכוך של קליעי חלקיקים הנעים 

 בצינורות

 שם המגיש: סמיון שאול

 שם המנחה: פרופ' חיים קלמן

 תקציר
שינוע של חומרים גרגריים על ידי גז, או שינוע פניאומטי, מהווה פתרון אידיאלי בהובלת חומרים 

ינן בדרך כלל פשוטות בהרכבה . מערכות שינוע פניאומטי היהאלו בתהליכים שונים בתעשי

תפעול ועובדה זאת תורמת לשימוש הולך וגדל במערכות שינוע פניאומטי בתעשיות הכימיה, בו

הן , בכך לחלוטין, ואם יש צורך ותסגור האלו הינן תוהמערכתרופות ועוד. בהמחצבים, המזון, 

ם גבוהים, נמוכים או מועבר. לחציהחומר ל בין החלקים הנעים מגעכך שלא יהיה לפעול יכולות 

ניתן להשתמש  יםהיגרוסקופי עבור חומרים. שונים כדי להעביר חומריםבשליליים יכולים לשמש 

נות שנובעים יתרואחד ה חנקן. גוןכ, גז אינרטיב השימוש יהיהאוויר יבש, ועבור חומרים נפיצים ב

 בוה במידת הצורך.נשמר בלחץ ג הזנה אשרתוך כלי מהוא שחומרים יכולים להיות מוזנים  מכך

לצורך תכנון מערכות השינוע הפניאומטי וחיזוי תהליך השינוע של חומרים חשוב ביותר להבין את 

 חלקיקים). -פאזית (גז-מאפייני הזרימה הדו

-את המערכות לשינוע פניאומטי אפשר לאפיין לפי שתי פאזות בסיסיות של זרימה דו

בשנים האחרונות ישנו מעבר לשינוע בפאזה ופה. פאזה דלילה ופאזה צפ –חלקיקים) -פאזית (גז

כזה דורש כמויות נמוכות יחסית של גז שצפופה, ובפרט שינוע בקליעים, עקב העובדה כי שינוע 

. כל אלו מתורגמים מפני שחיקה העוזרת לשמור עליו ,את החומר במהירות נמוכה ומעביר

יכול  שינוע של קליעים נזק למוצר.לחיסכון כלכלי בהקמת המערכת, תחזוקה ויכולת שינוע ללא 

  ומהירויות גז נמוכות. יםגבוה ציםלהתקיים במערכות שינוע פנאומטי הפועלות בלח

 בצורה פתורה איננה היום עד אשר בעזרת קליעים, מוצקים שינוע של הבעיות אחת

כול התכן הלא מדויק של מפל הלחץ בצינור השינוע. כתוצאה מכך, שינוע מסוג זה י היא, מלאה

התכן של מערכות  לגרום לבעיות של סתימת הצנרת ואף להשבתה כללית של מערכת השינוע. לכן,

 בקנה מידה מלא. ניסויים רבים דורש מטיפוס זה

קליעים, עזרה בתכן של מערכות שינוע,  וחיזוי של המחקר זה נועד לשם הבנת מאפייני 

ת קליעים. בפרט, המחקר יתאר את תהליכים של שינוע פניאומטי שבעזרתם חומרים נעים בצור

 אנרגיה כתוצאה מהנעתם.המאפייני השינוע של קליעים מסוגים שונים ויציג דרך לחישוב איבוד 

 ,מודליםהשיטות לחקירת זרימת קליעים במחקר זה מבוססות על פיתוח תיאורטי של 

שטחים (יחס ואנליזות שונות לחקירת פרמטרים חשובים כגון: יחסי ה בעזרת ניסויים אימותם

בין שטח חתך המכיל את השכבה הנייחת לשטח חתך של צינור ריק) ומהירות הקליע. זאת 

מפל הלחץ בצנרת השינוע  במטרה לתאר את השפעת הפרמטרים המרכיבים את המודלים לחישוב

תנאים לשינוע של הקליעים. המחקר חייב לבחון את התלות של מקדם יחס המאמצים הולאפיון 

מאמץ הצירי לרדיאלי) של הקליעים וכמו כן, המודלים התיאורטיים חייבים להתחשב ה(יחס בין 

זווית שמתארת את השיפוע של המוצקים בחלק הקדמי הבהשפעה של זווית השפיכה של הקליע (



ייחת לצובר הקליע) על ההפסד האנרגטי של השכבה נהצפיפויות (בין השל הקליע) ושל יחסי 

 הקליע. 

מחקר זה נבנה מודל תיאורטי אוניברסלי המתאר הפסד אנרגטי  כתוצאה מעבודה של

עקב זרימת קליעים, מכל הסוגים. מודל זה מציג את הגורמים המשפיעים על זרימת קליע מכל 

סוג שהוא כך שניתן להשוות את מאפייניהם של סוגים שונים של קליעים תחת נוסחה כללית. 

שני נבדקו מול תוצאות ניסוייות הראשון והוג סההמודלים של המחקר לתיאור זרימת קליעים מ

מחושבים. הערכים הניסויים לבין הערכים המעבודות שונות ונמצא כי ישנה התאמה טובה בין 

מאמצים של קליעים הבנוסף, המחקר מציג את הקשר בין הפרמטרים המגדירים את מקדם יחס 

שני הנעים בצינורות הון וראשהסוג האוניברסאלי המתאר מקדם זה, בקליעים מהואת המודל 

 אנכיים ואופקיים. 

מחקר זה מנתח את השפעת זווית השפיכה של הקליע ואת יחסי הצפיפויות על איבוד 

כי ישנה השפעה משמעותית של גודל זווית  ברוראנליזה השל הקליעים. לפי תוצאות  האנרגיה

יחסי צפיפויות שונים על  של קליע. כמו כן, עבור אנליזה של השפעת האנרגיההשפיכה על איבוד 

של הקליע המחקר הראה את המצבים בהם ניתן להזניח את ההשפעה ואת  האנרגיהאיבוד 

המצבים בהם ההשפעה איננה זניחה. יש לציין כי בעבר תרומות אלו לא נלקחו כלל בחשבון 

 בחישוב אנרגטי ובמכניקת הנעה של קליעים.

אור פרמטרים חשובים שמוצגים בתוך המחקר מבצע אנליזה של המודלים הקיימים לתי

המודלים של המחקר, כגון יחס השטחים ומהירות הקליע. כתוצאה מאנליזה זאת המחקר משווה 

את המודלים הקיימים ואת הנחות הבסיס שלהם ומציג את המקרים בהם ניתן להשתמש 

יברסליים במודלים אלו. בנוסף לכך, המחקר מדגיש כי ישנה חשיבות רבה בפיתוח מודלים אונ

המכילים את הפרמטרים השונים על מנת לתת מענה למגוון רחב של מקרי שינוע של חומרים 

 שונים במערכות שינוע פניאומטי.

של סוגים שונים של  תה פרמטריאג את תוצאות האנליזה בהשוומציכמו כן, המחקר 

בפרמטרים על בסיס האנליזה של המחקר ניתן לנתח את התלות של הפסד האנרגיה  קליעים.

השונים של הקליעים, ואף לחזות את הפוטנציאל ליצירת סוג מסוים של קליע במערכת שינוע 

 פניאומטי.

העבודה שנעשתה במסגרת מחקר זה תתרום להבנת הפיסיקה של קליעים על מנת לתכנן  

מערכות שינוע פניאומטי לשינוע חומרים גרגריים בפאזה צפופה. יתרה מכך, התוצאות של 

מאפשרות לנתח את הקשרים שעל בסיסם ניתן יהיה לאפיין את היכולת להיווצרות קליע המחקר 

מסוג מסוים במערכת שינוע פניאומטי וזאת בכדי למנוע את המצב הפחות מעודף לשינוע חומר 

 פניאומטי.השינוע הצנרת של מערכת הגרגרי, לחזות את רמת ההפסד האנרגטי ולמנוע סתימה של 
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This study explores the early years of the Poa'lei Agudat Israel Party (PAI) in Eretz Yisrael. PAI 

was  established  as  a workers'  association  in  Tel Aviv  in  the  early  1930's.  In  this  paper,  I 

present  how  PAI  operated within  the  geographical  area  of  the New  Yishuv while  totally 

calling into question the accepted boundaries between the Old Yishuv and the New Yishuv. 

PAI was  a movement which was  socially  inseparable  from  the Old  Yishuv  and  shared  its 

values, yet it functioned within the heart of the New Yishuv in its desire to be a part of the 

Jewish  renewal  in  Eretz  Yisrael.  Still,  it  kept  an  ideological  distance  from  the  Zionist 

Movement, and throughout the period researched in this paper it worked hard to propose a 

Haredi  alternative  to  the  General  Workers'  Association/Hahistadrut  Haklalit.  PAI's 

ideological agenda  remained committed  to  the educational values Agudat  Israel upheld  in 

the members' countries of origin, and these values shaped the lifestyle in PAI's branches. 

PAI founded in Poland in 1922. Two central thinkers formulated PAI's ideology: Yehuda Leib 

Orlean and Yitzchak Breuer. They emphasized  the  socialist  fundamentals promoted  in  the 

Torah and in Halacha, and empowered the worker's ability to create social change according 

to the Torah. 

On 24  Iyyar 5679 (August 20th, 1919), a branch of Agudat  Israel was founded  in Jerusalem. 

Agudat  Israel  took  vis‐à‐vis  the  Zionist Movement  in  Eretz  Yisrael  became  its  identifying 

characteristic. World Agudat Israel never placed Eretz Yisrael at the center of its activity, yet 

factors  within  Agudat  Israel  requested  to  see  Agudat  Israel  increasingly  involved  in  the 

events  therein.  To  this  extent,  Centers  for  Agudat  Israel  Activities  in  Eretz  Israel  were 

established in the early 1920's in Frankfurt and Warsaw.  

The arrival of  immigrants to Eretz Yisrael during the Fourth and Fifth Waves of Aliya, which 

included Orthodox immigrants, caused considerable commotion within Agudat Israel in Eretz 

Yisrael. The  immigrants brought with  them a very different  cultural,  religious and political 

mindset from the tradition in Eretz Yisrael in these matters. In 1933, two representatives of 

the Agudat Israel Centers for Agudat Israel Activities in Eretz Israel – arrived in Eretz Yisrael: 

Yaakov Landau from the Frankfurt branch, and Binyamin Mintz from the one in Warsaw. The 

two of them came as immigration absorption representatives in order to absorb immigrants 



who were Agudat  Israel members –  independently of  the Zionist Movement  ‐    throughout 

their absorption in Eretz Yisrael.  

Yaakov Landau was the first of the two to reach Tel Aviv, where he opened his office, "The 

Agudat  Israel  Center  for  Eretz  Yisrael Matters‐  Frankfurt,  Information  Desk,  Agency  and 

Services, Tel Aviv". Shortly afterwards, Binyamin Mintz  joined him and they began to work 

together from the Tel Aviv office. The opening of the office had a clear purpose: to reach the 

New Yishuv's Orthodox population.  

During this time, Landau and Minz  in practice   operated without powers of authority. They 

served merely as World Agudat Israel's clerks and representatives. The Jerusalem branch did 

not  regard  the opening of  the  Tel Aviv branch  favorably,  and  this  resulted  in  an ongoing 

conflict between Agudat Israel Jerusalem and Agudat Israel Tel Aviv. PAI was established  in 

order to try to avoid this situation. During the month of Kislev 5694, branches of PAI began 

coordinating  national  activities  between  the  PAI  branches.  That  same  month,  Yitzchak 

Breuer, the person who was  later to  lead PAI as the president of the Workers' Association, 

arrived on his first visit to Eretz Yisrael. His private visit at the critical stage of PAI's formation 

brought  about  his  personal  involvement  in  creating  PAI's  Terms  and  Regulations  in  Eretz 

Yisrael.    

PAI's Terms and Regulations policy reflects the founders' attempt to hold the rope at both 

ends: on the one hand, declaration of allegiance to the values of Agudat Israel; and on the 

other hand, the aspiration to form a social workers' association which would concern  itself 

with  the welfare  of  its members.  The moment  the  Regulations were  announced  a  new 

political de facto body came into being: PAI.  

PAI defined  itself via a dichotomy between  itself and  its surroundings‐ namely, the General 

Workers'  Association,  Agudat  Israel  and  Hapoel  Hamizrachi.  The  changes  affected  by 

Binyamin Mintz  and  Yaakov  Landau,  with  the  help  of  Yitzchak  Breuer, were  even more 

complicated for them because the Jerusalem management saw the Tel Aviv leadership as a 

threat to their own authority over  all Agudat Israel activity in Eretz Yisrael.  

The involvement of Breuer, a World Executive member and ideological authority with great 

influence  in  Agudat  Israel, made  things  even more  complicated.  His  presence  (first  as  a 

visitor, and later as a permanent resident) shook Moshe Blau's almost total leadership over 

Agudat  Israel  in  Eretz  Yisrael. Over  the  years,  attempts were made  to  coordinate  activity 

between Jerusalem and Tel Aviv, yet these attempts failed time and again.  

Alongside PAI's political and financial activities to fortify itself as an independent association, 

PAI  also  administered  its  organizational  activities,  i.e.  assistance  to  the  Association's 



members  in  all  facets  of  life:  employment,  settlement,  society  and welfare.  The way  to 

strengthen PAI's footing was to create employment agreements with the General Worker's 

Association, though their ideological standpoint not to recognize organizations not adhering 

to Halacha made these agreements impossible (at least officially). On a practical level, local 

agreements between representatives of PAI and the General Association were indeed signed 

by PAI's national leadership. PAI members partnered with the General Workers' Association 

in its struggle for Jewish employment.  

The realm of settlement was also critical to PAI's agenda, and was divided into several sub‐

domains: The establishment of PAI workers' neighborhoods which was implemented on the 

municipal  level via PAI branches'  local  leadership, Acquisition of  land  in order  to establish 

settlements independent of the Zionist Movement, Galvanizing groups of workers into active 

settlement cores and Locating financial solutions for settlements.  

PAI's management worked  in all areas of  settlement, both within  the cities as well as  the 

kibbutzim. Great efforts were invested in founding kibbutzim, yet their main purpose was to 

actualize  their  ambitions  to  create  independent,  religious  settlements.  The  socialist  idea 

behind this enterprise was subordinate.  

Beside the vast practical activity in the fields of employment and settlement, PAI organized 

significant efforts  in providing cultural and social activities. The goal behind these activities 

was to solidify the Aguda worker's ideological identity, and serve as an address for all of his 

cultural and spiritual needs, including his practical needs as mentioned above. 

Membership  in PAI's city branch provided members with more than  just workdays.  It gave 

them an  ideological  identity built upon  ideological discourses and an array of Torah classes 

appropriate to Agudat  Israel's  ideology  (with emphasis on the Daf Yomi Program). Cultural 

activity at PAI's branches also included parties and joint holiday festivities. All of these gave 

the worker an alternative "family"  in place of the family he  left while  immigrating to Eretz 

Yisrael, and a clear social identity which fit the education he received from home.  

As part of PAI's efforts to become  the address  for all  its workers' needs,  it extended great 

efforts in creating institutions for the workers' welfare: a health clinic system, a fund to help 

the needy, loans for funding initiatives, and the like. Among all of these institutions, only the 

Loan Fund managed to survive all of the subsequent financial crises, and is still known today 

as Bank PAGI.  

PAI existed for several decades, and even changed its status from a workers' association to a 

workers' political party. However, during the 60s and early 70s  it did not survive the social 

upheavals in Israeli society in general and Haredi society in particular.   



  . 1933-1939, שנות הייסוד, הסתדרות פועלי אגודת ישראל בארץ ישראל

  : עדה גבל. מגישה

  מנחים: פרופ' מוטי זלקין ופרופ' גרשון בקון. 

  תקציר העבודה:

(להלן פא"י) בארץ ישראל.  אגודת ישראלעבודה זו עוסקת בשנותיה הראשונות של מפלגת פועלי 

. במהלך העשריםנוסדה כהסתדרות פועלים בתל אביב בראשית שנות השלושים של המאה  פא"י

קווי  עלהעבודה הראתי כי פא"י פעלה במרחב הגאוגרפי של הישוב החדש תוך ערעור מוחלט 

ערכית - שבין הישוב הישן לישוב החדש. היא היתה תנועה שמבחינה חברתית התיחום המקובלים

וב הישן אך פעלה מלב לבו של הישוב החדש, מתוך רצון להיות חלק היתה חלק בלתי נפרד מהיש

מההתחדשות היהודית בארץ ישראל. אף על פי כן שמרה פא"י על מרחק אידיאולוגי מהתנועה 

הציונית ולכל אורך השנים בהם עוסק מחקר זה עשתה מאמצים רבים להציב אלטרנטיבה חרדית 

בארצות  י"אגושנשאר מחוייב לקו החינוכי של להסדתרות הכללית. סדר היום האידיאולוגי 

  חיים בסניפי פא"י.  אורח המוצא של חברי פא"י עיצב את

 "אגודת ישראל, "ראשיתו של מחקר זה בהקמתה של תנועה עולמית ליהדות האורתודוכסית

, שנוסדה היתה תנועת פא"ישנוצרו בחסותה של תנועה זו בת ה-קבוצותמ. אחת (להלן אגו"י)

. שני הוגי דעות מרכזיים גיבשו את דרכה האידיאולוגית של פא"י באותן שנים: 1922בפולין בשנת 

יהודה לייב אורליאן ויצחק ברויאר. השניים הדגישו את היסודות הסוציאליסטיים בתורה 

  .ובהלכה והעצימו את חלקו של הפועל ביצירת שינוי חברתי על פי חוקי התורה

 כאשר בירושלים י"אגו) נוסד באופן רשמי סניף 1919באוגוסט  20ע"ט (בכ"ד באייר תר

העולמית אמנם לא  י"אגובארץ ישראל.  י"אגולדגלה של  הפכהההתבדלות מהתנועה הציונית 

 י"אגוביקשו לראות את  י"אגוהעמידה את ארץ ישראל במרכז פעילותה, אולם גורמים בתוך 

 י"אגולשם כך הוקמו בראשית שנות העשרים מרכזי  מעורבת יותר ויותר בנעשה בארץ ישראל.

לענייני ארץ ישראל בפרנקפורט ובוורשה. שני המרכזים הללו היוו מוקד לגיוס כספים למען 

פעילות בארץ ישראל, כמו גם מוקדי השפעה שביקשו בעזרת הסיוע הכספי להיות מעורבים 

  בנעשה בארץ ישראל. 

 שנמנו עם האורתודוכסיהארץ ישראל, ובתוכן עולים הגעתן של העליות הרביעית והחמישית ל

בארץ ישראל. העולים הביאו איתם מטען  י"אגובארצות מוצאם, גרמו לטלטלה משמעותית ב

ישראלית בתחומים אלה. גישתן השונה של כל -תרבותי, דתי ופוליטי שונה מאוד מהמסורת הארץ

אחת מהקבוצות הדתיות שהתקבצו לארץ ישראל באותן שנים העמידה את האחדות בשורותיה 

 י"אגוגים של מרכזי הגיעו לארץ ישראל שני נצי 1933במבחנים משמעותיים. בשנת  י"אגושל 

לענייני ארץ ישראל. יעקב לנדוי מפרנקפורט ובנימין מינץ מוורשה. השניים הגיעו כנציגי קליטת 

מבלי שהללו יזדקקו לתנועה הציונית בתהליך  י"אגועליה במטרה לקלוט את העולים חברי 

  קליטתם בארץ ישראל. 

 י"אגוח בה משרד ושמו: "מרכז יעקב לנדוי היה הראשון מבין השניים שהגיע לתל אביב ופת

לענייני ארץ ישראל פרנקפורט, לשכת מודיעין, סוכנות ושירות תל אביב". לאחר זמן קצר חבר 

אביבי. לפתיחת המשרד בתל אביב - אליו בנימין מינץ והשניים החלו לפעול במשותף מהמשרד התל

ואכן, בחודשים האורתודוכסית בישוב החדש.  היהאוכלוסיהיתה מטרה ברורה: להגיע אל 

הראשונים לפעילותם בארץ ישראל עסקו בנימין מינץ ויעקב לנדוי בקליטת עליה לצד פעילות 



חינוכית, פורמלית ושאינה פורמלית, בקרב הציבור הפוטנציאלי שיכול היה ליצור סניפים של 

  בישוב החדש.  י"אגו

שימשו כפקידיה ונציגיה של  בנימין מינץ ויעקב לנדוי היו בתקופה זו כמעט נטולי סמכויות. הם

לא ראה בעין יפה את פתיחתו של  י"אגוהעולמית בארץ ישראל ותו לא. הפלג הירושלמי של  י"אגו

בתל אביב.  י"אגובירושלים ל י"אגותל אביב והדבר הביא לקונפליקט מתמשך בין  י"אגוסניף 

   י."מהקונפליקטים שיצרה הזהות עם אגופא"י הוקמה מתוך ניסיון לחמוק 

שנוסדו עד לתאריך זה כמו כן  בחודש כסלו תרצ"ד החלה פעילות ארצית משותפת לסניפי פא"י

נוסד המרכז הארצי של פא"י בארץ ישראל. באותו חודש הגיע לארץ ישראל לביקור ראשון מי 

שעתיד לעמוד בראש פא"י בארץ ישראל כנשיא הסתדרות הפועלים: יצחק ברויאר. ביקורו הפרטי 

ריטי זה של התגבשות פא"י הביא למעורבות אישית שלו ביצירת תקנון פא"י בארץ בארץ בשלב ק

ישראל. תקנון פא"י משקף את ניסיונם של המייסדים לאחוז בחבל משני קצותיו: מחד הצהרת 

, ומאידך שאיפה לכינון הסתדרות פועלים סוציאליסטית הדואגת י"אגונאמנות לערכיה של 

לרווחת חבריה. משעה שהוכרז התקנון, ולצידו ארגון מסודר של מרכז, הנהלה וועד הפועל, נוצר 

  למעשה, גוף פוליטי חדש בארץ ישראל: פא"י. 

הכללית,  פא"י הגדירה את עצמה על ידי ההפרדה בינה ובין התנועות הסובבות אותה: ההסתדרות

והפועל המזרחי. עצמאותה נוצרה במידה רבה בזכות הגדרת השוני בינה לבין תנועות אלו.  י"אגו

השינוי שחוללו בנימין מינץ ויעקב לנדוי, בסיועו של יצחק ברויאר, היה עוד יותר מורכב עבורם 

משום שההנהגה הירושלמית ראתה בקיומה של ההנהגה התל אביבית חתירה נגד הנהגתם 

בארץ ישראל. מעורבותו של יצחק ברויאר, חבר ההנהגה העולמית ואוטוריטה  י"אגולעדית של הב

רק הפכה את המורכבות לקשה עוד יותר מאחר ונוכחותו  י"אגואידיאולוגית רבת השפעה ב

(כמבקר בשלב ראשון וכתושב קבע בהמשך) ערערה את הנהגתו הכמעט בלעדית של משה בלוי על 

במהלך השנים נעשו ניסיונות לשיתופי פעולה בין ירושלים לתל אביב, אולם בארץ ישראל.  י"אגו

  אלו נכשלו שוב ושוב. 

לבנות מנגנון גיוס כספים , החליטו מנהיגי פא"י בארץ ישראל )1937במחצית השניה של תרצ"ז (

העולמית והארצישראלית. הם כינו את הקרן  י"אגועצמאי, נפרד מהמנגנונים המוכרים של 

: "הליגה למען ארץ ישראל העובדת הדתית". במסגרת המאמצים לכינון הליגה נשלחו שייסדו

שליחים מטעם פא"י הן לאירופה והן לארצות הברית. מטרתן של שתי המשלחות היתה בראש 

ובראשונה גיוס כספים באופן דחוף לשם הצלתה של פא"י שהיתה במצב כלכלי קשה לאחר 

לא אמצעים ויחד עם זאת הוטל על המשלחות לבסס מאבקים קשים שהשאירו אותה כמעט ל

יציאת  מערך של גיוס כספים קבוע בשאיפה להבטיח יציבות כלכלית לפא"י בארץ ישראל.

המשלחות הללו היא הפעולה העצמאית הראשונה של פא"י בארץ ישראל שערערה באופן רשמי על 

  העולמית. י"אגומבנה ההנהגה הפנימי של 

עשתה פא"י ניסיונות להגדרה עצמאית. השאיפה ליצירת  י"אגורתי של לא רק בתוך המרחב החב

הגדרה עצמאית, נפרדת מהסובב אותה, נעשתה גם, ואולי בעיקר, ביחסיה עם הציונות הדתית. 

יצחק ברויאר עשה ניסיונות לקדם שיתוף פעולה בין הפועל המזרחי לפא"י אולם ניסיונות אלו 

יאר עם שלמה זלמן שרגאי מהפועל המזרחי לא אושר נכשלו לאחר שהסכם שגיבש יצחק ברו

. כשלון זה חשף את העצמאות המוגבלת בה פעלה פא"י לעומת י"אגובכנסיה העולמית הגדולה של 

ה אף יותר מתנועת קכבר היה היתה הסתדרות עצמאית וחזהפועל המזרחי שבשנות השלושים 

   האם, המזרחי.



לשם ביצורה כהסתדרות עצמאית עסקה פא"י גם  לצד הפעילות הפוליטית והכלכלית של פא"י

בפעילות הסתדרותית. קרי, סיוע לחברי ההסתדרות בכל תחומי החיים: תעסוקה, התיישבות, 

חברה ורווחה. בתחום התעסוקה פעלו בנימין מינץ ויעקב לנדוי בשני אפיקים. באפיק האחד הם 

עסיקים חרדים לקחת לעבודה את היו מתווכים שקישרו בין מעסיקים לפועלים על מנת לעודד מ

פועלי פא"י. באפיק השני הם פעלו כמנהיגים כאשר פעלו ליצירת הסכמי תעסוקה שיבצרו את 

מעמדה של פא"י בשורה אחת עם יתר הסתדרויות הפועלים בארץ ישראל. הדרך לבצר את מעמדה 

וגית של פא"י היה ליצור הסכמי העסקה עם ההסתדרות הכללית אולם עמדתם האידיאול

כמים כגון אלה, או לכל הס אפשרהלהלכה לא  מחויביםהעקרונית שלא להכיר בארגונים שאינם 

פשרה את קיומם באופן רשמי. באופן מעשי נחתמו הסכמים מקומיים בין נציגים של הפחות לא א

היו שותפים לדרך  פא"י לנציגים של ההסתדרות בחסות ההנהגה הארצית של פא"י. חברי פא"י

עם ההסתדרות הכללית במאבקה למען עבודה עברית. על שותפות זו כמו גם על ההסכמים בין 

השותפות  .י"אגופא"י להסתדרות זכתה פא"י לקיתונות של ביקורת מצד ההנהגה העולמית של 

שקל היה לה לדרוש  י"אגובין פא"י להסתדרות היתה זרה לחלוטין למנהיגות העולמית של 

פועלים לשלם את מחיר ההבדלות ממקום מושבם באירופה. מחיר ההבדלות היה לעיתים רעב מה

ללחם. הפועלים עשו דין לעצמם בעניין זה ורבים נרשמו במקביל הן בלשכה של פא"י והן בזו של 

ההסתדרות הכללית או הפועל המזרחי על מנת לקבל ימי עבודה נוספים. הנהלת פא"י נאבקה 

  להודות בקיומה.  בתופעה אך נאלצה

הקמת קריטי לקיומה של פא"י והוא התחלק לכמה תחומים: היה תחום ההתיישבות היה גם הוא 

רכישת קרקעות על מנת להקים התיישבות על ידי הסניפיפ המקומיים,  שכונות פועלים של פא"י

 עילגיבוש קבוצות פועלים לכדי גרעין התיישבותי פ, עצמאית שאינה תלויה בתנועה הציונית

הנהגת פא"י פעלה בכל תחומי ההתיישבות: הן העירונית . מציאת פתרונות כלכליים להתיישבותו

הדגל שנשאה ההתיישבות הקיבוצית  .מאמץ גדול הושקע בהקמת קיבוציםאך הוהן הקיבוצית 

  היה מימוש השאיפה לכינון התיישבות דתית עצמאית. העניין הסוציאליסטי היה משני לו. 

המעשית הענפה בתחומי התעסוקה וההתיישבות ריכזה פא"י מאמץ משמעותי גם לצד הפעילות 

בפעילות תרבותית וחברתית. במרכז פעילות זה עמדה השאיפה לבסס את זהותו האידיאולוגית 

של הפועלי האגודאי ולהוות כתובת לכל צרכיו התרבותיים והרוחניים, לצד אלו המעשיים כפי 

  שהוזכרו לעיל. 

שנבנתה  אידאולוגיתפא"י העירוני העניקה לחברים יותר מאשר ימי עבודה, זהות החברות בסניף 

על ידי מערך של שיעורי תורה (בדגש על הדף היומי), שיחות אידיאולוגיות ושיעורי תורה 

(בדגש על הדף היומי). הפעילות התרבותית בסניפים כללה בנוסף  י"אגושהתאימו לדרכה של 

ם משותפים. כל אלו העניקו לפועל חלופה למשפחה אותה השאיר לאלה גם מסיבות וחגיגת חגי

  מאחור בעליה לארץ ישראל וזהות חברתית ברורה שהתאימה לחינוך מבית. 

מאמץ גדול להקים גופים שיעסקו  כחלק מהמאמץ להוות כתובת לכלל צרכי הפועל עשתה פא"י

ברווחתו של הפועל: קופת חולים, קרן סיוע לנזקקים, קרן הלוואות ליזמות ועוד כיוצא באלו. 

וואות הצליחה לצלוח את המשברים הכלכליים ומוכרת עד ין כל הניסיונות הללו רק קרן ההלמב

  היום כבנק פאג"י. 

החזיקה מעמד כמה עשורים ואף שינתה את מעמדה מהסתדרות פועלים למפלגת פועלים אך  פא"י

במהלך סוף שנות השישים וראשית שנות השבעים לא שרדה את התהפוכות החברתיות שעברו על 

  החברה הישראלית בכלל והחרדית בפרט. 



Effective	  Scheduling-‐Based	  Contention	  
Management	  Techniques	  for	  Transactional	  Memory	  

By: Adi Suissa 

Advisor: Danny Hendler 

	  

The emergence of multi-core architectures accelerated the shift from single-
threaded applications to concurrent, multi-threaded ones. The Transactional 
Memory (TM) programming abstraction provides a programmer-friendly 
alternative to traditional lock-based concurrent programming. 

Contention Management (CM) refers to the mechanisms used by TM 
implementations “to ensure forward progress – to avoid livelock and starvation, 
and to promote throughput and fairness”. Without effective CM mechanisms, TM 
implementations are susceptible to performance degradation caused by 
numerous transaction collisions. 

The key idea underlying transactional schedulers, introduced a few years ago, is 
that the execution of conflicting transactions must be serialized in the face of high 
contention and, more generally, that the level of parallelism between 
transactional threads should be controlled by the contention manager and 
dynamically adjusted. Transaction scheduling allows not only resolving conflicts 
after they occur, but to also proactively reduce their probability, thus improving 
performance. As shown by previous work, transaction scheduling can 
dramatically improve TM performance in high-contention workloads. In low-
contention and highly-parallel workloads, however, excessive serialization of 
memory transactions may limit concurrency too much and hurt performance. 

In this thesis, we devise novel user-level and kernel-level contention 
management algorithms. These algorithms aim to lower the overhead incurred by 
the underlying transaction scheduling mechanisms and to adapt the level of 
parallelism to the transactional workload at hand in an effective manner. Our 
work also investigates the impact of serialization on Software TM (STM) 
performance as a function of the TM workload characteristics. This evaluation is 
conducted by using micro-benchmarks, realistic benchmarks and a novel 
synthetic benchmark to emulate workloads characterized by different contention 
levels and transaction lengths. 



Initially, the TM paradigm gained traction mainly for multiprocessor systems, but 
more recently there is growing interest in also applying it to distributed settings. 
Distributed TM (DTM) systems extend the reach of the TM model to distributed 
applications. Under these settings, the impact of contention management on the 
performance of a TM-based application can be even more significant than for 
multiprocessors, because of the high latency incurred by inter-node 
synchronization. The contention management algorithm needs to reduce the 
amount of communication required while providing good throughput. Our work 
also studies memory-transaction scheduling in distributed systems. 

In the first part of this thesis, we investigate how scheduling-based CM influences 
the performance of multiprocessor STM systems. In particular, we examine 
realistic TM applications in which the TM workload characteristics may vary over 
time. To achieve good performance, CM algorithms need to monitor the 
workload's characteristics and change their behavior accordingly. We implement 
adaptive algorithms that control the activation of serialization CM according to the 
measured contention level. These algorithms are based on a novel low-overhead 
serialization mechanism. 

We also propose, implement, and evaluate several kernel-level scheduling 
support mechanisms for TM contention management. Our work also investigates 
different strategies for efficient communication between the kernel and the user-
level TM library. 

We evaluate our contention management algorithms using both synthetic and 
realistic TM benchmark applications. Our results shed light on the manner in 
which scheduling-based CM should be used by STM systems, and on the types 
of kernel mechanisms that should be provided for STM implementations. 
Specifically, we show that adaptive contention managers are susceptible to a 
phenomenon of mode oscillations -- in which serialization is repeatedly turned on 
and off -- which hurts performance. To avoid such oscillations, we implement a 
simple stabilizing mechanism. We also show that lightweight kernel-level 
scheduling support can improve the performance of many TM workloads. 

The second part of this thesis deals with distributed TM (DTM) systems. We 
present Lilac-TM, the first locality-aware DTM implementation. Lilac-TM manages 
contention and schedules the execution of transactions via a distributed self-
optimizing lease circulation scheme based on the idea of dynamically 
determining whether to migrate transactions to the nodes that own the leases 
required for their validation, or to demand the acquisition of these leases by the 
transaction's originating node. 



Our experimental evaluation establishes that Lilac-TM provides significant 
performance gains for distributed workloads that possess data locality, while 
typically incurring little or no overhead for non-data local workloads. 
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ות יעילות מבוססות תזמון לניהול תחרותיות עבור מערכות קטכני

 זיכרון טרנזאקציוני

 מגיש: עדי סויסה

 מנחה: דני הנדלר

 

ליבות הדגישו את הצורך ביישומים מקביליים יעילים -החידושים הטכנולוגיים במעבדים מרובי

זיכרון משיטות המפתח היא וסקלביליים. הוצעו ונחקרו מספר שיטות על מנת לפתח יישומים אלו. אחת 

הינה טכניקת גישה מקבילית  TM(, שיטה חדשה יחסית לאבסטרקציה של תכנות מקבילי. TM) טרנזקציוני

עוטף את  TMאופטימית, המפשטת את הקושי בתכנות מקבילי ומאפשרת גישה מקבילית למבני הנתונים. 

יות לרוץ במקביל תוך כדי הבטחת אטומיות, הגישות לזיכרון המשותף בתוך טרנזקציה, ומאפשר למספר טרנזקצ

 עקביות והפרדה.

 

( מתייחס למנגנונים שמימושי זכרון טרנזאקציוני משתמשים בהם "על מנת CM) ניהול תחרותיות

ללא  למנוע ריצה ללא התקדמות והרעבה, ולקדם את התפוקה ואת ההגינות".  -להבטיח התקדמות הישום 

ות, מימושי זכרון טרנזאקציוני עלולים לסבול מירידה בביצועים כתוצאה ממספר מנגנונים יעילים לניהול תחרותי

 רב של התנגשויות בין טרנזאקציות.

 

, שהוצגו לפני מספר שנים, מבוססים על הרעיון שטרנזאקציות מנהלי תחרותיות מתזמני טרנזאקציות

ובאופן כללי, על מנהל התחרותיות מתנגשות חייבות להתבצע בצורה סדרתית כאשר ישנה רמת תחרותיות גבוהה, 

לשלוט באופן דינמי על מספר הטרנזאקציות המבוצעות במקביל. בנוסף לניהול התנגשויות לאחר שהן מתרחשות, 

תיזמון טרנזאקציות יכול באופן יזום להקטין את התרחשותם, ועל ידי כך לשפר את הביצועים. כמו שהראו בעבר, 

עים ומפחית זמן ריצה, במיוחד עבור תוכניות בעלות עומס עבודה גבוה. תזמון טרנזאקציות משפר את הביצו

 תוכניות בעלות עומס עבודה נמוך. של יהןבביצוע ע ללא צורךלפגומאידך, סדרתיות יתרה עלולה 

 

בעבודה זו, אנו מציגים אלגוריתמים חדשים לניהול תחרותיות מבוסס תזמון טרנזאקציות המתבצעים 

(. מטרת האלגוריתמים האלו היא kernel-level) ההפעלה-מערכת גרעין( וברמת user-levelברמת המשתמש )

להפחית את התקורה הנובעת משימוש במנגנוני תזמון ולווסת באופן יעיל את רמת המקביליות המתאימה לעומס 

אקציוני העבודה המאפיין את הישום. בעבודה זו אנו גם חוקרים את השפעת הסדרתיות על מימושי זיכרון טרנז

מבוסס תוכנה, כפונקציה של עומס העבודה של האפליקציה. על מנת להעריך זאת אנו משתמשים במבחני 

ביצועים קטנים, מבחני ביצועים מציאותיים ומבחן ביצועים חדשני המחקה עומסי עבודה המאופיינים על ידי 

 רמות שונות של תחרותיות ואורכי טרנזאקציות.

 

לאחרונה גבר מחשבים מרובי מעבדים, לבעיקר  הוגבל כרון טרנזאקציוניבז השימוש אף כי בתחילה

( מרחיבות את יכולות הזכרון DTM) זיכרון טרנזאקציוני מבוזרעל גבי מערכות מבוזרות. מערכות  םהעניין בישומ

ים מבוזרים. במערכות אלו, ההשפעה של ניהול מויישמאפשרות לנצל את יתרונותי עבור הטרנזאקציוני ו

ותיות על הביצועים של יישום מבוסס זיכרון טרנזאקציוני יכולה להיות הרבה יותר משמעותית מאשר תחר

במחשבים מרובי מעבדים, עקב זמני ההמתנה הארוכים הנובעים מהצורך לבצע סנכרון בין מספר צמתים. על 



 

 

כדי הבטחת מנהל התחרותיות מוטלת המשימה להפחית את כמות התקשורת המבוצעת בין הצמתים, תוך 

 ביצועים טובים. עבודתנו עוסקת גם בניהול תחרותיות מבוסס תזמון במערכות מבוזרות.

 

בחלק הראשון של העבודה, אנו חוקרים כיצד ניהול תחרותיות מבוסס תזמון משפיע על ביצועי זיכרון 

יים שבהם מאפייני טרנזאקציוני במערכות לא מבוזרות. בפרט, אנו בוחנים ישומי זכרון טרנזאקציוני מציאות

עומס העבודה יכולים להשתנות תוך כדי ריצת היישום. על מנת להשיג ביצועים טובים, אלגוריתמי ניהול 

ים תיהם בהתאם. אנו מממשים אלגוריתמהתחרותיות צריכים לנטר את מאפייני עומס העבודה, ולשנות את פעולו

יות על פי רמת התחרותיות הנמדדת. אלגוריתמים האם לתזמן ביצוע של טרנזאקצ באופן אדפטיבי מחליטים אשר

אלו מבוססים על מנגנון סינכרוניזציה בעל תקורה נמוכה. בנוסף, אנו מציגים, מממשים ובוחנים מספר 

. עבודתנו חוקרת גם מערכת ההפעלה גרעיןיהול תחרותיות מבוסס תזמון ברמת אלגוריתמים ומנגנונים לנ

 ין מערכת ההפעלה וספריית הזיכרון הטרנזאקציוני ברמת המשתמש.מנגנונים יעילים לתקשורת בין גרע

 

ים מלאכותיים מוצעים בעזרת שימוש במבחני ביצועאנו בוחנים את האלגוריתמים לניהול תחרותיות ה

ומציאותיים. התוצאות שלנו מבהירות את האופן שבו כדאי להשתמש בניהול תחרותיות מבוסס תזמון במערכות 

ני, ואת סוגי המנגנונים שכדאי לספק למערכות אלו. בפרט, אנו מראים שמנהלי תחרותיות זיכרון טרנזאקציו

אשר פוגעת  -עלת ומכובה שוב ושוב לסירוגין סדרתיות מופהאשר כ - תנודתיותאדפטיביים רגישים לתופעה של 

לים לביצוע מנגנונים זובביצועים. על מנת להמנע מתנודתיות זו, אנו מממשים מנגנון ייצוב פשוט. אנו מראים גם ש

 יכולים לשפר את הביצועים של ישומים מבוססי זיכרון טרנזאקציוני. מערכת ההפעלה גרעיןתזמון ברמת 

 

, Lilac-TMהחלק השני של העבודה עוסק בזיכרון טרנזאקציוני במערכות מבוזרות. אנו מציגים את 

מנהל  Lilac-TMומיות בגישה למידע. מימוש ראשון של מערכת זיכרון טרנזאקציוני מבוזר התומכת במק

האם להגר ביצוע  באופן דינמי מחליט תחרותיות ומתזמן טרנזאקציות בעזרת שימוש במנגנון חוזים מבוזר אשר

של טרנזאקציה אל צמתים אחרים אשר כרגע חוכרים את החוזים הדרושים לביצוע אימות של הטרנזאקציה, או 

מספק  Lilac-TM -ת הטרנזאקציה. הניסויים שאנו מבצעים מראים שלחכור את החוזים האלו בצומת שמבצע א

כי הוא משלם , ובגישה למידע גבוהה עבור עומסי עבודה בעלי רמת מקומיות משמעותית ביצועים טובים יותר

 עומסי עבודה שאין להם מקומיות בגישה למידע.עבור תקורה מינימלית  בדרך כלל

 

 

 

 ן טרנזאקציוני, ניהול תחרותיות, תזמון, זכרוחישוב מקבילי מילות מפתח:
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Abstract 

The research sought a better understanding of the rational and practices behind the 

generic academic declaration of ‘harnessing scientific excellence for the betterment of 

humankind’. It explores the relationship between ‘science’, as a knowledge production 

pattern, and ‘development’, as a notion of human progress, within a well-defined 

institutional and national context: the Blaustein Institutes for Desert Research (BIDR), a 

research faculty of the Ben-Gurion University of the Negev (BGU), set at the heart of the 

Israeli Negev desert. 

As a ‘natural lab’ for this project, the research paid particular attention to 

knowledge production processes who define themselves as dedicated to solving a 

concrete and immediate human or environmental problem, often known as ‘applied 

science’. ‘Applied science’, I argue, is a liminal scientific category, where the logics of 

‘science’ and ‘development’ engage each other. In addition, recent critique argues that 

‘good development’ is based on the introduction of local and external logics and 

knowledge, i.e. the ‘democratization’ of knowledge production processes. Therefore, the 

research uses applied scientific experiments where a partnership was built between 

academic scientists and local communities and individuals as its empirical core.  

The research asks: (a) what shape does ‘development’ take, as an ethos and a 

practice, within current scientific academic applied democratic knowledge production 

processes? (b) What are the main factors which shape the decisions of academic scientists 

to engage with such research projects? And (c) is it possible to identify a general pattern 

or a social mechanism for the relationship between ‘science’ and ‘development’ as it 

stands today in Israeli academia? 



 

Theoretically, the project is located within institutional pragmatism, seeking a 

cultural analysis with no initial hypothesis regarding the observed social relationship.  It 

draws from the works of the Actor-Network school, chiefly among them the concept of 

‘hybrid’, and the production of ‘fact’ or ‘truth’ as a result of the stabilization of ‘networks 

of translation’ shared by independent and conscious heterogeneous actants. 

Methodologically, the project uses a mixed methods model, with both qualitative 

(participatory observations, in-depth interviews, historical documents) and quantitative 

)electronic survey of BIDR scientific knowledge producers, N=117, constructed based on 

qualitative work findings) tools. Data was collected between the years 2008-2013. The 

work presents a historical review of BIDR’s first decade of academic activity (1974-

1984); a case study of a recent agro-ecological experiment exploring the use of spiders as 

biological pest control in wheat fields of a local community; a case study of a recent 

household wastewater recycling experiment located in private households around Israel; 

an institutional analysis of current research agenda and policy in BIDR and BGU; and a 

suggested new quantitative factor for the measurement of participatory knowledge 

production practices. 

In regards to the status of ‘development’ in scientific-academic knowledge 

production processes, it was found that the first decade of BIDR activity (1974-1984) was 

characterized with a ‘science-development hybrid’ scientific style, where ‘Science’ and 

‘development’ were considered as two complementary and necessary components of 

local academic activity. The hybrid was facilitated through a dynamic organizational 

structure compiled of small research units engaging each other around joint research 

questions and a communal epistemic commitment to the production of applied 

knowledge. 

However, it was found that today, while there is still a declared commitment to 

‘development’, the hybrid has been severed, and the logic of ‘science’, particularly as 

defined by modern scientific ethos and practices, has been given priority in local 

knowledge production processes. The result is networks of alliances between 

heterogeneous actants which at the same time are characterized by a clear divide between 

actants which are ‘science’ and those which are ‘not’. 



 

These networks, whom I term ‘distinction networks’, are produced and 

maintained through the workings of 3 main mechanisms: a tendency to engage with 

familiar actants, logics and physical spaces (‘familiarity’); the channeling of ‘non-

scientific’ and ‘unfamiliar’ actants and components into well-gated sections of the 

knowledge production processes (‘gating’); and the production of temporary hybrid 

research tools who serve as episodic bridges between the heterogeneous logics. 

Second, the factors shaping these research practices. It was found that scientists 

tend to choose and promote these ‘distinction networks’ based on two main factors: (a) 

the definition of the epistemic scientific community of ‘what is good science’, which is 

mainly based of modern definition of science; and (b) the academic definition of BGU, as 

a marker of the entire Israeli academic system, of ‘what is academic excellence’. The 

research identifies a current ‘institutional schizophrenia’ where ‘science’ is perceived as a 

marker of professional excellence (and therefore as basis for professional advancement, 

for example), and ‘development’ as a necessary evil for the recruitment of resources and 

the cultural justification of academia. Another finding is the relative lower importance of 

funding, in the eyes of the scientists, as a factor shaping their research priorities and 

practices. 

Under these conditions academic scientists who declare themselves openly 

committed to ‘development’, and wish to promote a ‘science-development hybrid’, must 

actively engage in a regime of justification with their colleagues and the institution, 

proving over and over again their qualifications as ‘good science’ and as ‘academic 

excellence’. This results in distancing their research activity from what might be 

considered as ‘non-scientific’ such as political activity and limiting ‘non-scientific’ 

involvement in their work. 

Thirdly, the question of larger social mechanisms. Considering all findings 

together suggests the following broad patterns: (a) ‘distinction networks’ as practices of 

scientific-applied-democratic knowledge production patterns in academia, characterized 

by including non-scientific actors while at the same time limiting their participation to 

well-defined sections of the process, which are drawn based on the logic of modern 

science and on the structure of Israeli academia; (b) that it is possible to identify 

categories of ‘scientific style’ – ‘science for the sake of science’, ‘science for the sake of 



 

application’ and ‘both’ – each characterized with a particular pattern of scientific 

practices and ethos, and that most academic scientists tend to actively identify themselves 

with one of the extreme categories, as sort of a ‘professional identity’. It seems that these 

are culturally useful categories for both scientific daily work as well as for its 

understanding. 

Several conclusions are drawn: first, that the framework of ‘applied-democratic-

science’ is a useful mean for the exploration of ‘science’ and ‘development’ relationship 

in academia today; second, that ‘distinction network’ is a useful term for understanding 

these types of knowledge production processes. The term expresses a dialectic 

relationship of inclusion and exclusion between heterogeneous actors, and in particular 

the encounter between different logics; third, the research offers strong testimony to the 

ongoing importance of modern scientific ethos and practices of knowledge production 

processes in Israeli academia. In particular it offers that ‘democratization’ and ‘scientific 

authority’ are two aspects of the same knowledge production mechanism, supporting 

each other and not competing; forth, this work offers support to the notion that ‘expertise’ 

is not defined only within each particular concrete interaction, but is embodied in the 

actants and carried with them to new relationships/networks. Moreover, research suggests 

that the existence of distinct expertise is a source of attraction to the very creation of a 

new networks; fifth and last, the work suggests a new theoretical model, bridging 

between those who claim that knowledge production processes are mainly based on 

exclusion and distinction (such as Bourdieu), and those who put inclusion and networks 

at that very center (such as Latour). 
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:אקדמיה ופיתוח  

שם בלאושטיין-על המקרה של המכונים לחקר המדבר  

 

ענבר. עדי ר: מגישה  

האלר ויצחק מאיר-פנינה מוצפי: מנחים  

 

 תקציר

המסתתרת מאחורי האמירה  מטרת המחקר הנוכחי היא תאור ובאור המציאות היומיומית 

המחקר בוחן את מערכת היחסים שבין . 'רתימת מצוינות אקדמית לטובת האנושות'המוכרת בדבר 

בתוך הקשר , כרעיון בדבר האפשר לקידומה של האנושות', פיתוח'ובין , כתבנית יצור ידע', מדע'

, ('המכונים' –להלן )שם יעקב בלאושטיין -זה של המכונים לחקר המדבר על: גדרמוסדי ולאומי מו

 . גוריון בנגב-פקולטה באוניברסיטת בן

מחקר 'אקדמי המגדירים עצמם כ-מתמקד המחקר הנוכחי בתהליכי יצור ידע מדעי, בפרט

זאת מתוך . דהיינו כמכוונים לפתרונה הקונקרטי והמיידי של בעיה אנושית או סביבתית', יישומי

והמתן -לבחינת המשא' מעבדה טבעית'וככזו מהווה , הטענה כי מדובר בקטגוריה מדעית לימינאלית

' פיתוח טוב'וזאת לאור כתיבתו של הגל הביקורתי כי , בנוסף. 'פיתוח'ובין זה של ' מדע'בין ההגיון של 

, מדעיים-אקדמיים וחוץ-כרוך בהכרח בפתיחת תהליך יצור הידע בפני קולות והגיונות מקומיים חוץ

חיפש המחקר מקרים של מחקר ישומי בו הוצהרה שותפות עם אנשים , דמוקרטיזציה –כלומר 

 .וקהילות פרטיים

בתהליכי ' פיתוח'את ההגיון של , כאתוס וכפרקטיקה, האם ניתן לזהות( א: )המחקר שואל

כזי המעצב את הכרעת מהו מערך השיקולים המר( ב)? יצור ידע ישומי דמוקרטי באקדמיה כיום

האם כלל העדויות והנתונים שייאספו ( ג)? מדעני אקדמיה לקחת חלק בתהליכי יצור ידע מסוג זה

במסגרת ' פיתוח'ו' מדע'המאפיין מפגשים בין , מנגנון חברתי, במהלך המחקר מציעים יחדיו תבנית

 ?דמוקרטי באקדמיה-מחקר ישומי

 מבלי תרבות בניתוח הדוגלת', המוסדי יזםהפרגמט' גישת את פרויקטאימץ ה, תאורטית

 העבודה. לצפות המחקר מבקש בהם החברתיים היחסים של אופיים בדבר ראשונית השערה או יומרה

 של וייצורה, 'היבריד'ה מושג ובפרט, (Actor-Network)' רשת-שחקן'ה מפרדיגמת דגשים שואבת

 תודעה בעלות שחקניות של משותפות' תרגום רשתות' של התייצבותן של כתוצאה' עובדה' או' אמת'

 .עצמאיים ופועלות

, משתתפות תצפיות) ותאיכותני נשען המחקר על מודל משולב של שיטות, מתודולוגית

 הידע יצרני אוכלוסיית בקרב אלקטרוני סקר) ותוכמותי( היסטוריים מסמכים, עומק ראיונות

-8002 השנים בין שנאספו, (האתנוגרפית העבודה ממצאי על בהתבסס ושעוצב, N=120, במכונים

בין השאר מציגה העבודה סקירה היסטורית של הקמת המכונים והעשור הראשון לפעילותם . 8002

אקולוגי לשימוש בעכבישים לצרכי הדברה ביולוגית בשדות -תאור עומק של ניסוי אגרו; (0791-0721)



ניתוח ההקשר ; כים למטרות השקיית נוישפ-תאור עומק של ניסוי במתקן לטיהור ביתי של מי; חיטה

 .ובניית משתנה כמותי לבחינת פרקטיקות יצור ידע שיתופיות; המוסדי של המכונים לחקר המדבר

-הידע המדעי בתהליכי יצור' פיתוח'בהתייחס למעמדו של  ,ראשית: ואלו עיקרי הממצאים

בעשור הראשון לקיומו , היסטורית התקיים המדבר לחקר המכונים של במקרה כי נמצא ,אקדמי

. פיתוח לבין מדע בין ופרקטית רעיונית בלכידות המאופיין אקדמי מדעי ידע יצור מודל, (0791-0721)

זה התאפשר באמצעות מבנה ארגוני דינמי שעודד יחידות מחקר קטנות ומפגש ' פיתוח-היבריד מדע'

 .וייבות ליצורו של ידע ישומיותפיסה עצמית של מח, ביניהן סביב שאלות מחקר משותפות

ם מדעני מצד קבוצת מוצהרת מחוייבותנמצא כי אמנם קיימת עדיין , לעומת זאת, כיום

אך בפועל פרקטיקות ולוגיקת יצור הידע מאופיינות ', פיתוח'כלומר , יישומי ידע של ליצורו במכונים

' מדע'בעלות קו גבול חד בין ההגיון של , במופע כפול והדדי של יצור רשתות שחקנים הטרוגניות מחד

 הוביל הדבר. כשהראשון נתפס כעליון בשיקוליו לאחרון, מאידך( 'לא מדעי'או )' פיתוח'ובין זה של 

 בין ',בידול'ו' רשת, ''עבודה חלוקת'ו' אמון' בו ייחודי מבנה בעלות ידע יצור תרשתו של לעיצובן

 . זה את זה משלימים - והמקומיות האקדמיות – ההטרוגניות השחקניות

מנגנונים  2מיוצרות ומווסתות באמצעות ', בידול-רשתות'אותן אני מכנה , רשתות אלו

ניתובם של שחקנים ורכיבים ; ('מוכרות')מוכרים נטייה לפעולה ב ועם מרחבים ושחקנים : עיקריים

וייצורם של כלי מחקר ; ('מידור')אל חלקים מוגדרים ומגודרים בתהליך יצור הידע ' מדעיים-לא'

 .היברידיים המהווים גשרים נקודתיים בין ההגיונות ההטרוגניים השונים

 המדענים של טייתםנ כי נמצא, בהתייחס למערך השיקולים המעצב תהליכי מחקר אלו, שנית

הגדרת הקהילה האפיסטמית , הראשון: משני גורמים מרכזיים נובעת זה מסוג רשתות ולקדם לבחור

ובכלל , המתבססת בעיקרה על מאפינים מודרניים של מדע', מהו מדע טוב'המדעית במכונים בדבר 

, השני'; תאמ'זאת הציווי לריחוק ממושא המחקר עד כמה שניתן כבסיס ליצורו של ידע שהוא 

מהי 'בדבר , כסמן למערכת האקדמית בישראל בכללה, גוריון-ההגדרה האקדמית של אוניברסיטת בן

נתפס כסמן של ' מדע'עכשווית במסגרתה ' סכיזופרניה מוסדית'המחקר מזהה . 'מצויינות אקדמית

לגיוס לא -נתפס כבסיס הכרחי ותו' פיתוח'ו, (למשל, ומכאן כבסיס לקידום)מצויינות מקצועית 

בעיני , באופן יחסי, ממצא מעניין בהקשר זה הוא חשיבותה הפחותה. משאבים והצדקת קיום המוסד

 .של שאלת הגורם המממן כמעצבת תבניות יצור ידע, המדענים

 ידע של ייצורו או פיתוח של לשאלות מחוייבים הם כי המצהירים מדעניםבמסגרת זו גם 

 את לשלם נכונותם בדבר מתלבטים', אקדמי-לא'כ שנתפס ממה מוסדית עצמם מדירים יישומי

 כלל עם מלאה ובהסכמיות' טוב מדע' של ההגדרה תחת, ופועלים, יישומית בעבודה הכרוך המחיר

לקדם אלו המבקשים . עצמו הידע יצור מתהליך אחרים קולות של למידורם, האחרות השחקניות

במשטר הצדקה אל מול מדענים  עוסקים, כהגיונות משלימים, פיתוח-תפיסה היברידית של מדע

 .'אקדמאים טובים'וכ' מדענים טובים'אחרים ואל מול המוסד האקדמי בכדי לשמר את מעמדם כ

בחינה משותפת של כלל הממצאים . שאלת זיהוי המנגנונים והתבניות הרחבות, שלישית

דמוקרטי -ישומי-מדעי כפרקטיקות יצור ידע' רשתות בידול'( א: )מעלה את קיומן של התבניות הבאות

תוך מגבלות ', מדעיים-לא'המאופיינות בנטיה לפרקטיקות ואתוס של שיתוף של שחקנים , באקדמיה

כי ניתן ( ב); מוגדרות הנשענות בעיקרן על האתוס המדעי המודרני ועל מבנה האקדמיה הישראלית



בדפוס המאופיינות  –' גםגם ו'ו', מדע לשם ישום', 'מדע לשם מדע' –' סגנון מדע'לזהות קטגוריות 

וכי נראה כי רוב יצרני הידע המדעי מזהים עצמם באופן , ות יצור ידע ואתוס מדעייחודי של פרקטיק

נראה כי מדובר בקטגוריות תרבותיות . 'זהות מקצועית'כמעין , פעיל עם אחת מקטגוריות הקיצון

 .הידע היומיומיתומשמעותה לעבודת יצור , מועילות לבחינת מערכת היחסים תחת דיון

ושל ' מדע ישומי'כי המסגרת של , ראשית: מתוך כך עולות מספר מסקנות מרכזיות

; באקדמיה כיום' פיתוח'ו' מדע'מהווה מרחב מועיל לבחינת מערכת היחסים שבין ' דמוקרטיזציה'

רכת המונח מבטא מע. מהווה מונח שימושי לבחינת תהליכי יצור ידע מסוג זה' בידול-רשת'כי , שנית

; ובפרט במפגש שבין הגיונות שונים, יחסים דיאלקטית בין הדרה והכלה בקרב שחקנים הטרוגניים

כי המחקר מציע עדות חזקה לחשיבותו המתמשכת של האתוס המדעי המודרני בעיצוב , שלישית

מהווים ' סמכות מדעית'ו' דמוקרטיזציה'הוא מציע כי , בפרט. תהליכי יצור ידע באקדמיה הישראלית

עבודה זו , רביעית; ולא מנגנונים מתחרים, התומכים זה בזה, היבטים שונים של אותו מנגנון יצור ידע

אלא נישאת , אינה מוגדרת רק במסגרת אינטראקציה קונקרטית' מומחיות'מציעה תמיכה לרעיון כי 

 המחקר, כך-יתרה על. יחסים חדשות-ידי השחקנים אל מחוץ לאינטראקציה אל עבר מערכות-על

; לרשתות חדשות' מומחה'מציע כי קיומה של מומחיות מובחנת מהווה מקור משיכה לחיבורו של ה

המחבר בין אלו הטוענים דבר , מציעה העבודה כי קיים מקום למודל תיאורטי חדש, חמישית ואחרונה

יכי ובין הכלה כמנגנון המרכזי של תהל( כגון בורדייה)הדרה כמנגנון המרכזי של תהליכי יצור ידע 

 (.כגון לטור)יצור ידע 

  

 

 

 

 

, אקדמיה, מומחיות, חברה-יחסי מדע, סוציולוגיה של הידע, לימודי מדע וטכנולוגיה: מילות מפתח

, רשת-תיאורית שחקן, מודרניות, מדע יישומי, סגנונות מדע, סמכות מדעית, דמוקרטיזציה של הידע

המכונים , גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, ראליש, בידול, רשת, פייר בורדייה, ברונו לטור, פרגמטיזם

אתנוגרפיה של קהילה , מתודולוגיה מעורבת, מדבר, נגב, שם יעקב בלאושטיין-לחקר המדבר על

 .סקר אלקטרוני, מדעית
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Abstract 

Research topic: Mass Media usage and Identity Perceptions among Arab-

Bedouin Youth in the Negev  

By: Adnan Gribiea  

Approved by the advisors: Prof. Ismaeel Abu-Saad, Prof. Mustafa Kabha 

 

Abstract: 

Over the past fifty years, the Negev's Arab-Bedouin community has undergone rapid process 

of change. It is in the midst of transitioning from a traditional lifestyle to permanent 

settlement - a shift emblematic of the clash of values between (individualistic, liberal) western 

culture and (collective, conservative) traditional culture. A large proportion of the Arab-

Bedouin community has resisted urbanization, as it wishes to preserve its unique traditional 

lifestyle, and does not view the new values offered by western culture as acceptable 

alternatives. 

 

This study aims to characterize patterns of mass media usage (satellite TV, Internet, and cell 

phones) among Arab-Bedouin teens in the Negev. In addition, it will investigate the 

relationship between these usage patterns and the manner in which the teens perceive their 

national and civic identity. 

 

This pioneering study combines quantitative and qualitative-interpretive methods. The study 

employed two primary research tools: questionnaires and in-depth interviews. These methods 

were combined in order to enable a deeper understanding of mass media usage patterns in an 

indigenous population. 

 

The study population included teenagers aged 15-16 from academic high schools in the 

Negev's Arab-Bedouin education system. The sample included 1,402 students (35% boys, 

65% girls), in the 10th and 11th grades (55% and 45%, respectively). The students were 

selected at random from A random sample of 11 high schools was drawn from the total 

number of high schools. Most respondents (65%) lived in state-recognized settlements, and 

the rest lived in non-recognized villages. In addition, 20 in-depth interviews were carried out 

with the teenagers (10 boys, 10 girls), in order to provide material for interpreting the 

quantitative data, as well as to address issues that were not included in the questionnaires. 
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This study's findings indicate unique media usage patterns among the Negev's Arab-Bedouin 

teens. These patterns are characteristic of a society transitioning from tradition to urban life. 

The media thus assist Arab-Bedouin youths in bridging the gaps between traditional and 

modern societies. Their media map features a diverse set of media: satellite TV, Internet, 

Facebook, and cell phones . 

 

Media usage patterns constitute a socio-cultural expression of personal freedom within the 

confines of conservative, patriarchal society. The Negev's Arab-Bedouin teens use media to 

overcome socio-cultural restrictions, as well as prohibitions of contact between the sexes, 

disapproved of by their collective, traditional society. At the same time, they use media 

sensitively, in line with the norms and expectations of the traditional society. 

 

For its part, the Negev's Arab-Bedouin community shows ambivalence towards its teenagers' 

Media use. On one hand, it sees the Media as a symbol of progress and modernization, and a 

social and academic tool that can help the teenagers. On the other hand, there is constant fear 

of exposure to unwanted content that might corrupt the youths' education. 

 

Politically and nationally, the teens use media to address their social, cultural, and political 

needs. In the Negev's Arab-Bedouin community, which suffers from discrimination and 

social/political/geographic seclusion, the use of mass media is aimed first and foremost at 

breaking through the political/social/cultural quarantine. The media allow teenagers to 

overcome the minority-majority relationship in Israel, to bypass the limitations of time and 

place, and to connect to the digital sphere, which provides diverse cultural contents that 

address the teenagers' unique needs. 

 

Keywords : 

Arab-Bedouin Youth, Mass Media, Satellite TV, Internet, Facebook, Cell Phones, Civic 

Identity, National Identity. 
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 תקציר

 

 בדואים-ערבים נוער בני הזהות בקרב ותפישת המונים תקשורת באמצעי שימושנושא העבודה: 

 בנגב

 עדנאן ג'ריביעשם המגיש: 

 פרופ' אסמעיל אבו סעד, פרופ' מוסטפא כבהאשמות המנחים: 

 

 : המחקרתקציר 

קהילה זו בדואית בנגב תמורות מהירות. -בחמשת העשורים האחרונים עוברת הקהילה הערבית

נמצאת בעיצומו של תהליך מעבר מאורח חיים מסורתי להתיישבות קבע המשקף את התנגשות 

והליברלית( לתרבות המסורתית )הקולקטיבית  תהערכים בין התרבות המערבית )האינדיבידואלי

בדואית מתנגדת לתהליכי העיּור כיוון שהיא רוצה -והשמרנית(. מצד אחד, הקהילה  הערבית

זהות התרבותית הייחודית שלה. מאידך, הערכים החדשים שמביאה התרבות לשמר את ה

 המערבית אינם מציגים חלופה הולמת עבורה.

 

 טלוויזיה) המונים תקשורת באמצעי השימוש דפוסי את מטרתו של המחקר הנוכחי, לאפיין

 את כן, לבדוקבנגב. כמו  בדואים-הערבים בני הנוער בקרב( ניידים וטלפונים אינטרנט, לוויינית

 זהותם את הם תופשים שבו באמצעי התקשורת הנזכרים לאופן השימוש דפוסי בין הקשר

  .והאזרחית הלאומית

 

 המחקר במסגרת.  איכותנית -הפרשנית לשיטה הכמותית השיטה בין משלב זה חלוצי מחקר

 נועד השיטות בין השילוב. עומק וראיונות שאלונים: עיקריים מחקר כלי בשני שימוש נעשה

 .ילידית חברה בקרב המונים תקשורת באמצעי השימוש דפוסי של יותר עמוקה הבנה לאפשר

 

 החינוך במערכת עיוניים תיכוניים ספר מבתי 71-71 בגילאי נוער בני כללה המחקר אוכלוסיית

-'י בכיתות הלומדים( בנות 13%-ו בנים 53%) תלמידים 7,4,1 כלל המדגם. בנגב בדואית-הערבית

 תיכוניים ספר בתי 77 מתוך אקראית בצורה נדגמו התלמידים(. בהתאמה 43%-ו 33%) א"י

 והשאר, מוכרים ביישובים גרים( 13%) הנשאלים רוב. בנגב בדואית-הערבית החינוך ממערכת

 הנוער בני עם עומק ראיונות ,1 נערכו, כך על נוסף. המדינה ידי על מוכרים שאינם בכפרים גרים

 או תכנים הרחבת לשם וגם הכמותיים לממצאים פרשנויות לספק במטרה( בנות ,7-ו בנים ,7)

 .בשאלונים טופלו שלא השערות

 

 בנגב בדואים-הערבים הנוער בני של השימוש שדפוסי כך על מעידים הנוכחי המחקר ממצאי

 לחברה מסורתית מחברה מעבר בתהליכי הנמצאת חברה מאפיינים אלו דפוסים. ייחודיים במדיה

 הפערים על לגשר בנגב בדואים-הערבים לצעירים אפוא מסייעים התקשורת אמצעי. אורבנית

 מגוון שימוש ניכר שלהם התקשורתית במפה. המודרנית לחברה המסורתית החברה בין הקיימים

 . ניידים וטלפונים פייסבוק, אינטרנט, לוויינית טלוויזיה: מדיה באמצעי
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 הקשר בתוך אישי לחופש ביטוי מהווים במדיה השימוש דפוסי, תרבותית-חברתית מבחינה

 בנגב בדואים-הערבים הנוער בני. הפטריארכלית החברה נורמות במסגרת שמרני חברתי

 האיסורים ועל תרבותיות-החברתיות המגבלות על להתגבר כדי התקשורת באמצעי משתמשים

 באותה. שלהם המסורתיתו הקולקטיבית בחברה מקובלים שאינם, המינים בין קשרים על החלים

 החברה של והציפיות הנורמות מערכת עם המתיישבת רגישה בצורה במדיה משתמשים הם עת

 .המסורתית

 

 באמצעי הנוער בני של לשימוש אמביוולנטי יחס בנגב בדואית-הערבית הקהילה מגלה, מבחינתה

 הנוער לבני המסייע וככלי, ולמודרניזציה לקדמה כסמל במדיה רואה היא, אחד מצד. המדיה

 העלולים רצויים לא לתכנים מחשיפה מתמיד חשש קיים, שני מצד. וחברתית לימודית מבחינה

 .הצעירים של חינוכם את להשחית

 

, החברתיים לצרכים במענה התקשורת אמצעי את  הנוער בני מנצלים, לאומית-פוליטית מבחינה

 ומבידוד מאפליה שסובלת, בנגב בדואית-הערבית בקהילה. שלהם והפוליטיים התרבותיים

 ההסגר לפריצת כל קודם מכוון המונים תקשורת באמצעי השימוש, גיאוגרפי-תרבותי-חברתי

 מיעוט-רוב יחסי על להתגבר הנוער לבני מאפשרים המדיה אמצעי. תרבותי-חברתי-הפוליטי

 תכנים המספק דיגיטלי למרחב ולהתחבר והזמן המקום מגבלות את לעקוף, ישראל במדינת

 .הייחודים צורכיהם על העונים, מגוונים תרבותיים

 

 : מפתח מילות

, פייסבוק, אינטרנט, לוויינית טלוויזיה, המונים תקשורת אמצעי, בדואים-ערבים נוער בני

 .לאומית זהות, אזרחית זהות, ניידים טלפונים
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Abstract: 

Parietochloris incisa (Trebouxiophyceae, Chlorophyta) is a unicellular, oleaginous, freshwater alga. P. 

incisa is a unique green microalga, producing unprecedented amounts of arachidonic acid (AA, 20:4 n-

6)-rich triacylglycerol (TAG). The rare capacity of this microalga to accumulate long chain 

polyunsaturated fatty acid (LC-PUFA) in TAG has led to research interest in using this alga as a 

platform for production of valuable fatty-acids (FAs), by genetic engineering.  

One of our first objectives was to develop a non-antibiotic selection system, based on the endogenous 

acetohydroxyacid-synthase (AHAS) gene. Specific mutations in this gene confer resistance to 

Sulfometuron-Methyl (SMM) herbicide. The P. incisa AHAS (PiAHAS) gene was successfully cloned 

and further mutated at a position that is known to confer resistance to SMM in bacteria, plants and 

algae. The mutation was targeted to the active site of AHAS and exchanged the Trp residue at position 

605 with Ser. The wild-type and mutant genes were functionally expressed in AHAS-deficient 

bacteria. The genes were shown to complement AHAS activity in vivo and the mutant form was shown 

to confer SMM resistance. The wild-type and mutant proteins were then isolated and characterized in 

vitro. The induced mutation caused a twofold decrease in the enzymatic activity and in the affinity to 

the Pyruvate substrate, compared to that of the wild-type. On the other hand, as predicted, the mutant 

showed seven orders of magnitude higher resistance to the SMM herbicide than the wild-type enzyme.  

Our second objective was to isolate and characterize a strong constitutive P. incisa promoter. We 

therefore cloned and characterized the promoter that controls the expression of the endogenous 

Rubisco small subunit (RbcS) gene. A single RbcS gene was identified by a BLAST analysis of the 

recently published P. incisa genome against related plant and green algae genes. The complete 

genomic sequences of the P. incisa RbcS (PiRbcS) gene, including 1 kb of sequences located upstream 

of the start codon, was isolated from genomic DNA. The PiRbcS coding region was replaced with the 



ble marker selection that confers resistance to zeocin. Additional vectors, with different promoter 

lengths of 450 bp, 200 bp and promoter-less, were designed in order to map the promoter that 

promotes the highest transformation rate in Chlamydomonas reinhardtii. Zeocin resistant C. reinhardtii 

colonies appeared 2-3 weeks after transfection with the PiRbcS-ble vectors on zeocin selection plates. 

Each construct was used for 12 different transformation events and the number of the recovered 

colonies of each event was determined. A maximal number of colonies were recovered with the 450 bp 

promoter with an average of 10 colonies per plate. No colonies were recovered with the promoter-less 

plasmid, ruling out promoter trapping as the reason for the ble expression. Constructs with the 1 kb 

promoter sequence resulted in a very low transformation efficiency, suggesting the presence of 

negative regulatory elements in the region between the 450 bp and 1 kb upstream sequence of the 

PiRbcS promoter. This 450 bp optimal construct was then used for the transformation of P. incisa via 

elctroporation. Following electric shock and recovery, transformed cells were plated onto selective 

plates, containing zeocin. Resistant colonies appeared after 2-3 weeks and were cultivated under 

selective conditions. Transgene integration was confirmed by polymerase chain reaction (PCR) and 

Southern blot.  

Having established the transformation platform, we attempted to restore the function of the delta-5 

desaturase (D5Des) deficient P127 P. incisa mutant strain, which appears to accumulate dihomo-γ-

linolenic acid (DGLA, 20:3 n-6) instead of AA. A linearized plasmid, harboring both the functional 

genomic version of P. incisa D5Des (PiD5Des) and the PiRbcS-ble selection cassette, was introduced 

into P127 cells by electroporation as described above. Notably, the transformation efficiency of the 

P127 mutant appeared to be lower by an order of magnitude as compared with the wild-type. The P127 

transformants were cultivated in an LB liquid medium and harvested for fatty-acid (FA) analysis. A 

gas chromatography (GC) analysis of the FA composition revealed the presence of both DGLA and 

AA in the transformants. Surprisingly, clones with a mixed LC-PUFA composition show a slow-

growing phenotype in comparison with the wild-type or P127 cells. The mixed FA composition 

indicates that the wild-type gene is only partly active in the transformed cells, probably due to its poor 

expression. 



פריטוכלוריס  פיתוח מערכת טרנספורמציה גנטית להנדסת הביוסינטזה של ליפידים במיקרואצה הירוקה: נושא העבודה

 אינסיסה
 עומר גרונדמן: שם המגיש

 דינה רווה' פרופו, מיכל שפירא' פרופ, גולדברג-אינה קוזין' פרופ, סמי בוסיבא' פרופ :שמות המנחים

 

 :ר העבודהתקצי

אשר ,  הינה מיקרואצה ייחודית אינסיסה. פ .עשירה בשמן, מים מתוקים חד תאית ת אצ הינה פרייטוכלוריס אינסיסה

גליצירידים -אשר מאוחסנות בטריאציל  (AA, 20:04 ω6)כמויות חסרות תקדים של חומצה הארכידוניתמייצרת 

(TAG .) ויות רב בלתי רו ארוכות לצבור חומצות שומן וז מיקרואצה נדירה שלההיכולת(LC- PUFA )בתוך ה-TAG 

הנדסה ות באמצעבעלות ערך ( FA)חומצות שומן שימוש באצה זו כפלטפורמה לייצור לעניין מחקרי רב בנוגע להובילה 

 .גנטית

 אנדוגניה הגן על תהמבוסס,  יתאנטיביוט השאינ סלקציה גנטית מערכת לפתח ההייתאחת המטרות הראשונות שלנו 

מוטציות נקודתיות מסוימות בגן זה ידועות כמקנות עמידות לקוטל העשבים (. AHAS)סינטאז -אציטוהידרוקסיאסיד

 מוטציה ולו הוחדרה, ושובט בהצלחהבודד ( PiAHAS)אינסיסה . של פ AHAS -הגן (.  SMM)מתיל -סולפומטרון

צמחים , בחיידקיםלקוטלי עשבים עמידות  קנהכמ החלבון וידועהבאתר הפעיל של  מתהממוק בחומצה האמינית טריפטופן

פעילותם  .בשייר סרין 506המוטציה כוונה לאתר הפעיל של האנזים וגרמה להחלפת שייר הטריפטופן בעמדה  .ואצות

הוכחו כפעילים במערכת גנים שני ה. AHASחסרי פעילות בחיידקים אופיינו  האנזימתית של גן הבר והגן המוטנטי

 חלבון הבר והחלבון המוטנטי בודדו ואפיינו, לאחר מכן. SMM-לגבוהה עמידות  מוטנטית הציגההצורה הו החיידקית

in-vitro . אלו של בהשוואה ל ,פירובט סובסטרטל ובזיקה בפעילות האנזימטיתבחצי גרמה לירידה  שהוחדרההמוטציה

 ברה מאשר של חלבוןסדרי גודל  7-גבוהה ב לקוטל העשביםעמידות  המוטציה הראתה ,מתוכנןכ ,מצד השני. ברחלבון ה

. 

-שיבטנו את הגן המקודד לתת, לכך. אינסיסה. פפרומוטר אנדוגני חזק של  המטרה השנייה שלנו הייתה לבודד ולאפיין

אינסיסה שפורסם לאחרונה . זוהה בגנום של פ PiRbcS-גן יחיד המקודד ל(. RbcS)היחידה הקטנה של אנזים הרוביסקו 

אינסיסה . מפ RbcS-ההגנומי של ף הרצ. קרובים מאצות וצמחים RbcSנים וחלבוני נגד גכ BLASTבאמצעות אנליזת 

(PiRbcS), המקודד  האזור. א הגנומי"הדנשובט מ, קודון ההתחלהממעלה הזרם של כאלף זוגות בסיסים ב כולל רצף

 אורכיבעלי , נוספים םקטוריו .המקנה עמידות לאנטיביוטיקה זאוצין ble העמידות בסמן הוחלף PiRbcSלחלבון של 

תוכננו על מנת לקבוע את אורך הפרומוטר  ,זוגות בסיסים  ווקטור חסר פרומוטר 000, זוגות בסיסים  060של  פרומוטר



 0-3 מושבות עמידות הופיעו. קלמידומונס רינהרדטיהדרוש לקבלת יעילות טרנספורמציה מרבית במערכת האצה 

 ניסיונות 20-שימש ל וקטורכל  .סלקציה עם זאוציןצלחות  על PiRbcS-bleטורים הוקעם  לאחר טרנספקציה בועותש

התקבל בעזרת מספר מקסימאלי של מושבות . עמידות שהתקבלו נקבעמושבות הממוצע של  מספרהטרנספורמציה ו

לא התקבלו מושבות עמידות בעזרת . לטרנספורמציהמושבות  20עם ממוצע של  ,זוגות בסיסים  060הפרומוטר באורך 

הוקטור בעל הפרומוטר  .דבר הפוסל  שילוב אקראי של הגן תחת פרומוטר זר כסיבה לביטוי, הוקטור חסר הפרומוטר

על נוכחות של גורמי רגולציה שליליים  ההמצביע, נמוכה מאוד טרנספורמציהיעילות  זוגות בסיסים  הניב 2000באורך 

ת היה בעל אופטימליה הוקטור בעל יעילות הטרנספורמציה. זוגות בסיסים  2000-ל 060 ביןש הפרומוטר באזור

לאחר . בעזרת אלקטרופורציה אינסיסה. פטרנספורמציה של שימש לאחר מכן לו זוגות בסיסים  060 פרומוטר באורך

מידות הופיעו אחרי ות עמושב .ות זאוציןת המכילוצלחות סלקטיבילתאים הועברו ה, השוק החשמלי ותקופת התאוששות

וסאוטרן  PCR שיטות מולקולריות כמו בעזרתאושרה  הגן הזר תאינטגרצי. ת וגודלו תחת תנאים סלקטיבייםשבועו 0-3

 . בלוט

במוטנט ( PiD5Des)דסאטורז -6-פעילות דלתאאת  חזרלש נוניסי, טרנספורמציהאת פלטפורמת ה נוססילאחר שב

P127 ואשר צובר את חומצת השומן , חסר הפעילות של אנזים זהDGLA  במקוםAA . המכיל גם , יליניארפלסמיד

כפי אלקטורפורציה  ידי  P127 לתאי חדרהו, PiRbcS-bleוגם את קסטת הסלקציה  PiD5Desגרסה פעילה של 

תאים טרנספורמנטים גודלו  .הבר ל זןש מזוגודל  תה כנמוכה בסדרנרא  P127של  הטרנספורמציהיעילות . שתואר לעיל

-ו DGLAשומן חשף נוכחות של ההרכב חומצות   ניתוח. GC-סלקטיבי ונלקחו לניתוח חומצות שומן בLB במדיום 

AA . הרכבטרנספורמנטים בעלי , באופן מפתיע LC- PUFA גם לזן הבר  מעורב הראו פנוטיפ צמיחה איטי בהשוואה

ת ביטוי רמככל הנראה עקב , ברה פעילות חלקית בלבד של גן מצביעהרכב חומצות השומן המעורב P127.  -וגם ל

 .נמוכה

  

 

 

 
 



Abstract

The right to be anonymous has been controversial from time immemorial. Anonymity on

the Internet has given rise to a similar controversy since the early days of the net. On the one

hand, anonymity protects the rights of privacy and freedom of expression, two fundamental

elements in a democracy. Anonymity also allows whistleblowers to safely publish what they

know without fear of being identified. In repressive regimes anonymity allows not only open

criticism but also promotes popular revolutions, as we have recently seen in the Arab spring.

Anonymity, however, is not without its faults; it may allow individuals to break the law

without being identified. This freedom users have on the Internet can be abused and may

result in slander, encouragement of terrorism, and breaking of copyright laws by publication

of protected works of art, e.g., movies, music, etc.

This thesis suggests new and alternative directions to anonymity in communication sys-

tems. Three innovative ideas are presented in three chapters with each chapter taking a

different approach to anonymity. The first two approaches deal with Peer-to-Peer (P2P) file

sharing networks. P2P file sharing is a booming Internet trend, but censorship of P2P net-

works and prosecution of users who share censored content are growing just as quickly. The

first solution, RTAP – Rendezvous Tunnel for Anonymous Publishing, is a P2P file sharing

network that provides anonymity to all participating users. The second approach, Denia-

bility – Alibi based P2P File Sharing, allows network users to plausibly deny their behavior

in the system. Deniability is an elegant alternative to user anonymity in P2P file sharing

networks. The last method, Digital Arbitration, provides conditional (positive) anonymity

to users.

RTAP – Rendezvous Tunnel for Anonymous Publishing. Anonymous communica-

tion, and anonymous Peer-to-Peer (P2P) file sharing systems in particular, have received

considerable attention in recent years. In a P2P file sharing system there are three types

of participants: publishers, who insert content into the system, servers which store content,
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and readers, who retrieve the content from the servers. Existing anonymity P2P file shar-

ing systems confer partial anonymity; they provide anonymity to participant pairs, such as

servers and readers or publishers and readers, but do not consider the anonymity of all three

types of participants together.

RTAP provides two solutions for anonymity in P2P file sharing systems, both of which

provide anonymity to all three types of participants. The proposed solutions are based on

indexing by global hash functions (rather than an index server), dispersal of information, and

three anonymity tunnels. Each anonymity tunnel is designed to protect the anonymity of a

different user type (publisher, server or reader). In both solutions the reader and publisher

tunnels are sender anonymity tunnels. In the first solution, the third tunnel is a rendezvous

tunnel, constructed by means of a random walk and terminating at the server. In the second

solution, which is based on Tor, the third tunnel is built using Tor’s hidden services.

The first solution preserves anonymity in the presence of a semi-honest adversary that

controls a limited number of nodes in the system. The second solution is based on Tor

primitives, coping with the same adversary as that assumed in Tor. The second solution

also enhances Tor, ensuring publisher, server, and reader anonymity in other Tor settings.

Deniability – Alibi based P2P File Sharing. While RTAP is based on existing ideas

of anonymous tunnels, deniability takes a different approach to user anonymity. In this

solution we introduce the novel concept of deniability as an easy and efficient method for

users to avoid censorship and prosecution. The fundamental concept is that any given data

element which contains controversial or censored content is associated with a neutral-content

material. Hence, even a powerful adversary capable of monitoring all communications in the

network is only able to prove that a user may have retrieved or served censored content but

cannot prove beyond a reasonable doubt that the user actually did so. Deniability is an

alternative to user anonymity in P2P file sharing networks. Existing systems that provide

anonymity for users (e.g., RTAP) typically either have a much greater overhead or do not

guarantee anonymity against determined and powerful adversaries.

Deniability and RTAP are both solutions to anonymity in P2P file sharing networks.
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Each one of them takes a different approach and has different properties. They can be used

separately or combined into a more powerful and synergetic solution which takes the best

from both. The publishers and the servers in the deniability solution can use the tunnels

provided by the RTAP solution.

Digital Arbitration. This third solution was designed to provide more than just anonymity.

In this solution we introduce the notion of digital arbitration, a system which enables resolu-

tion of disputes between servers and users with the aid of arbitrators. Arbitrators are semi-

trusted entities in the social network that facilitate communication or business transactions.

The communicating parties, users and servers, agree before a communication transaction on

a set of arbitrators who they trust (reputation systems may support their choice). Then, the

arbitrators receive a resource (digital good), e.g., a deposit, and a “terms of use” agreement

between participants such that the goods of a participant are returned if and only if the

participant acts according to the agreement.

We demonstrate the usage of arbitrators in the scope of conditional (positive) anonymity.

A user may interact anonymously with a server as long as the terms for anonymous com-

munication are honored. If the server identifies a violation of the terms, it proves to the

arbitrators that a violation took place and the arbitrators publish the identity of the user.

As the arbitrators may be corrupted, this scheme ensures that only a large enough set of

arbitrators may reveal the identity of the user, which is the resource in the case of conditional

anonymity.

The conditional anonymity environment allows us to provide anonymity and at the same

time protect society from dangerous repercussions that can arise due to anonymity. This

solution provides us with a comfortable completion for our work in the field of anonymity.

Keywords: Anonymous Communication, Anonymity in Peer to Peer File Sharing Net-

works, Publisher Anonymity, Deniability, Arbitrators, Conditional Anonymity, Anonymous

Transaction and Interaction.
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 תקציר

במחלוקת דומה עוד  נמצאתהאנונימיות באינטרנט גם מחלוקת מאז ומתמיד. בנתונה הזכות לאנונימיות 

חופש הביטוי, שהן זכויות לת לפרטיות ויומימיה הראשונים של הרשת. מצד אחד, אנונימיות מגנה על הזכו

שחיתויות לפרסם בצורה בטוחה את המידע שיש להם  האנונימיות מאפשרת לחושפי ;בסיסיות בדמוקרטיה

בצע הפיכות לבמשטרים מדכאים האנונימיות גם מאפשרת לאזרחים לבקר את המשטר וו ;ללא פחד מחשיפה

 ."אביב הערבי"שראינו לאחרונה ב וכמו אל

החוק. לעבור על גם מזיהוי וענישה, אזרחים יכולים על ידי האנונימיות מצד שני, תוך שהם מוגנים 

 ,האנונימיות מאפשרת להוציא דיבה, לעודד טרור ולהפר זכויות יוצרים על יצירות כגון סרטים, ספרים

 .עודומוזיקה 

תקשורת. שלושה רעיונות חדשניים  ברשתותשל אנונימיות  חלופייםכיוונים חדשים ו סוקר מחקר זה

שיתוף  לבעייתלבעיה אחרת.  פתרונותאו  פתרון ומציענוקט גישה שונה  רעיון מוצגים בשלושה פרקים. כל

שיתוף קבצים ברשתות  .מכיוונים שונים רעיונותמוצעים שני  (peer to peer) 'קצה לקצה'קבצים ברשתות 

תופסים  ותפס תאוצה רבה בשנים האחרונות, אך גם צנזורה וניסיונות חסימה של רשתות אל 'קצה לקצה'

קצה ')ערוצי פגישה לפרסום אנונימי(, הוא רשת שיתוף קבצים  RTAPהראשון,  רעיוןהתאוצה בקצב מהיר. 

השני, דיניאביליות, מאפשר למשתמשי הרשת  רעיוןההמספקת אנונימיות לכל המשתתפים ברשת.  'לקצה

להכחיש את הפעולה שלהם ולספק הסבר אחר להתנהגותם במערכת. הכחשה היא חלופה אלגנטית לאנונימיות 

אנונימיות ) 'אנונימיות בתנאי' פתרון מציע, בוררות דיגיטלית, השלישי יוןהרעברשתות שיתוף קבצים. 

 חיובית( למשתמשי הרשת.

 

RTAP – .קצה לקצה'תקשורת אנונימית בכלל ורשתות שיתוף קבצים   ערוצי פגישה לפרסום אנונימי' 

משתתפים: סוגי יש שלושה  'קצה לקצה'בפרט, מקבלות תשומת לב רבה בשנים האחרונות. ברשתות שיתוף 

מוריד הקבצים שפרסם  – והקורא  ;מאחסן התוכן – השרת  ;חדשים לרשתהקבצים המכניס  – המפרסם 

אחסן אותם. רשתות שיתוף קבצים קיימות המספקות אנונימיות למשתמשים מספקות משהמפרסם מהשרת 

מספקות אנונימיות  אינן אנונימיות לזוגות משתתפים, כגון שרת וקורא או מפרסם וקורא, אבל הן רק בד"כ 

 לכל שלושת סוגי המשתתפים בו זמנית. 



RTAP שני פתרונות לאנונימיות ברשתות שיתוף קבצים. שני הפתרונות שלנו מספקים אנונימיות  מציע

: אינדקס המבוסס על כמה יסודותצעים מתבססים על לכל שלושת סוגי המשתתפים בו זמנית. הפתרונות המו

ושלושה ערוצים אנונימיים. בשני  ;חלוקת הקבצים לחלקים ;(פונקציות תמצות גלובליות )ללא שרת לאינדקס

בהם השולח מכיר את זהות שאנונימיים רגילים )ערוצים  םהפתרונות הערוצים של הקורא והשרת הם ערוצי

פתרונות. בפתרון בכל אחד משני האת זהות השולח(. הערוץ השלישי שונה מכיר  אינוהמקבל, אך המקבל 

הליכה אקראית ברשת, כך שגם השולח וגם המקבל אינם תוך הערוץ השלישי הוא ערוץ שנבנה  – הראשון

, הערוץ נבנה על בסיס פתרון השירותים Tor. בפתרון השני, המבוסס על זה של זהיודעים את הזהות 

 .Tor( הניתן על ידי hidden servicesהנסתרים )

 'הגון למחצה'בנוכחות של יריב  , זאתהמשתתפיםסוגי הפתרון הראשון מספק אנונימיות לכל שלושת 

(semi honest השולט במספר מוגבל של צמתים ברשת. הפתרון השני, המבוסס על )Tor מספק אנונימיות ,

כך שהוא מבטיח  Torתרון זה מרחיב את . פTor -מניחים בשלכל שלושת המשתתפים מול אותו האויב 

 .אנונימיות לשרת ואנונימיות לקוראאנונימיות למפרסם, 

 

מבוסס על רעיון הRTAP  -שלא כ . המבוססת אליבי 'קצה לקצה'רשת שיתוף קבצים  – דיניאביליות

לאנונימיות למשתמש. בפתרון  חלופיתשל דינאביליות מבוסס על גישה שונה ו הרעיוןקיים של ערוץ אנונימי, 

מושג דינאביליות כשיטה קלה ויעילה המאפשרת למשתמשים להכחיש את פעולותיהם, משתמשים בזה אנו 

 העמדה לדין על פעולותיהם. מולהימנע מצנזורה ו

התפיסה הבסיסית היא שכל יחידת מידע הכוללת בתוכה תכנים שנויים במחלוקת או מצונזרים משויכת גם 

( את כל התקשורת ברשת, monitorהמכיל חומר ניטרלי. לפיכך, גם יריב חזק מאוד, המסוגל לנטר )למידע 

אבל הוא לא יכול להוכיח זאת מעבר לכל היה לשתף את המידע המצונזר,  עלוליכול רק להוכיח שהמשתמש 

. 'לקצה קצה'. דינאביליות היא חלופה אלגנטית לאנונימיות משתמש ברשתות שיתוף קבצים ספק סביר

, או שהן בדרך כלל (, התקורה  גבוהה מאודRTAPבמערכות הקיימות המספקות אנונימיות למשתמשים )כמו 

 יריבים נחושים וחזקים. מולמספקות אנונימיות  אינן

. כל אחד מהם 'קצה לקצה'פתרונות של שיתוף קבצים רעיונות לדינאביליות הם שני ו RTAPכאמור, 

גם לשלבם לקבלת פתרון רב  אפשרנוקט טכניקה שונה ומספק תכונות שונות. הם יכולים לשמש בנפרד, אך 

 ,למשל ,. המפרסמים והשרתים בפתרון הדינאביליות יכוליםפתרוןמכל  מיטבהלוקח את העצמה וסינרגטי 

 .RTAP שמספקלהשתמש בערוצים האנונימיים 



 מאפשר לפתור דיגיטליתהבוררות ההשלישי תוכנן לספק יותר מאנונימיות. רעיון  רעיוןה . בוררות דיגיטלית

. הבוררים הם ישויות מהימנות באופן חלקי ברשת )החברתית( "בוררים"שרת בעזרת למחלוקות בין משתמש 

מסכימים  – שרת ולקוח – קיום של תקשורת וביצוע עסקאות ברשת. המשתתפים בתקשורת ותאשר מאפשר

אמון )אפשר להשתמש במערכות מוניטין(. כל בהם הם נותנים ששל בוררים  אוסףילת התקשורת על לפני תח

משאב דיגיטלי ואת תנאי השימוש של הלקוח אצל השרת. כך שאם ורק אם ממקבל חלק  במערכתבורר 

 הלקוח מפר את תנאי השימוש, השרת יקבל את המשאב הדיגיטלי.

)חיובית(. משתמש  'אנונימיות בתנאי'הצורך בשימוש בבוררות דיגיטלית בהקשר של  במחקר זה מוצג 

יכול לתקשר עם שרת באופן אנונימי כל עוד הוא מכבד את תנאי השימוש של השרת. אם השרת מזהה הפרה 

בוררים מסכימים  דישל תנאי השימוש, הוא פונה לבוררים, מוכיח שהמשתמש הפר את התנאים, ואם 

אכן הפר את תנאי השימוש, זהותו של המשתמש נחשפת לשרת. מכיוון שחלק מהבוררים עלולים  שהמשתמש

ה ידיהמערכת מבטיחה שרק קבוצה גדולה  ,מוטים לטובת אחד הצדדים )שרת או לקוח( אולהיות מושחתים 

 .'אנונימיות בתנאי'סביבה של בי להמשאב הדיגיט הוא – של בוררים יכולה לחשוף את זהות המשתמש

מאפשרת לנו לספק אנונימיות ובו בזמן להגן על החברה מההשפעות הרעות העלולות  'אנונימיות בתנאי'

 אנונימיות.הבתחום  שלנו נותן לנו סיום נוח ומעודד לעבודה הבוררות הדיגיטליתלאנונימיות. פתרון  התלוותל



 : ספקטרוסקופיה של קרומי קרקע ביולוגייםנושא העבודה

 : עופר רוזנשטייןם המגישש

 : פרופ' ארנון קרניאלישם המנחה

 

 תקציר

 

קרומי קרקע ביולוגים הם מרכיבים חשובים במערכות אקולוגיות מדבריות, המשנים באופן ניכר את תכונות פני 

שימשו לחקר קרומי קרקע  בתחום ההחזרה ובתחום התרמי השטח. ספקטרוסקופיה בתחומים ספקטרליים משלימים,

ומהחלל. אפקט גודל הגרגר של חול על התבססות של  רביולוגים, באופן שאינו הרסני, במעבדה, בשדה, מהאווי

קרומים ציאנובקטריאליים נחקר בתנאי מעבדה מבוקרים של אור, לחות קרקע, וטמפרטורה. נמצא שמידע ספקטרלי 

תחות קרומי קרקע מאשר פרמטרים ביופיזיולוגים אחרים )תכולת פוליסוכרים, חלבון וכלורופיל(.  רגיש יותר להתפ

במחקר נוסף, חתימות אמיסיביות תרמית היפרספקטרליות של קרומי קרקע נחקרו בכדי לאפיין ולזהות אותם בסביבת 

ומי קרקע מחול חשוף, וכדי לדרג אותם דיונות חול.  אינדקס ספקטרלי חדש נוצר כדי להבחין בין סוגים שונים של קר

בנוסף, הודגם כיצד שילוב של מידע מתחום ההחזרה והתחום התרמי משפר  בהתאם לדרגת ההתפתחות הסוקצסיונית. 

את דיוק סיווג התכסית.  בעקבות זאת נערך ניטור מן החלל באמצעות לוויין במסלול גיאוסטציונרי בכדי להעריך את 

האמיסיביות באזורים המכוסים ברובם על ידי קרומי קרקע ביולוגים, לעומת חול חשוף.  מאחר  טווח השינוי היומי של

וקרומי קרקע ביולוגים סופחים יותר לחות מן האטמוספירה בהשוואה לחול חשוף, ומאחר ואמיסיביות פני השטח 

רומי קרקע ביולוגים לעומת מושפעת מתכולת הלחות בקרקע, נמצאו תנודות יומיות גדולות יותר של האמיסיביות בק

 חול חשוף. 
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Abstract 

 

Biocrusts are critical components of desert ecosystems, significantly modifying the surfaces they 

occupy.  Spectroscopy in complementary spectral regions, namely the reflective region, and the 

thermal region, was used to study biocrusts, in a non-destructive manner, in the laboratory, in the 

field, from the air, and from space.  The effect of sand grain size on the establishment of 

cyanobacterial biocrusts was studied under controlled laboratory conditions of light, soil 

humidity and temperature. It was found that spectroscopic information was more sensitive to the 

biocrust development than other bio-physiological parameters (polysaccharides, protein, and 

chlorophyll contents).  In another study, hyperspectral thermal emissivity signatures of biocrusts 

were studied in order to identify and characterize them in a sand dune environment.  A new 

spectral index was created to separate different types of biocrusts from bare sand, and to rank 

them according to successional development.  Additionally, fusion of reflective and thermal data 

was used to enhance the accuracy of land-cover mapping.  Following that, spaceborne 

monitoring from geostationary orbit was conducted to assess the daily range of emissivity 

variations in areas mostly covered by biocrusts, vs. bare sand.  Since biocrusts adsorb more 

moisture from the atmosphere compared to bare sand, and the surface emissivity is affected by 

the soil moisture, diurnal fluctuations in emissivity were found to be larger for biocrust, 

compared to bare sand.  
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Abstract 

The consequences of Personality Pathology (PP) for patients and society are 

severe, yet its definition and conceptualization has been the focus of an extensive and 

prolonged debate. In this dissertation, I integrated the perspectives of the Cognitive-

Affective Processing System (CAPS, Mischel & Shoda, 1995) with two-factor models 

of personality (e.g., Blatt, 1994; Pincus, 2005) in order to study automatic evaluative 

processes in PP. The suggested conceptualization highlights the importance of goal- 

directed behavior in PP, as well as the context in which the individual is trying to 

achieve these goals. 

According to the two-factor model of personality, PP is defined by imbalance 

between two axes of broad goal concepts: gaining individual differentiation (agency), 

and gaining belongingness to a large group (communal). Therefore, different PPs can 

be defined by fixation on the communal goal axis at the expense of agentic goals (e.g., 

histrionic personality disorder) or vice versa (e.g., Self Criticism [SC]).  The CAPS 

model argues that personality is a mediating process between input from the 

environment and behavioral outcome. Thus, CAPs emphasizes that the personality 

structure of the individual is activated by specific situations, and that such activation 

leads to behavioral consistencies.  

Integrating these two models, I hypothesized that interpersonal situations that 

involve communal (or agentic) tendencies would activate PPs that are related to 

communal (or agentic) tendencies. In this dissertation, I focused on the level of 

information processing, hypothesizing that the activation of PPs would result in 

heightened automaticity, and more specifically in enhanced automatic evaluations. 

Drawing from research on executive functions in cognitive psychology, I developed a 

modified task-switching paradigm in which participants switched between evaluative 



and non-evaluative tasks. I then relied on the Task Rule Congruency Effect (TRCE; 

Meiran, Cole, & Braver, 2012) as a measure of automatic evaluative processes in the 

context of the aforementioned goal-directed behavior.  

 In Section I of this work, I focused on PPs that are defined in the Diagnostic 

and Statistical Manual of Mental Disorders (5th ed.; DSM–5; American Psychiatric 

Association, 2013) section on Cluster B Personality Disorder (PDs) (i.e., histrionic 

PD, narcissistic PD, and borderline PD). I found that following an induction of 

communion-related situations, specifically intimacy, individuals with features of 

histrionic PD exhibited enhanced automatic evaluation. Such automatic evaluation 

was not found in control groups where a communal situation was not induced, or for 

agency-related Cluster B PPs.  

In Section II of this dissertation, I focused on SC, a PP that is not defined in 

the DSM. I found that following an induction of an agency-related situation, 

specifically achievement success, individuals with SC tendencies exhibited 

heightened automatic evaluation. However, following an empty control induction – 

that is, when the SC schema was not activated experimentally, such automatic 

evaluation was not found. Importantly, this pattern was not observed for communion-

related PP.  

These results support the proposed thesis first by showing that PP schema 

activation is dependent on the context/situation in which the individual is behaving, 

and second by showing that the activating situation is related to the position of the 

specific PP in the two-factor model of personality. I discuss these results in three 

different layers. First, I address the different levels of consciousness required in order 

to be able to switch between two tasks, and relate them to the process of activating a 

PP. Second, I address the importance of goal-directed behavior for the modelling of 

the PP phenomenon. Third, I suggest possible diagnostic and clinical implications. 

 



תהליכי הערכה בפתולוגיה אישיותית מנקודת המבט של האינטראקציה בין מצבנושא העבודה: 
לתכונה.

שם המגיש: עופר רחמים.

מנחים: פרופסור נחשון מירן ופרופסור גולן שחר.

תקציר

פתולוגיה אישיותית  נושאת עימה השלכות חמורות עבור הסובלים ממנה ועבור החברה, אך עם

זאת ההגדרה וההמשגה שלה עדיין מצויות במרכזו של דיון נרחב ומתמשך. בעבודה זו אני משלב

Cognitive Affective Processingאת נקודת המבט של מערכת העיבוד הקוגניטיבית-רגשית [

System(CAPS), Mischel & Shoda, 1995 ,עם מודלים דו-גורמיים של האישיות (למשל [Blatt,

1994; Pincus, 2005על מנת לחקור תהליכי הערכה אוטומטיים בפתולוגיה אישיותית. ההמשגה (

המוצעת כאן מדגישה את החשיבות של התנהגות מוכוונת מטרה בפתולוגיה אישיותית, כמו גם

את ההקשר שבו האדם מנסה להשיג את מטרותיו.

על פי המודל הדו-גורמי של האישיות , פתולוגיה אישיותית מוגדרת כחוסר איזון בין שני צירים

שמהווים מטרות רחבות: השגה של נפרדות אישית (סוכנות), והשגה של שייכות לקבוצה גדולה

(שייכות). לפיכך, פתולוגיות אישיותיות שונות יכולות להיות מוגדרות כמקובעות על  ציר מטרות

יותת (לדוגמא, הפרעת אישיות היסטריונית), או להפך (לדוגמא, ני השייכות על חשבון מטרות סוכנ

 אישיות היא תהליך המתווך בין הקלט המגיע מהסביבהCAPSביקורת עצמית). על פי מודל ה-

לבין התוצאה ההתנהגותית. על כן מודל זה שם דגש על כך שהמבנה האישיותי האינדיבידואלי

מופעל על ידי מצבים ספציפיים, ושהפעלה כזאת מובילה לעקביות התנהגותית. 

בשילוב בין שני מודלים אלו, שיערתי שמצבים בין-אישיים אשר מערבים נטיות שייכות (או

יותת). בעבודה זו ני יותת) יפעילו פתולוגיות אישיותיות הקשורות לנטיות שייכות (או סוכנ ני סוכנ

התמקדתי ברמה של עיבוד מידע, ושיערתי שההפעלה של פתולוגיות אישיותיות תביא לעלייה

באוטומטיות, או ליתר דיוק, בהערכה אוטומטית מוגברת. בהתבסס על מחקר העוסק בתפקודים

taskניהוליים בפסיכולוגיה קוגניטיבית, פיתחתי פרדיגמה מותאמת של מעבר בין מטלות (

switchingשבה נבדקים התבקשו לעבור בין מטלות הערכתיותת לבין מטלות שאין בהן מימד של (

Task Rule Congruencyהערכה. לאחר מכן התבססתי על אפקט ההתאמה לכלל המטלה [

Effect (TRCE); Meiran, Cole, & Braver, 2012כמדד לתהליכי הערכה אוטומטיים בהקשר [

של ההתנהגות מוכוונת המטרה שנזכרה לעיל. 

 בחלק של הפרעותBבחלק א' של עבודה זו, התמקדתי בפתולוגיות אישיותיות המוגדרות באשכול 

)): הפרעת אישיות היסטריונית,DSM V, 2013האישיות במדריך האבחנות הפסיכיאטריות 

הפרעת אישיות נרקיסיסטית והפרעת אישיות גבולית. הממצאים הראו שבעקבות תפעול של

מצבים הקשורים לציר השייכות, וליתר דיוק – אינטימיות, נבדקים עם סממנים של הפרעת

אישיות היסטריונית הראו עלייה בהערכה אוטומטית. הערכה אוטומטית כזו לא נמצאה בקבוצות

Bהביקורת שבהן לא היה תפעול של מצב הקשור לציר השייכות, או בפתולוגיות אישיות מאשכול 

הקשורות לציר הסוכנות. 

.DSMבחלק ב' של עבודה זו התמקדתי בביקורת עצמית, פתולוגיה אישיותית שאינה מוגדרת ב-

הממצאים הראו שבעקבות תפעול של מצב הקשור לציר סוכנות, וליתר דיוק הצלחה הישגית,



נבדקים עם נטיה לביקורת עצמית הראו הערכה אוטומטית מוגברת. לעומת זאת, בעקבות תפעול

ביקורת שבו הסכמה של ביקורת עצמית לא הופעלה בצורה ניסויית, לא נמצאו הערכות

אוטומטיות כאלו. חשוב לציין כי דפוס ממצאים זה לא נמצא בקרב פתולוגיה אישיותית הקשורה

לציר השייכות. 

תוצאות אלו תומכות בתזה המוצעת מכיוון שהן מראות קודם כל שהפעלת הסכמה של פתולוגיות

אישיותיות מסויימות תלויה בהקשר/סיטואציה שבה מתקיימת ההתנהגות, ושנית מכיוון שהן 

מראות שהמצב המפעיל קשור למיקום של הפתולוגיה האישיותית המסויימת ביחס למודל הדו-

גורמי של האישיות. 

אני דן בתוצאות אלו בשלושה מישורים: ראשית, אני דן ברמות השונות של מודעות הנדרשות על

מנת לאפשר מעבר בין שתי מטלות, ומקשר אותן לתהליך של הפעלת פתולוגיות אישיותיות. שנית,

אני מדגיש את החשיבות שיש להתנהגות מוכוונת מטרה בכל מודל המתאר את התופעה של

פתולוגיה אישיותית. ושלישית, אני מציג השלכות אבחוניות וקליניות אפשריות הנובעות מממצאי

המחקר. 
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Abstract 

Disrupted skin barrier due to altered keratinocyte differentiation is common in pathologic 

conditions such as atopic dermatitis, ichthyosis, and psoriasis. However, the molecular cascades 

governing keratinocyte terminal differentiation are not fully understood. Our group has previously 

demonstrated that a dominant mutation in ZNF750 leads to a clinical phenotype reminiscent of 

psoriasis and seborrheic dermatitis. ZNF750 is expressed in keratinocytes, but not in leukocytes, T 

cells, or fibroblasts, suggesting that the human phenotype caused by ZNF750 mutations stems 

from a primary defect in keratinocytes. However, apart for its expression in a panel of human 

tissues, ZNF750 has not been studied. 

Here, we have uncovered ZNF750's expression pattern and function in keratinocytes and 

gained insights to its downstream molecular pathways related to keratinocyte differentiation in 

health and in disease. We showed that ZNF750 is a nuclear protein bearing a functional C-terminal 

nuclear localization signal. ZNF750 was specifically expressed in the epidermal suprabasal layers, 

and its expression was augmented during differentiation, both in human skin and during in-vitro 

keratinocyte differentiation, peaking in the granular layer. Silencing of ZNF750 in Ca
2+

-induced 

HaCaT keratinocytes led to morphologically apparent arrest in the progression of late 

differentiation, as well as in diminished apoptosis and sustained proliferation. Conversely, the 

ectopic expression of ZNF750 in undifferentiated HaCaT keratinocytes dramatically reduced cell 

proliferation in a ZNF750 dosage dependent manner, down to a complete halt. This effect on cell 

cycle withdrawal was associated with the levels of P15INK4A, which acts downstream of ZNF750 

and most likely mediates its effect on cell proliferation.  

Loss of function studies revealed that ZNF750 is essential for terminal keratinocyte 

differentiation. ZNF750 knockdown cells presented with markedly reduced expression of 

epidermal late differentiation markers, including gene subsets of epidermal differentiation and skin 

barrier formation such as FLG, LOR, LCE3B, LCE3D, SPINK5, ALOX12B, and DSG1, known to 

be mutated in various human skin diseases. Furthermore, ectopic expression of ZNF750 in 



undifferentiated HaCaT keratinocytes induced terminal differentiation genes. Thus, we have 

demonstrated that ZNF750 is an essential regulator of keratinocyte terminal differentiation.  

Further molecular studies of genes downstream of ZNF750 identified RORA, a retinoic acid 

related orphan nuclear receptor, as a direct ZNF750 target gene. RORA expression was 

significantly reduced due to ZNF750 silencing, while its expression was dramatically induced by 

the ectopic expression of ZNF750. Furthermore, using Chromatin immunoprecipitation followed 

by quantitative real-time PCR, we have demonstrated that ZNF750 binds directly to RORA 

isoform 4 core promoter region in a highly conserved genomic region marked by active enhancer 

DNA signatures. The exogenous expression of RORA in ZNF750-silenced HaCaT keratinocytes 

was sufficient to rescue the expression of the epidermal late differentiation and skin barrier 

formation genes—FLG, ALOXE3, and ALOX12B—known to be mutated in the common diseases 

of disrupted skin barrier atopic dermatitis and ichtyosis. Moreover, knockdown of RORA 

significantly reduced the ectopic ZNF750-mediated induction of those genes. Thus, RORA is a 

direct target of ZNF750, which mediates, in part, ZNF750 pathways of terminal keratinocyte 

differentiation and barrier formation. 

In addition, we uncovered another dominant downstream pathway of ZNF750 in controlling 

the expression of a gene cluster at the epidermal differentiation complex—a locus that is 

associated with psoriasis susceptibility and encodes genes that play a crucial role in the generation 

and maintenance of the skin epidermis. ZNF750 was essential for the expression of gene sets 

within this complex, and its ectopic expression in undifferentiated HaCaT keratinocytes was 

sufficient for the induction of those epidermal differentiation complex genes. ZNF750 regulation 

of this locus was also AP-1 dependent, and was reduced due to inhibition of AP-1 DNA binding 

and by the silencing of its component C-JUN.  In addition, we showed that ZNF750 dominantly 

opposes the suppression of the polycomb repressive complex, thus, governing the expression of 

the epidermal differentiation complex genes. Among these ZNF750-dependent genes was also 

LCE3D, a recently identified psoriasis susceptibility gene. Thus, our data provide strong support 

for an intrinsic role of skin barrier defects in the pathogenesis of psoriasis.  

ZNF750 is an essential regulator of terminal keratinocyte differentiation and can likely serve 

with its downstream targets in future elucidation of therapeutics for common diseases of impaired 

terminal keratinocyte differentiation and disrupted skin barrier. 

Key words: ZNF750, keratinocyte, differentiation, skin barrier, psoriasis  



 שלו תוהאינטראקציו ZNF750אפיון : נושא העבודה

 עידן כהן: שם המגיש

 פרופסור אוהד בירק: שם המנחה

 

 תקציר העבודה

פגם במחסום העור כתוצאה מתהליך התמיינות לא תקין של קרטנוציטים הינו מצב השכיח בפתולוגיות 

ולטים בתהליך ההתמיינות הסופית של כדוגמת איכטיוזיס ופסוריאזיס. למרות זאת, המנגנונים המולקולריים הש

, ZNF750קרטנוציטים עדיין לא ברורים במלואם.  קבוצת המחקר שלנו הראתה בעבר כי מוטציה דומיננטית בגן 

מתבטא בקרטנוציטים, אך לא  ZNF750גורמת למופע קליני בעל מאפיינים הדומים לאלו בפסוריאזיס וסבוריאה. 

, או פיברובלסטים. לכן, ככול הנראה, מופע המחלה הנגרמת כתוצאה ממוטציה Tבתאי דם לבנים, לימפוציטים מסוג 

נובע כתוצאה מפגיעה בקרטנוציטים. פרט לאפיון ראשוני של פרופיל הביטוי שלו בפנל של רקמות ZNF750 -ב

 לא נחקר מעבר לכך.  ZNF750הומניות, 

נוציטים, והגענו לתובנות לגבי המסלולים ואת תפקידו בקרט ZNF750בעבודה זו, אפיינו את דפוס הביטוי של 

 ZNF750המולקולריים המבוקרים על ידי גן זה וקשורים להתמיינות הקרטנוציטים באופן תקין ובמחלה. הראינו כי 

התבטא באופן ספציפי  ZNF750ממוקם בגרעין התא, ומכיל רצף הכוונה לגרעין בחלקו הקרבוקסילי של החלבון. 

וביטויו התחזק במהלך ההתמיינות ברקמת העור וגם במהלך התמיינות   , אפידרמיסבאזליות של ה-בשכבות על

בשורת   ZNF750, עם ביטוי מירבי בשכבה הגרנולרית של האפידרמיס. השתקת ביטויו של in-vitroקרטנוציטים 

ת המאוחר, שעברו אינדוקציה להתמיינות, הובילה לעצירה ניכרת בתהליך ההתמיינו HaCaTתאי קרטנוציטים מסוג 

בתאי קרטנוציטים מסוג   ZNF750יחד עם ירידה באפופטוזיס ושמירה על פרוליפרציה. לעומת זאת, ביטוי של 

HaCaT  שלא עברו התמיינות, הוביל לירידה דרמטית בפרוליפרציה של התאים כתלות בכמותZNF750 ועד לעצירה ,

, P15INK4Aהתאמה עם רמות ביטוי הגן  מוחלטת בפרוליפרציית התאים. השפעה זו על מחזור התא הראתה

 , ומשמש ככול הנראה כמתווך המוביל להשפעתו על הפרוליפרציה. ZNF750המופעל על ידי 

חיוני לתהליך ההתמיינות הסופית של קרטנוציטים.  ZNF750הראו כי  ZNF750ניסויים בהם הושתק ביטוי 

ם להתמיינות מאוחרת של תאי אפידרמיס, כולל תאים אלו הראו ירידה חדה בביטוי של גנים המשמשים כסמני

 ,FLG, LOR, LCE3Dקבוצות גנים המאפיינים התמיינות תאי אפידרמיס ויצירה של מחסום העור, כדוגמת 

SPINK5, ALOX12B, DSG1 בנוסף לכך, ביטוי .ZNF750  בתאי קרטנוציטים מסוגHaCaT  שלא עברו התמיינות

הינו מבקר חיוני של  ZNF750נות מאוחרת של קרטנוציטים. לפיכך, הראינו כי גורמת לביטוי גנים המאפיינים התמיי

 תהליך ההתמיינות המאוחרת בקרטנוציטים. 

כגן מטרה ישירה של  RORAזיהה את  ZNF750חקר של המנגנונים המולקולריים המושפעים על ידי 

ZNF750 הביטוי של .RORA  הופחת משמעותית כתוצאה מהשתקת הביטוי שלZNF750 בעוד שהביטוי שלו הוגבר ,

נקשר ישירות לאזור הפרומוטר של  ZNF750. בנוסף לכך, הראינו כי ZNF750משמעותית כתוצאה מביטוי של 

RORA   .באזור בעל שימור אבולוציוני גבוה, המכיל סימנים ביוכימיים המאפיינים אזורי מטרה של גורמי שעתוק

 ,FLG, הצליח לתקן את ביטוי הגנים ZNF750הביטוי של , בתאים בהם הושתק RORAהחזרת הביטוי של 

ALOXE3, ALOX12B המאפיינים התמיינות מאוחרת של תאי אפידרמיס ויצירה של מחסום העור. מוטציות ,



בגנים אלו גורמות למחלות עור המאופיינות בפגם במחסום העור, כדוגמת אסטמה של העור, ואיכטיוזיס. בנוסף, 

הינו גן   RORA. לפיכך, ZNF750, גרם להפחתת עידוד ביטוי גנים אלו כתוצאה מביטוי  RORAהשתקת הביטוי של 

, המתווך חלק מתהליכי ההתמיינות הסופית  בקרטנוצים ויצירת מחסום העור המבוקרים ZNF750מטרה ישיר של 

 .0ZNF75על ידי 

 epidermal-ים הממוקמים בומבקר מקבץ של גנ ZNF750בנוסף לכך, זיהינו מסלול מרכזי נוסף הפועל תחת 

differentiation complex אזור גנומי זה משוייך לרגישות לפסוריאזיס ומכיל מקבץ גנים בעלי תפקידים מרכזיים .

הינו חיוני לביטוי קבוצות גנים ספציפיות במקבץ גנומי זה,  ZNF750ביצירת ותחזוקת האפידרמיס. הראינו כי 

שלא עברו התמיינות מספיקה לעידוד הביטוי של קבוצת הגנים הזו.  HaCaTוביטויו בתאי קרטנוציטים מסוג 

, C-JUNהיחידה שלו -, ועיכובו קישורו או השתקה של תתAP-1-על קבוצת הגנים הזו תלויה ב ZNF750הבקרה של 

פועל באופן דומיננטי  ZNF750על קבוצת גנים זו. בנוסף לכך, הראינו כי  ZNF750גורמים להפחתת ההשפעה של 

, בבקרה על הביטוי של קבוצת גנים זו. בין הגנים הנכללים polycombכנגד הדיכוי של קומפלקס דיכוי השעתוק 

ששויך לאחרונה לרגישות לפסוריאזיס. לפיכך, תוצאות המחקר תומכות בכך שפגם  LCE3Dבקבוצה זו נמצא גם 

 במחסום העור יכול להוות גורם המוביל להופעת פסוריאזיס.

 ZNF750 ו מבקר מרכזי של תהליך ההתמיינות המאוחרת בקרטנוציטים, היכול לשמש יחד עם גנים הינ

המבוקרים על ידו, לזיהוי של אמצעי טיפול למחלות עור שכיחות המאופיינות בפגם בתהליכי ההתמיינות של 

 קרטנוציטים ובמחסום עור פגוע.
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 סביבה כמותי המבוסס על מאפייני נהג ותרחישים נבחרים-רכב-עיצוב ותיקוף מודל נהג

 

 אופנהיים ( אהרנסון) עלית

 גלעד-טל אורון' דוד שנער ופרופ' פרופ

 

 תקציר

 העדר מסתם יותרבפועל מדובר ב אך ,'תאונותמ הפךה' - כ קרובות לעתיםנתפסת  בדרכים בטיחות

 ניםשאלונהגים על פי  התנהגות של עצמיים דיווחיםתאונות ו בין קשרה בדקו את רבים מחקרים. תאונות

 זהיבתההתמקדות Driver Behaviour Questionnaire ((DBQ ,Reason et al., 1990 .), לדוגמא)

 כמותי סביבה-רכב-נהג מודל תקףול עצבל הייתה המטרה .תנועה ולא בכמות תאונות ותהינה בעביר זו

מושפעות  נהגים של עבירות כיצד להראות הכוונה .נבחרים ותרחישים אפייני נהגמ על המבוסס

 ימגדר דותפק, ( ,SSS-V ,4991Zuckerman) חיפוש ריגושים :כגון, ספציפיים יםותיאישי מאפייניםמ

(BSRI;Bem, 1974 ) ,ראשון כצעד .סביבתיים משתנים גם כמו, ניסיון בנהיגהו דמוגרפיים נתונים 

 כדי. התיאורטי המודל את ולבנות ביותר הרלוונטיים המשתנים את זהותל מנת על בוצעה סקירה ספרותית

שלב זה . סימולטור ניסויו סקר ;שלבים שניב אשר נבנה 'שמגש' מחקר בצעתי המודל את תקףול פתחל

 פי על. לבצע עבירות תנועהמנבאים באופן מובהק נטייה  ואינטראקציות פרמטרים אילו למצוא כדי נועד

 וניסוי סקר, שלבים בשני גם הוא, "מאשש" מחקר היה הבא הצעד .התיאורטי המודלעודכן , התוצאות

הוא  מגדרי תפקודש הוא זו זהיבת ביותר החשוב הממצא .ןעודכהמ המודל את לאשר מנת על, סימולטור

 מידת חיפוש ריגושים, הניסיון יםניתוחכל הב, כן כמו. גדרמ נהגים לעומת התנהגות של יותר תקף מנבא

 חשוב ממצא. אחרים משתנים עם אינטראקציהב או עיקרי כאפקט בין אם במודל נכללו ימגדר דוותפק

ממוצע  ידי על שנמדד) וניסיון ימגדר דותפק בין מובהקת אינטראקציה היה סימולטורה ניסויימ במיוחד

 גם מצביעות התוצאות .היו עקביות לא סימולטורה מחקרי שני של התוצאות, ולםא(. בשנה קילומטרים

 ISA, Intelligent Speed) ניסיון ומערכת המתריעה על מהירות של אינטראקציהב מעניינת מגמה על

Adaptation.) ה- ISA לעומת. מנוסים פחותרב נהגים בק רק משמעותי באופן המהירות את מפחיתה 

 בקרב הבדלאין  וכמעט) ISA עם נהיגה בזמן שאינן מהירות רותעבי יותרביצעו  מנוסים נהגים, זאת

 שלי הגישה. אפשרייםה מודליםמה אחדרק  הוא המוצע המודלש, חשוב לציין(. מנוסים פחותנהגים 

, לנהג כתשומות משמשים רכבה וכלי סביבתייםה משתניםנמצא במרכז וה נהגבו ה מודל ליצור הייתה

 . הנהג והסביבה ובאופן חלקי מתכונות הרכב ממאפייני מושפעת נהגה התנהגות ושבו
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Abstract  

Traffic safety is often expressed as the ‘inverse of accidents’. However, it is more 

than the mere absence of accidents. Many studies looked for associations between 

self-reports like the Driver Behaviour Questionnaire (DBQ, Reason et al., 1990) and 

accidents. The focus in this thesis changed from counting accidents to quantifying 

unsafe acts as violations. The purpose was to design and validate a quantitative 

Driver-Vehicle-Environment model based on select drivers' variables and scenarios. 

The objective was to show that drivers' violations can be traced to specific personal 

characteristics such as sensation seeking (SSS-V, Zuckerman, 1994), gender role 

(BSRI; Bem sex role inventory, Bem, 1974), demographics, and exposure, as well as 

to environmental variables. As the first step the literature was reviewed in order to 

discover the most relevant variables for construction of the theoretical model. To 

develop and test the model I first performed an exploratory research which consisted 

of two stages; a survey and a simulator study, to find which parameters and 

interactions significantly predict violation tendency. According to the results, the 

theoretical model was revised. The next step was again a two-stage research, 

consisting of a survey and a simulator experiment, in order to confirm the revised 

model. The most important finding in this thesis was that gender role is a more valid 

predictor of driving behavior than gender. Furthermore, in most analyses experience, 

SSS and gender role were included in the model either as main effects or in their 

interactions with other variables. One particular important finding from the simulator 

studies was a significant interaction between gender role and experience (measured by 

annual kilometers driven). But the results of the two simulator studies were not 

consistent with each other. The results also indicated an interesting trend with regard 

to the interaction of Intelligent Speed Adaptation (ISA) system and experience. ISA 

significantly reduced speed only of the less-experienced group. Yet, experienced 

drivers had more violations other than speeding while driving with ISA (and almost 

no difference while driving with or without ISA, within the less-experienced drivers). 

Admittedly, the proposed model is one of many possible models. My approach was to 

create a driver-centered model where vehicle environmental and vehicular variables 

and parameters serve as inputs to the driver and where driver behaviour is affected by 

both and is partially determined by the vehicle features.   
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Abstract

Seawater intrusion is one of the main causes of deterioration of coastal groundwater quality.

Therefore, it is an extremely important factor in management of coastal aquifers. Today, seawater

intrusion is one of the most widespread and important salinization processes in coastal aquifers,

around which 70% of the world population lives. The intrusion of seawater into coastal aquifers

has  elevated  and  shifted  inland  the  fresh-saline  water  interface  (FSI),  replacing  fresh

groundwater  with  seawater.  The  goals  of  this  research  were  to  identify  salinization  and

freshening events in the coastal aquifers, quantify their time scale and estimate their effect on

groundwater chemistry in the FSI. 

This research combines field work with column experiments simulating the field conditions.

In addition, it focuses on a variety of chemical parameters which have been rarely investigated

before. The fieldwork consisted mainly of seasonal sampling of observation wells located near

the  shoreline  of  the  coastal  aquifer  of  Israel  and  sampling  of  seawater.  Before  sampling,

electrical conductivity (EC) profiles were conducted in order to determine where the FSI was

located and its width. In addition, sediments, fresh groundwater and seawater were taken from

the study sites for the experiments  in order to simulate salinization and freshening events in

conditions as close as possible to the field conditions. The chemical parameters analyzed from

the field and the experiments were: major ions; species of the carbon system such as alkalinity

(ALK), dissolved inorganic carbon (DIC) and the stable carbon isotope of the DIC (δ13CDIC);

nutrients such as dissolved inorganic nitrogen species (DIN: nitrate – NO3
-, nitrite – NO2

- and

ammonium – NH4
+) and the stable isotopes of nitrogen and oxygen (15N and 18O, respectively)

in NO3
- and NO2

-, phosphate (PO4
3-) and silica (Si(OH)4); trace elements such as Sr2+, Fe2+, Mn2+,

Ba2+, Li+ and B and the stable isotope of sulfur in sulfate (34S).

The first stage of this research was distinguishing between salinization and freshening events

and quantifying the effects of these events on major ions and the carbonate system. The second

stage  was  dealing  with  the  effect  of  salinization  and  freshening  on  nutrient  characteristics,

focusing on the DIN species. The third stage was studying the characteristics of trace elements.

The last stage examined the potential for utilization the saline groundwater from the FSI and

below it for desalination based on the above characteristics.



Cation exchange was found to be the dominant process affecting the major cations during

salinization  and freshening.  This  was deduced by mass  balance  of  the  change  in  the  cation

concentration  during  the  experiments.  In  addition,  a  geochemical  model  simulating  the

experiments, taking into consideration that cation exchange was the only geochemical process

that  occurred,  supported  this  conclusion.  The  cation  exchange  affected  mostly  Ca2+ (during

salinization its  concentration reached almost twice that  in seawater)  and K+,  relative to their

theoretical concentration from mixing between seawater and freshwater. This observation was

used to create an index for distinguishing between salinization and freshening events. The index

showed that these events occurred seasonally. This index is global and can be used to distinguish

between  salinization  and  freshening  events  in  other  coastal  aquifers  around  the  world.  In

addition,  it  was  found  that  the  cation  exchange  process  is  reversible,  and  the  cations  that

adsorbed during salinization desorbed during freshening, and vice versa.

Ion exchange affected also nutrient species such as NH4
+ and PO4

3-, whose concentrations in

the  FSI  and  in  the  saline  groundwater  below it  were  higher  than  in  fresh  groundwater  and

seawater.  NH4
+ reached  10  mol·L-1 and  PO4

3- reached  1.3  mol·L-1,  whereas  in  fresh

groundwater  and seawater  their  concentrations  were below 2 and 0.5  mol·L-1,  respectively.

Since the FSI is an oxycline between the oxic fresh groundwater above it and the anoxic saline

groundwater below it, redox processes occur in this zone. For example, nitrification oxidized the

NH4
+ in the FSI. On the other hand, NO3

- was reduced slightly by denitrification in the saline

groundwater  below the FSI, where the conditions are anoxic. Identification of these biological

processes  (nitrification  and denitrification)  was made based also on the isotope  composition

results. 

The study of the trace metals (Mn2+, Ba2+ and Li+) was conducted in the field using a set of

three observation wells perpendicular to the shoreline. It was found that the trace metals were

controlled dominantly by cation exchange. Moreover, the effect of the exchange on Mn2+ and Li+

was increased in the observation well located more inland. This suggested that Mn2+ and Li+ can

exhibit the  propagation  front  of  the  seawater  intrusion.  On the  other  hand,  Ba2+ was  mostly

affected in the shallow depth of the observation well located in the intertidal zone. This was

probably due to a sea storm, which caused infiltration of seawater into the aquifer from above.



The column experiments  showed an  enrichment  of  Mn2+ by  one  order  of  magnitude  during

salinization, while it was depleted below the detection limit during freshening.

The last part of this study was to examine the potential of utilizing groundwater from the FSI

and below it as feed water for desalination by conducting desalination experiments of saline

groundwater and seawater. This kind of saline groundwater is not utilized in Israel as a source for

desalination. Its use is also rare around the world, although there are some technical advantages

to using saline groundwater compared to seawater. The experiment results show that desalination

of groundwater from the FSI and below it is more effective than that of seawater. The obvious

advantage of the water from the FSI and below it is that it is less saline than seawater. Therefore,

under  the  same  pressure,  the  permeate  flux  (the  flux  of  the  fresh  water  product  from the

desalination) during desalination of water from the FSI or below it is higher than from seawater.

In addition, the fouling experiments (simulating the decrease in the membrane efficiency) show

less fouling when water from the FSI was used than when seawater was used. This could be due

to the difference in salinity but also as a result of the difference in the chemical composition, as

was shown from the permeate flux when using water from the FSI and seawater. The results

suggest that groundwater from the FSI is more desirable for desalination than seawater. 



אירועי המלחה והמתקה באקוויפרים חופיים – קצב
התרחשותם והשפעתם על כימית מי התהום

מחקר לשם מילוי חלקי של הדרישות לקבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה"

מאת

עמוס רוסק

הוגש לסינאט אוניברסיטת בן גוריון בנגב

כ"ח בטבת תשע"ד                                               31/12/2013

באר שבע



תקציר

חדירת מי-ים היא אחד הגורמים העיקריים לירידה באיכות מי תהום באזורים חופיים, על כן זהו גורם חשוב

בניהול אקוויפרים חופיים. כיום חדירת מי-ים היא תופעה שכיחה וחשובה בתהליכי המלחה של אקוויפרים חופיים,

מאוכלוסיית העולם. חדירת מי הים גורמת לעליה והתקדמות של הפן הביני אל החוף70%אזורים בהם חיים כ-  

ומחליפה מי תהום מתוקים במי-ים. מטרת מחקר זה היא לזהות אירועי המלחה והמתקה באקוויפרים חופיים, לכמת את

משך זמן התרחשותם ולהעריך את השפעתם על כימית מי התהום באזור הפן הביני. 

. הוא2. הוא משלב בין עבודה שדה וניסויי קולונות המדמים את תנאי השדה. 1מחקר זה הוא ייחודי משתי סיבות: 

שם דגש על מגוון גדול של פרמטרים כימיים, דבר אשר אינו שכיח במחקרים מסוג זה. עבודת השדה הייתה מורכבת

בעיקר מדיגומים עונתיים של קידוחי תצפית הממוקמים בקרבת החוף ובדיגום מי-ים. לפני הדיגומים, נעשו פרופילי

מוליכות חשמלית במטרה לזהות את מיקום הפן הביני, את רוחבו ואת רוחב מי התהום המתוקים והמלוחים מעל ומתחת

הפן הביני. נלקחו דוגמאות סדימנט, מי תהום מתוקים ומי ים מאזורי המחקר במטרה להשתמש בהן לבנית ניסויי

קולונה שידמו אירועי המלחה והמתקה בתנאים הקרובים ביותר לאלו הקיימים בשדה. הפרמטרים הכימיים שנבדקו

), פחמןALKמדוגמאות השדה והניסויים הם: כימיה כללית (כולל ברום); צורוני מערכת הפחמן כגון אלקליניות (

) אנאורגני  ב-DICמומס  פחמן  של  היציב  והאיזוטופ   (DIC  (δ13CDIC)המומס החנקן  צורוני  כגון  נוטריינטים   ;

,18O ו-15N – ניטרט, ניטריט ואמוניום) והאיזוטופים היציבים של חנקן וחמצן בניטרט ובניטריט (DINהאנאורגני (

בהתאמה), פוספט וסיליקה; יסודות קורט כגון סטרונציום, ברזל, מנגן, באריום, ליתיום ובורון והאיזוטופ היציב של

).34Sגופרית בסולפט (

השלב הראשון של העבודה היה זיהוי של אירועי המלחה והמתקה וכימות השפעתם על הכימיה הכללית ומערכת

הפחמן. השלב השני עסק בהשפעת אירועי המלחה והמתקה על הנוטריינטים, בדגש על צורני החנקן. השלב השלישי

עסק ביסודות הקורט בפן הביני. השלב הרביעי בחן את הפוטנציאל להשתמש במי התהום המלוחים מהפן הביני

ומתחתיו כמי גלם להתפלה.

שחלוף קטיונים נמצא כגורם המשמעותי ביותר המשפיע על הקטיונים העיקריים במהלך המלחה והמתקה. מסקנה

זו התקבלה מתוך חישובי איזוני מסה של ההבדל בריכוזי הקטיונים במהלך הניסויים. בנוסף, מודל גיאוכימי, שדימה

את הניסויים ולקח בחשבון שחלוף קטיונים כתהליך הגיאוכימי היחיד, תמך במסקנה הזו. שחלוף קטיונים השפיע באופן

יחסי הכי הרבה על ריכוזי קלציום ואשלגן לעומת ריכוזם הצפוי מערבוב בין מי התהום המתוקים ומי הים בלבד.

אלה אירועים  כי  הראה  זה  במדד  שימוש  והמתקה.  המלחה  אירועי  בין  לאבחנה  מדד  ליצירת  הובילה  זו  מסקנה 

מתרחשים באופן עונתי.



יונים השפיע גם על הנוטריינטים אמוניום ופוספט. לכן, ריכוזי אמוניום ופוספט בפן הביני ומתחתיו, שחלוף 

גבוהים מאלו של מי התהום המתוקים ומשל מי-ים. ניטריפיקציה מחמצנת את האמוניום בפן הביני, שם התנאים הם

מחומצנים למחצה, אשר גורמים להעשרה בריכוזי הניטריט בפן הביני. לעומת זאת, ניטרט מתחזר מעט על ידי תהליך

דה-ניטריפיקציה במי התהום המלוחים מתחת לפן הביני, שם התנאים הם ללא חמצן. זיהוי תהליכים ביולוגים אלו

(ניטריפיקציה ודה-ניטריפיקציה) התאפשרו בזכות תוצאות האיוזטופים היציבים. שינויים אלו בריכוזי הנוטריינטים

יכולים להשפיע על מי החופים עקב החיבור בין אקוויפר החוף ומי הים.

לימוד יסודות הקורט (מנגן, באריום וליתיום) נערכו בעזרת סדרה של שלושה קידוחים הממוקמים בניצב לקו

החוף. יסודות הקורט מושפעים גם הם בעיקר משחלוף קטיונים. יתרה מזו, השפעת השחלוף על מנגן וליתיום גדלה

בקידוחים שנמצאו יותר בכיוון היבשה. השפעת השחלוף יכולה להיות סימן להתקדמות חזית ההמלחה של חדירת מי

הים. מצד שני, באריום הושפע בעיקר בחלק הרדוד של הקידוח הממוקם באזור המושפע מגאות ושפל. שינויי ריכוז

הבאריום התרחשו כנראה עקב סופה בים שגרמה לחלחול מי-ים לתוך האקוויפר מלמעלה. יש לציין שהשפעת המסת

) ותכולתppm 2-3תחמוצות מנגן כתהליך משמעותי נזנח מכיוון שריכוז הפחמן האורגני המומס במי התהום  נמוך (

 בלבד. עדויות נוספת לכך הן ריכוז הברזל הנמוך שנמצא בשדה ובניסויים, שהיה0.5%הפחמן האורגני בסדימנט הוא 

) ושתוצאות יחסי האיזוטופים של הגופרית בסולפט הראו התנהגותD.L. = 0.07 eq.L-1לרוב מתחת  לגבול הזיהוי (

קונסרבטיבית.

מי תהום מלוחים בטווח מליחות של הפן הביני ומתחתיו אינם בשימוש כמקור להתפלה בישראל ומלבד העבודה

שנעשתה באלמריה (דרום מזרח ספרד), שימוש במי תהום מלוחים בעולם להתפלה הוא נדיר. אף על פי כן, יש כמה

יתרונות בשימוש של מי תהום מלוחים בהשוואה למי-ים. מי התהום מסוננים באופן טבעי ובעלי טמפרטורה פחות או

יותר קבועה, דבר שיכול להפחית את הצורך בטיפול מקדים. אם השאיבה מתבצעת מקידוחים הנמצאים באזור החוף,

אין צורך בצינורות ארוכים להובלת מי-ים. בנוסף, שאיבת מי תהום מלוחים מתחת לפן הביני יכולים לדחוק את הפן

הביני לכיוון הים ולכן יכולים לרסן את חדירת מי הים אל אקוויפר החוף.

מחקר זה בדק את הפוטנציאל בשימוש מי תהום מאזור הפן הביני כמי הזנה להתפלה. זה נעשה באמצעות ניסויי

התפלה של מי תהום מלוחים ומי-ים. תוצאות הניסויים הראו שהתפלה של מי תהום מהפן הביני יעילה מזו של מי-ים.

היתרון הברור של הפן הביני הוא בכך שהמים שם מלוחים פחות מאשר מי-ים. מכאן שבלחץ נתון ספיקת הפרמאט

(תוצר המים המתוקים מתהליך ההתפלה) במהלך הניסוי עם מים מהפן ביני גבוהה מזו של פרמאט מהניסויים עם

מי-ים. בנוסף, נעשו ניסויי פאולינג הבודקים את ירידת יעילות הממברנה במהלך ההתפלה. תוצאות ניסויי הפאולינג

הראו כי התרחש פחות פאולינג במהלך התפלת מים מהפן הביני לעומת במהלך התפלת מי-ים. הסיבה לכך יכולה להיות

עקב הבדל במליחות אבל גם עקב ההבדל בתפוצת היונים במים, כפי שבא לידי ביטוי בנירמול ספיקת הפרמאט כאשר

היה שימוש במי פן ביני ובמי-ים. התוצאות מרמזות כי מי תהום מהפן הביני יעילים להתפלה יותר ממי-ים. למרות זאת,

נדרש מחקר נוסף בתחום זה.
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Title: The Dynamics of Task Conflict and Response Conflict 

Submitted by: Ami Braverman 

Supervised by: Prof. Nachshon Meiran 

 

 In this collection of studies, I studied the dynamics of action preparation and performance with a 

special emphasis on the differentiation between task conflict and response conflict. Task conflict is a 

conflict regarding what the expected current task is and response conflict is a conflict between the expected 

response and other potential responses. This distinction has been made before. However, these are the first 

studies in which the two conflict types were manipulated independently of one another. Moreover, the 

manipulation of task conflict and response conflict were as comparable as possible. This was done by 

making use of the task-switching paradigm, an experimental method where not only the expected response 

varies from trial to trial but where there is also a large chance of the relevant task varying from one trial to 

the next. In the experiments presented here, the general method was that the participants switched between 

two tasks. Irrelevant interfering information was presented during the trial with the intention of causing a 

varying amount of conflict either on the level of the task identity or on the level of the response.  

 The first study coins a new method for manipulating task conflict in what I termed the task conflict 

effect (TCE). In three experiments, a significant TCE was found. An interesting finding is that if 

participants received more time to deal with task conflict prior to target appearance, the TCE diminished. 

This result suggests that there is a conflict control mechanism involved with task conflict. 

 The second study tested the temporal unfolding of the processes underlying task conflict (measured 

again with TCE) and response conflict (measured with the response conflict effect – RCE). In this event 

related potentials study, it was found that task conflict affected brain activation prior to response conflict. 

Following this, both conflict types took effect until the end of the measured segment. These results suggest 

that prior to response selection there is a task decision process.  

 The third study more directly tested the connection between conflict control and the differentiation 

between task conflict and response conflict. Two experiments were run that tested the effect of proportion 

of congruence (of both task conflict and response conflict, each one separately) on TCE and RCE. It is 

found that congruence proportion (regardless of type, task or response) modulated the RCE and did not 

modulate the TCE. These results suggest that both task conflict and response conflict are monitored but 

that only response conflict is modulated.  

 The first most prominent implication of all of these studies is that task conflict is a separate 

phenomenon from response conflict. Task conflict seems to affect task decision and other task related 

processes such as possibly task activation/updating in memory. As commonly accepted, response-conflict 

affects response selection. In the General Discussion of the thesis, the relevance of the studies to theories of 

action is discussed. 



הדינמיקה של הפרעה במטלה והפרעה בתגובהנושא:   

 מוגש על ידי: עמי ברברמן

 מנחה: פרופסור נחשון מירן

 

באוסף מחקרים זה חקרתי את הדינמיקה של הכנה לפעולה עם דגש מיוחד על ההבדל בין הפרעה למטרה  

 הוהפרעה לתגובה זו הפרעה בין התגובה המצופ הוהפרעה לתגובה. הפרעה למטלה זו הפרעה לגבי המטלה המצופ

ותגובות אפשריות אחרות. הבחנה זו נעשתה בעבר אך אלו המחקרים הראשונים בהם שתי סוגי הקונפליקט 

היה להשוות ניתן כך שנעשו פרעה לתגובה ההפרעה למטלה והה תפעול. יתר על כך, באופן בלתי תלויתופעלו 

לא רק התגובה משתנה שבה  יתידבר זה נעשה על ידי השימוש בפרדיגמת מעבר בין מטלות, שיטה ניסו .ביניהן

להציג גם סיכוי גדול שהמטלה תשתנה מצעד לצעד. בניסוים המוצגים כאן, השיטה הייתה ם מצעד לצעד אלה שקיי

משתנה של הפרעה ברמה של המטלה או ברמה של התגובה. מידהכוונה לגרום לבונטי במהלך הצעד ולא רל מידע  

, הפרעה שגרמה לאפקט ניסויי לו הפרעה למטלהשל  תפעולהמחקר הראשון מציג שיטה חדשה של  

מובהק. ממצא מעניין היה שכאשר  TCEניסוים נמצא  ה). בשלושTCE( "אפקט ההפרעה למטלהקראתי "

. ממצא זה רומז ן יותרקטהפך ל  TCEמשתתפים קיבלו יותר זמן להתמודד עם ההפרעה, לפני הופעת המטרה, ה

למטלה.הקשור להפרעה הפרעה המנגנון של שליטה על  םשקיילכך   

של התהליכים המושפעים מהפרעה למטלה (הנמדדת על ההתפתחות על ציר הזמן המחקר השני בדק את  

זו אשר התבסס על מדידה מחקר ב ).RCE נמדדת על ידי אפקט ההפרעה לתגובה) והפרעה לתגובה (הTCE ייד

ילה להשפיע על פעילות המוח לפני תחהנמצא שהפרעה למטלה  )ERP(פני הקרקפת חשמלית על הפעילות של ה

מעידים על . ממצאים אלו לסוף חלון הזמן הנמדדעד וזאת  השפיעושני הקונפליקטים לאחר מכן, הפרעה לתגובה. ה

ירת מטלה. חכי לפני בחירת תגובה מתקיימת בכך   

לנטר את יכולת הבין הפרעה לגודל ה עלבצורה יותר ישירה את הקשר בין שליטה  בדקהמחקר השלישי  

זו מטלה וגם זו ברמת האת השפעתה של הפרופורציה של תואמות (גם  בדקואשר  הורצוניסוים  ני. שההפרעה

ית האי . נמצא כי פרופורציRCEו TCEבנפרד) על סוג תואמות תופעלה כל כשהפרופורציה של תגובה, ברמת ה

 אך לא השפיעה על גודל ה RCE ה הובילה לירידה בגודל ) אי התואמות (בלי להתחשב בסוג גבוהה תואמות

TCE הפרעה לתגובה האך רק ות שגם הפרעה למטלה וגם הפרעה לתגובה מנוטר מעידים על כך. ממצאים אלו

וסתת. ומ  

היא שהפרעה למטלה הינה  עבודת הדוקטורט שלי כל מחקרי ביותר שלבולטת ה  ההשלכה התיאורטית

משפיעה על בחירת מטלה ותהליכים אחרים אפשריים  טלהנראה כי הפרעה למתופעה נפרדת מהפרעה לתגובה. 

מטלה בזיכרון. כפי שמקובל, הפרעה לתגובה משפיעה על בחירת תגובה. בדיון הכללי של הכגון הפעלה/עדכון של 

התזה, נידון החשיבות של המחקרים הנוכחים לתיאוריות של פעולה.  



Abstract 

 

Topic: the connection between social support, degree of religious observance, 

preference for tradition and their influence on the different attitudes towards seeking 

mental health care among Israeli-Muslim students and Muslim students in the West 

Bank.  

 

Submitted by:  Amir Birani 

 

Instructor:  Prof. Ailan Alkarnawi 

 

The current study examines – social support, degree of religious observance and 

tendency toward tradition while distinguishing between the attitudes of Israeli-

Muslim students and Palestinian- Muslim students as regards to mental health 

problems and their treatment, the dependent variable in the study are the attitudes 

toward mental health problems are their treatment.  The independent variables are:   

1. Social support, 2. Degree of observance, 3. Preference for tradition.  Control 

variables: nationality, area of study, gender and marital status were also included in 

the research model.  The research hypotheses: 1. Differences will be seen in attitudes 

toward mental health problems and their treatment between Israeli Muslim students 

and Palestinian Muslim students, while controlling the degree of social support.   

2. Differences will be seen in attitudes toward mental health problems and their 

treatment between Israeli Muslim students and Palestinian Muslim students, while 

controlling the degree of religious observance.  3. Differences will be seen in attitudes 

toward mental health problems and their treatment between Israeli Muslim students 

and Palestinian Muslim students, while controlling the preference for tradition. 4.  

Differences will be seen in attitudes toward mental health problems and their 

treatment between Israeli Muslim students and Palestinian Muslim students, while 

controlling gender.  5. Differences will be seen in attitudes toward mental health 

problems and their treatment between Israeli Muslim students and Palestinian Muslim 

students, while controlling the area of study.  6. Differences will be seen in attitudes 

toward mental health problems and their treatment between Israeli Muslim students 

and Palestinian Muslim students, while controlling marital status (married or single.)  

7. The attitudes towards mental health problems and their treatment shall be predicted 



according to the degree of social support, religious observance, preference for 

tradition, gender, area of study, marital status and nationality (Israel/Palestinian.)  The 

research tool is a close-ended questionnaire with sub-questionnaires of: 1. 

socioeconomic characteristics, 2. Informal social support questionnaire, 3. Degree of 

Islamic religious observance, 4. Preference for tradition questionnaire,  

5. Questionnaire about attitudes toward mental health problems and seeking mental 

health care.  The questionnaires were completed by students from universities in 

northern and southern Israel as well as students from the West Bank in the “snowball” 

sampling method.  The study included 214 Muslim students, 105 of whom were 

Israeli Muslim students and 109 of whom were Muslim students from the West Bank. 

The results corroborated the main hypothesis.  Differences were found in the attitudes 

toward mental health treatment between the two groups.  The findings show that 

Palestinian Muslim students express greater confidence in the professional health care 

system compared to their Israeli counterparts, even when their level of religious 

observance is controlled. The reason being that cultural sensitivity is significant in the 

therapeutic process, especially in psychotherapy, and among the Palestinians, therapy 

is culturally more accessible.  It was further found that Palestinian Muslim students 

expressed more positive attitudes regarding their belief in the professional mental 

health care system except for the aspect of exposing emotions.  However, no gender 

difference was found regarding attitudes to mental health care, though it was found 

that Palestinian students studying Exact Sciences and Social Sciences expressed more 

positive attitudes in their level of confidence in professional health care system than 

their Israeli Muslim counterparts.  It was further shown that single and married 

Palestinian Muslim students expressed positive attitudes towards mental health care 

than Israeli students of both statuses.  The latter hypothesis, which unites all the 

variables into one regression model, showed that the preference for tradition is the 

only clear influential variable and therefore, it is impossible to infer that there is a 

definite link between controlling attitudes to mental health problems and their 

treatment, and the degree of social support, religious observance, gender, area of 

study, marital status and nationality within the overall population. 

The research conclusion shows that although Israeli Muslim students live under a 

democratic rule and have access to a developed mental health system similar to that of 

other Western countries, their counterparts in the West Bank are served by a mental 

health system similar to that which is found in traditional Muslim countries.  It seems 



that the reliance of Israeli Muslim student on tradition instead of turning to those who 

Western mental health care sources is the major factor in predicting attitudes 

regarding mental health problems and their treatment.  Among Israeli Muslim 

students, the tradition of observing religious principles poses a major barrier that 

prevents them from seeking mental health care assistance, since the latter is provided 

by the majority group, which is Jewish, and operates according to Western mental 

health care systems.  Therefore, Muslim students from the West Bank had more 

positive attitudes toward psychotherapy, though it does not exist among them because 

the Muslim religious tradition does not encourage such services.  That is to say, in 

both cases, there is lack of usage of professional mental health services and negative 

attitudes about seeking psychotherapy.  The results of the study indicate that the 

sociopolitical atmosphere influences the attitudes of the individual in regards to 

seeking mental health care assistance, and so are the variables of social support, 

degree of religious observance and a preference for traditional treatment over modern 

therapy influenced by sociopolitical processes. 

 



 תקציר העבודה                                               
 

העדפת מסורת והשפעתם , רמת דתיות , הקשר בין תמיכה חברתית : נושא העבודה 
על השונות בעמדות כלפי בקשת עזרה וסיוע נפשי בקרב סטודנטים מוסלמים 

 .ישראלים וסטודנטים מוסלמים בגדה המערבית 
 

 .ביראני עמיר  :שם המגיש
 

 .פרופסור עליאן אלקרנאוי: שם המנחה 
 

מידת דתיות והעדפת מסורת , תמיכה חברתית - הפרמטריםסק בשאלה האם והמחקר הנוכחי ע

מבחינים בין עמדותיהם של סטודנטים מוסלמים ישראלים לאלו של סטודנטים מוסלמים 

עמדות כלפי בעיות  הוא המשתנה התלויכאשר , באשר לבעיות נפשיות והטיפול בהן פלסטינים 

 מידת דתיות. 2, תמיכה חברתית . 1:  המשתנים הבלתי תלויים הם. נפשיות והטיפול בהן

אף  הוכנסו ומצב משפחתי מגדר ,תחום לימודים , לאום  : משתנים מפקחים. מסורתהעדפת . 3 

יימצא הבדל בעמדות באשר לבעיות נפשיות והטיפול . 1:  השערות המחקר. הם למודל המחקר

תוך פיקוח על מידת , בהן בין סטודנטים מוסלמים ישראלים לסטודנטים מוסלמים פלסטינים

יימצא הבדל בעמדות באשר לבעיות נפשיות והטיפול בהן בין סטודנטים . 2.התמיכה החברתית

יימצא . 3. ך פיקוח על מידת הדתיותתו, מוסלמים ישראלים לסטודנטים מוסלמים פלסטינים

הבדל בעמדות באשר לבעיות נפשיות והטיפול בהן בין סטודנטים מוסלמים ישראלים לסטודנטים 

יימצא הבדל בעמדות באשר . 4. תוך פיקוח על מידת העדפת המסורת, מוסלמים פלסטינים

, מוסלמים פלסטיניםלבעיות נפשיות והטיפול בהן בין סטודנטים מוסלמים ישראלים לסטודנטים 

יימצא הבדל בעמדות באשר לבעיות נפשיות והטיפול בהן בין סטודנטים .  5.  תוך פיקוח על מגדר

יימצא . 6. תוך פיקוח על תחום הלימוד, מוסלמים ישראלים לסטודנטים מוסלמים פלסטינים

סטודנטים הבדל בעמדות באשר לבעיות נפשיות והטיפול בהן בין סטודנטים מוסלמים ישראלים ל

העמדות באשר לבעיות . 7(.נשוי או רווק)תוך פיקוח על מצב משפחתי , מוסלמים פלסטינים

, העדפת המסורת, מידת הדתיות, נפשיות ולטיפול בהן ינובאו על ידי מידת התמיכה החברתית

כלי המחקר הינו שאלון  (.פלסטיני/ ישראלי )המצב המשפחתי והלאומיות , תחום הלימוד, המגדר

שאלון תמיכה חברתית בלתי . 2, מאפינים סוציו דמוגרפיים . 1: ר המכיל תתי שאלונים של סגו

עמדות כלפי שאלון . 5. שאלון העדפת מסורת . 4. שאלון מידת הדתיות באיסלאם . 3. פורמאלית 

י סטודנטים מאוניברסיטאות בצפון "השאלונים מולאו ע. בעיות נפשיות בקשת עזרה נפשית 

 214 במחקר השתתפו" .כדור שלג"וסטודנטים מהגדה המערבית  בשיטת , ה הארץ ובדרומ

 סטודנטים מוסלמים 101-סטודנטים מוסלמים ישראלים ו 105מהם , סטודנטים מוסלמים



נמצא כי קיימים הבדלים . תוצאות המחקר אוששו את ההשערה המרכזית .מהגדה המערבית

סטודנטים מוסלמים הממצאים מורים כי . תבעמדות באשר לקבלת טיפול נפשי בין שתי הקבוצו

גם כשרמת , פלסטינים מביעים אמון רב יותר בגורמים מקצועיים לעומת עמיתיהם הישראלים

, ההסבר לכך הוא כי הרגישות התרבותית היא משמעותית בתהליך הטיפולי. הדתיות מפוקחת

עוד נמצא כי לסטודנטים . ובקרב הפלסטינים הטיפול נגיש יותר תרבותית, במיוחד בטיפול נפשי

מוסלמים פלסטינים עמדות חיוביות יותר באשר לאמון בגורמים מקצועיים חוץ מההיבט של 

אך , לא נמצא הבדל בין המגדרים באשר לעמדות בנושא הטיפול הנפשי, עם זאת. חשיפות רגשות

יוביות לעומת זאת נמצא שלסטודנטים פלסטינים למדעים מדויקים ולמדעי החברה היו עמדות ח

כמו כן . יותר ברמת האמון בגורמים המקצועיים מעמיתיהם הסטודנטים המוסלמים הישראלים

עלה כי לסטודנטים המוסלמים הפלסטינים הרווקים והנשואים היו עמדות חיוביות באשר 

ההשערה האחרונה שאיחדה את כלל . לטיפול הנפשי יותר מלסטודנטים הישראלים בשני המצבים

הוא המשתנה המשפיע המובהק  העדפת המסורתרגרסיה אחד העלתה כי המשתנים למודל 

ולכן אי אפשר להסיק שישנו קשר מובהק בין פיקוח על העמדות באשר לבעיות נפשיות , היחיד

המצב המשפחתי , תחום הלימוד, הגדר, מידת הדתיות, והטיפול בהן למידת התמיכה החברתית

אף שהסטודנטים המוסלמים  מסכנת המחקר מראה כי על  .הכללית והלאומיות באוכלוסייה

הישראלים נהנים ממשטר דמוקרטי וממערכת בריאות נפש מפותחת הדומה לזו שבמדינות 

הם שונים מעמיתיהם הסטודנטים מהגדה המערבית המסתייעים בשירותי , מערביות אחרות

כי התלות במסורת  עדיין נראה. בריאות נפש הדומה לאלו שבמדינות מוסלמיות מסורתיות

והעדפתה על פני פנייה לגורמי בריאות הנפש המערביים בקרב הסטודנטים המוסלמים הן הגורם 

בקרב סטודנטים מוסלמים . העיקרי המנבא את העמדות באשר לבעיות נפשיות והטיפול בהן

, ישראלים המסורת ושמירת הערכים הדתיים הם חסם משמעותי המונע מהם מלקבל סיוע נפשי

. הפועלים על פי דפוסים מערביים, כלומר יהודים, חר שהאחרון מוענק על ידי קבוצת הרובמא

אך זה אינו , לסטודנטים המוסלמים מהגדה המערבית היו עמדות חיוביות יותר לטיפול נפשי, לכן

בשני , כלומר. בנמצא בקרבם מאחר שהמסורת והדת המוסלמית אינה מעודדת שירותים אלו

חסר בשירותי בריאות הנפש המקצועיים ועמדות שליליות באשר לפנייה -ותהמקרים יש היעזר

פוליטית משפיעה על עמדות הפרט לפנות -תוצאות המחקר מלמדות שאווירה סוציו. טיפול נפשי

פני  והעדפת טיפול מסורתי על, רמת דתיות, וכך גם משתנים של תמיכה חברתית, לסיוע נפשי

 . פוליטיים-וציוטיפול מודרני מושפעים מהליכים ס
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Abstract: 

We present the application of genetic programming (GP) to search in zero-sum, deterministic, full-

knowledge board games. We use multiple board games and multiple search algorithms as test cases 

in order to exhibit the flexibility of our system. We conduct experiments evolving players for 

variants of Checkers, Reversi, Dodgem, Nine Men’s Morris and Hex, evolving them in conjunction 

with the Alpha-Beta search and Monte Carlo Tree Search (MCTS) algorithms. 

Throughout our research we rely on modern neo-Darwinian theory—specifically, the gene-

centered view of evolution—to guide the design of our setup. Our evolutionary system implements 

strongly typed GP trees, explicitly defined introns, various mutation operators, a novel selective 

crossover operator, and multi-tree individuals. 

Explicitly defined introns in the genome allow for information selected out of the population to be 

kept as a reserve for possible future use. Selective genetic operators allow us to apply additional 

selection pressure during the procreation stage. Multi-tree individuals allow us to evolve software 

components that can be integrated into existing search algorithms where they improve play level 

over hand-crafted baseline players. 

Our results demonstrate patent improvement in play level for every game, clearly showing that GP 

is applicable to evolving search in board games. Results show differing levels of scalability, with the 

best scalability shown when using the MCTS algorithm. We also present our highly scalable 

EvoMCTS system designed as a scalable, easy-to-use, quick learning tool to improve the play level in 

games without need for any expert domain knowledge. 

Pursuing the goal of general game playing (GGP) we present a system that can serve as a stepping 

stone on the way to general game learning (GGL), where a system can learn a game upon getting its 

rule set, and the human developer can improve the resulting players by supplying the learning 

system with relevant information about the game. 

  



 משימות מרובותולוציה של סוכנים למציאת שיטות אב: נושא העבודה

 עמית בן בסט: שם המגיש

 משה זיפר :שם המנחה

 :תקציר העבודה

אנו משתמשים . אפס דטרמיניסטים עם ידע מלא-למשחקי לוח סכום( GP)אנו מציגים ישום של תכנות גנטי 
אנו עורכים . במשחקים מרובים ובאלגוריתמי חיפוש מרובים כמקרי מבחן כדי להדגים את גמישות המערכת שלנו

טחנה והקס אותם אנו מפתחים , ם'דודג, רברסי, ניסויים באבולוציה שלי שחקנים עבור וראינטים של דמקה

 (.MCTS)ביתא וחיפוש מונטה קרלו -באבולוציה בשילוב עם חיפוש אלפא

ובפרט התפיסה מבוססת הגנים של , דרוויניסטית המודרנית-לאורך המחקר אנו נסמכים על התאוריה הניאו

אינטרונים , עם טיפוסים חזקים GPהמערכת שלנו מישמת עצי . כדי להדריך אותנו בעיצוב המערכת ,האבולוציה
 .אופרטור שחלוף סלקטיבי חדשני ואינדיבידואלים מרובי עצים, מספר אופרטורים מוטציונים, מוגדרים מפורשות

ישמר ברזרבה לשימוש אינטרונים מוגדרים מפורשות בגנום מאפשרים למידע שנברר החוצה מהאוכלוסיה לה 
. אופרטורים גנטיים סלקטיביים מאפשרים לנו להפעיל לחץ סלקטיבי נוסף בשלב הרביה. אפשרי בהמשך

אינדיבידואלים מרובי עצים מאפשרים לנו לפתח רכיבי תוכנה אותם ניתן לשלב באלגוריתמי חיפוש קיימים כדי 
 .לשפר את רמת המשחק יחסית לשחקנים שנכתבו ביד

ניתן לישום כדי  GP-ובבירור מראות ש, שלנו מדגימות שיפור ברור ברמת המשחק בכל המשחקיםהתוצאות 
כאשר , התוצאות מראות רמות שונות של סקלביליות. לפתח באבולציה אסטרטגיות חיפוש במשחקי לוח

שלנו  EvoMCTSאני מציגים את מערכת . MCTSהסקלביליות המירבית מושגת כאשר משתמשים באלגוריתם 
 .סקלבילי וקל לשימוש המיועד לשפר את רמת המשחק גם ללא שימוש בידע מומחה, המעוצבת ככלי למידה מהיר

אנו מציגים מערכת שעשויה להיות צעד בדרך ללמידת משחקים ( GGP)בעקבות המטרה של משחקים כלליים 

והמתכנן האנושי יוכל , שלוכאשר המטרה היא מערכת שתוכל ללמוד משחק בהנתן סט החוקים (, GGL)כללית 
 .ככל שזה מצוי בידיו, י כך שיספק למערכת הלומדת מידע רלוונטי על המשחק"לשפר את רמת השחקנים הנוצרים ע















 בחירת מוצרים מרובי תכונות  בתהליכים בין גברים לנשים הבדלי: נושא העבודה

 ענב פרידמן: השם המגיש

 עודד לוונגרט' פרופ: שם המנחה

 :תקציר

 העדפה ובחירה של בתהליכי מגדריים הבדלים קיימיםומדוע  האם לבחון היא העבודה מטרת

בתהליך החלטת  אלו הבדלים. חליפיים מוצרים עומדים בפניהם כאשר ,תכונות מרובי מוצרים

מגדריים  הבדלים אודות רבה ספרות למרות, מחקרית לב לתשומת זכו לאה ריאלית בסביברכישה 

נשים מעבדות )קוגניטיביים  הבדליםו (פונקציונאליים-גברים חברותיותו רגשיות- נשים)אישיותיים 

 ומחקריים תיאורטיים סיכומים.וחברתישמקורם ביולוגי (גברים כמעבדים סלקטיביים הוליסטיות

 אך לא , שונים של מוצר יחיד ושיפוט בחירה לתהליכי כתורמים מגדר אלו הבדלי  על מצביעים

ביצועי :הקשורות למוצר עצמו)תכונות מוצר פנימיות חשיבות הבדלי מגדר ב מודלים הבוחנים נבחנו

בתהליך . 1 יחדיו (חברתיות והדוניות: הקשורות לתחושות שהמוצר מעורר בצרכן)וחיצוניות ( מוצר

בתהליך יצירת העדפה . 2  קטגוריהכאשר קיימות אלטרנטיבות למוצר מאותה , בחירת מוצר

היא כי במחקר הכללית   ההשערה .שונות רמות מעורבות הדורשים במוצרים,תוספציפי, למוצר

 העדפה או)במודלים הבוחנים אלמנטים בתהליך החלטת רכישה  הבדלי מגדר יבואו לידי ביטוי

תהיה ( ביצועי מוצר)התכונה הפנימית  מצופה כי במודלי העדפה ובחירה, ספציפית (. בחירה

 .יהיו מובהקות עבור נשים( והדוניותחברתיות )התכונות החיצוניות בעוד , מובהקת עבור גברים

 במחקר העיקרי הסקר שיטת. לאחר מחקר מקדים נקבעו המשתנים ושיטת המחקר העיקרית

המכיל  (נשים 652-גברים ו 608) נוחות בדגימת שהוקצה משיבים 856-ל שהועבר שאלון על מבוססת

 ניתוח. (סבון גוף ונקניק פסטרמה, ינס'ג, נעל ספורט, מחשב נייד, מכונית)קטגוריות מוצר  8

 רב בחירה מודל ,האחד: לבחינת מודלים מרובי תכונות כלים שני באמצעות התבצע הנתונים

 המוצר תכונות את המאבחן ICLV  ( (Integrated choice and latent variable, תכונתי

  SEM (Structural Equation ניתוח נתיבים מודל, השני. ת מוצרבחירלהסתברות  המשמעותיות

Modeling) כיוון ההבדלים המגדריים נמצא . ת מוצרהעדפשמעותיות להמאבחן את התכונות המ

קשורה חיובית להעדפה ברוב  הדוניות,  אצל נשיםכי נמצא , כמשוער.  באופן יחסית עקבי

דווקא , בשונה מהמצופה. לבחירת מוצרבאופן משמעותי וכן קשורה חיובית , הקטגוריות שנבחנו

המשתנה , בנוסף. להסתברויות בחירהואצל גברים נמצא כי חברתיות קשורה חיובית יותר להעדפה  

נמצאו , צפויכ. ריםבמספר קטגוריות מוצר בקרב גב בתהליכים אלוביצועי מוצר נראה בולט 

בבדיקת ,  ספציפית(. ולא בנמוכה) גבוהה מעורבות במוצרי רק לנשים גברים בין נוספים הבדלים

ביצועי מוצר העדפה מנובאת יותר באמצעות שלגברים  מצאנ, במוצרי מעורבות גבוהה יםהמודל

 פריפריאליהנחשב כ, הדונישיקול , כלומר .הדוניותיותר באמצעות וחברתיות ואילו לנשים 

, בקרב נשיםרק נמצא כי  ,כמו כן. חשוב לנשים במעורבות גבוהה יותר מבנמוכה , להחלטות רכישה

בהתאם  מוצרי מעורבות גבוהה שונה מזה של מוצרי מעורבות נמוכה של במודל הקשרים מכלול

, כמשוער. נשים מתוארות כמעבדות הוליסטיות ןטיביים בהיאוריות הטוענות להבדלים קוגנילת

תבטא בחשיבות הדוניות במוצרי מעורבות גבוהה יותר מאשר מ, בקרב נשיםהשוני בין המודלים 

 :בחירת מוצרים בתהליכי מגדר הבדליבהבנת  תיאורטיתתרומה  םקדמ זה מחקר .בנמוכה

ונראה כי , ברורים יותר ברמת מעורבות גבוהה בה מושקע מאמץ קוגניטיבי בדלים המגדרייםהה

למחקר , בנוסף. הטוענות להבדלים אינהרנטיים בין המינים אוריותיהת מחזקים אתהבדלים אלו 

 .שוק פלח לכל יותר וממוקדים יעילים להיות יוכלו השיווק מאמצי שכן, ניהולית תרומה זה

 .מוצר מעורבות, העדפה, מוצרים בחירת תהליכי, מוצר תכונות, רכישה בהתנהגות מגדריים הבדלים: מפתח מילות
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Abstract: 

The objective of this research was to examine how and why there are differences between 

men and women in preference and choice purchase processes of multi-attribute products 

when facing a set of alternatives. Until now, little research attention has been directed to the 

process of purchase decisions in a realistic environment, even though there is a rich literature 

on personality differences (women more emotional and social and men utilitarian and 

functional) and on cognitive differences (women as holistic cognitive processors and men as 

selective processor) rooted in biology and sociology.  Theoretical and empirical research has 

indicated that gender differences are apparent in the evaluations and choices made relative to 

a single product.  However, no explanations based on socio-biological gender- theories were 

provided, to explain the existence of those differences. In addition, gender differences have 

not yet been examined in regard to the evaluation of the importance of both intrinsic 

attributes (related to the product itself as in product performance) and extrinsic (related to 

feelings evoked in the consumer such as social and hedonic utility): 1. during the product 

choice process, when facing competing alternatives from the same category. 2. during the 

product preference formation process, and more specifically,  in products that demand 

different involvement levels . 

The general hypothesis tested in this research is that gender differences will be apparent in 

models that examine elements in the decision to purchase (preference or choice of product). 

Specifically, in accordance to socio-biological theories, it was hypothesized that in 

preference and choice models, the intrinsic attributes (the product's performance and quality 

of components) will be significant predictors for men; while among women the extrinsic 

attributes (social and hedonic utility) will be significant. After preliminary research, the 

variables and research method were determined. Survey data were collected from 658 

respondents (306 men and 352 women) sampled in a convenience sample using a closed-

question questionnaire about 6 product categories (car, laptop, sports shoes, jeans, liquid 

soap and sausage).  The data analysis was carried out using two statistical tools for 

examining multi- attributes models: a) A multi-attribute choice model was analyzed using 

Integrated choice and latent variable (ICLV) a method that provides diagnostic information 

about the important attributes in the choice process; and b)  by using Structural Equation 

Modeling (SEM) to diagnose the attributes that predict product preferences. The tendencies 

of gender differences were found to be quite consistent. As hypothesized, for women it was 

found that hedonic utility was positively related to preference in most categories examined 

and predominantly positively related to product choice. However, in contrast to the initial 

hypothesis, it was found that social utility was more significantly associated to preference 

among men than among women, and significantly related to men's choice probabilities. 

Among men, the variable product performance was significant in these processes in a 

number of product categories. Other gender differences were found only in high (and not 

low) involvement products. Specifically, when examining the model for high involvement 

products for men, it seems that product performance and social utility is related more 

strongly to purchase preference while for women, hedonic utility is related more strongly to 



purchase preference.  Hedonistic considerations, typically considered as peripheral to 

purchase decisions were more important for women in high involvement products than in 

low involvement products. In addition it was found that for women only, all the relationships 

in the model for high involvement products is different from the model in low involvement 

products, in accordance to the theories that cite cognitive differences, in which women are 

described as being holistic processors. As expected, for women, the difference between the 

models was expressed by the greater importance of hedonic utility in high involvement 

products. This research provides a theoretical contribution in understanding of gender 

differences in product choice processes.  Gender differences are more evident in high 

involvement products, requiring more cognitive effort seemingly supporting the evolutionary 

theory. In addition, this research makes a managerial contribution, by indicating where 

marketing efforts may be more effective and focused for each market segment. 

 

Key words: Gender differences in purchasing behavior, Product attributes, Product choice process, Preference, 

Product's Involvement. 

 

 



 

 

 

Thesis title: The Interrelationships between Rodent Respiration in a Burrow 

Environment and the Physical Ventilation of the Burrow System: a Chapter in the 

Physiological Ecology of Sundevall's Jird (Meriones crassus) 

Submitted by: Inbal Brickner Braun 

Under the supervision of: Professors Berry Pinshow and Pedro Berliner 

Abstract  

Rodent burrows are often assumed to be environments wherein the air contains a 

high concentration of CO2 [CO2]. Extremely high burrow concentrations of CO2 have 

been reported, but, by contrast, many studies report burrow CO2 levels that differ only 

slightly from atmospheric concentrations. In mammals, persistent breathing of air 

containing high fractional concentration of CO2 (FCO2) causes chronic respiratory 

acidosis, so burrow dwellers are either physiologically adapted to tolerate high FCO2 

in their environment, or alternatively, the architecture of burrows allows for their 

ventilation and prevents the built up of CO2. 

In the first part of my study, I characterized the means by which burrows of 

Sundevall's jird, Meriones crassus, which are representative of the burrows of many 

rodent species with more than one entrance, are ventilated. I found that burrow 

ventilation occurs by several mechanisms, the importance of which varies even 

throughout the day, depending on ambient conditions and especially wind speed. At 

wind speeds above 2 m/s burrows are likely to be well ventilated by irregular gusts of 

air (eddies) caused by turbulence in the boundary layer, which penetrate into the 

burrows from different entrances, and move atmospheric air to different depths of the 

main tunnels. Next I examined how [CO2] in a specific location in the burrow is 

affected by the whereabouts of the animal and showed that the location of the animal 

greatly affects the measured [CO2] in a specific location and the rate of 

increase/decrease in [CO2] in that location. Finally, in order to assess what are the 

levels of [CO2] that jirds cope with inside their burrows, I introduced pregnant female 

jirds into artificial burrows, and after the females gave birth, I measured [CO2] and 

wind speed at the surface for the duration of the 3-weeks lactation period. My 

findings suggest that the CO2 levels, which jirds commonly experience in their 

burrows, do not exceed 2 - 2.5%. These levels of CO2 are not considered as 

physiologically challenging for rodents. Only in one burrow that was completely 



 

 

 

impermeable to gas exchange with the soil, and in which gas exchange with the 

atmosphere could only occur via the entrances, [CO2] reached over 7%.  

 In the second part of the study I showed that jirds voluntarily tolerated high CO2 

(7%) in the air they breathe, and showed no preference for CO2-free air when given 

the choice. Then I continued to investigate several physiological traits that may enable 

jirds to tolerate high inspired FCO2 in their living environment. First I examined the 

blood O2-transport properties of jirds. Contrary to expectation, P50 of jirds is similar 

to, or even slightly higher than, that predicted for an animal of its body size (Schmidt-

Nielsen and Larimer, 1958) and their Bohr effect falls within typical mammalian 

values. Next, I examined the buffering capacity of the blood of jirds and compared 

them to these of other, burrowing and non-burrowing mammals (from the literature) 

and with those of the fat sand rat, Psammomys obesus, that may also be exposed to 

high FCO2 in their natural environment. The buffering capacity of jirds is 

considerably lower than that of the semi-fossorial fat sand rat and other completely 

fossorial species, implying that jirds do not have enhanced non-carbonic blood 

buffering abilities. Next, I compared the ventilatory response, activity, resting 

metabolic rate (RMR) and mean metabolic rate (MR�����) of jirds breathing CO2 free air 

and air with CO2 = 7%. Jirds did not show reduced ventilatory response when they 

breathed air containing high FCO2. Furthermore, in high CO2 environment jirds 

showed recognizable signs of discomfort; they were more active and slept less than 

jirds in CO2-free air and as a result increased their MR�����. In addition, the RMR of jirds 

increased significantly when inspiring air containing high FCO2 suggesting that jirds 

have to pay an energetic cost in a high CO2 environment. Finally, I measured the 

metabolic rate (MR) of jirds during sequential step changes in inspired FCO2 (from 

CO2 = 0 to CO2 = 1%, 2%, 4%, 7% and again 0%) and during acute changes in 

inspired FCO2 (from CO2 = 0 to CO2 = 7% and again 0%). Changes in inspired FCO2, 

whether sequential or acute, did not affect the MR of Sundevall's jirds.  

 Although Sundevall's jirds are apparently tolerant of high CO2 in the air they 

breathe, I found no specific physiological traits to suggest that jirds are especially 

physiologically adapted to a high CO2 environments. I conclude that Sundevall's jirds 

do not naturally encounter high CO2 in their burrow environment, as the architecture 

of their burrows and their ventilation by the penetration of eddies prevents the built up 

of CO2 in them.  



 

 

 

יחסי הגומלין בין פיזיולוגיה של נשימה של מכרסם במחילה לבין משטר האוורור  נושא העבודה:

  (Meriones crassus)של המחילה: פרק בפיזיולוגיה האקולוגית של מריון המדבר 

  

  בראון - שם המגישה: ענבל בריקנר 

  שם המנחים: פרופ' ברי פינשאו, פרופ' פדרו ברלינר

  תקציר

ריכוז גבוה של פחמן דו חמצני  בעלותמחילות של מכרסמים לעיתים קרובות נחשבות לסביבות 

]CO2[ . אכן, ישנם דיווחים על ריכוזיCO2  רבים אחרים, אך מחקרים במחילות גבוהים מאוד 

אצל יונקים, שאיפה הריכוז האטמוספרי. מבהרבה  גבוהיםשאינם  CO2מדווחים על ריכוז 

גבוה עלולה לגרום למצב של  ) FCO2( של פחמן דו חמצניריכוז חלקי  מתמשכת של אוויר עם

חיים המבלים את רוב חייהם במחילות יש  ). לפיכך, לבעליrespiratory acidosis( חמצת נשימתית

גבוה באוויר אותו הם נושמים, או לחילופין,  FCO2תכונות פיזיולוגיות המאפשרות להם לשאת 

  נמנעת על ידי אוורור נאות.  CO2מחילותיהם בנויות כך שהצטברות 

 Meriones, מריון המדברמחילותיו של בחלק הראשון של עבודה זו איפיינתי את הדרך בה 

crassus מתאוורות. מצאתי , המייצגות מבחינה מבנית מחילות של מינים רבים של מכרסמים ,

נעשה על ידי מספר מנגנונים שחשיבותם משתנה אפילו במהלך שעות היממה איוורור המחילה ש

ש \מ 2-כתלות בתנאי הסביבה, ובעיקר כתלות במהירות הרוח. נראה שבמהירות רוח גבוהה מ

) הנוצרים כתוצאה מזרימה טורבולנטית eddiesת על ידי פרצי אוויר (המחילה מאווררת היטב, זא

בשכבת הגבול באטמוספרה וחודרים באופן לא סדיר לעומקים שונים בתעלה הראשית של 

במקום מסוים בתוך המחילה  [CO2]בהמשך בדקתי איך ריכוז הפחמן הדו חמצני המחילה. 

הריכוז הנמדד ומצאתי שמיקומו של בעל החיים משפיע מאוד על  מושפע ממיקומו של בעל החיים

איתן מתמודדים  CO2-לבסוף, בכדי לגלות מהן רמות ה. [CO2]ירידה של \ועל קצב העלייה

מריונים במחילותיהם באופן רגיל, הכנסתי מריונות בהריון לתוך מחילות מלאכותיות, ולאחר 

מפרטורה במספר מקומות לאורך המחילה ואת מהירות הרוח והט [CO2]ההמלטה מדדתי את 

והטמפרטורה מחוץ למחילה במשך שלושה שבועות בהם הנקבות הניקו את הגורים. תוצאותיי 

אחוזים אלה אינם  .2-2.5%במחילות של מריונים אינה עולה על  CO2-מצביעות על כך שרמת ה

באחת מהמחילות המלאכותיות, שהייתה נחשבים מסוכנים מבחינה פיזיולוגית עבור מכרסמים. 

חדירה למעבר גזים דרך דופנותיה, ובה חילוף הגזים עם הסביבה נעשה אך ורק דרך שתי - לא

  . 7%-] גבוהה מCO2הכניסות, נמדד [

בחלקו השני של המחקר הראיתי שכאשר ניתנת למריונים בחירה בין שתי סביבות מחיה, 

) הם אינם מעדיפים סביבה אחת על 0%( CO2) והשנייה עם אוויר ללא 7%גבוה ( CO2האחת עם 

שעשויות  פני האחרת. בעקבות ממצאים אלה, המשכתי ובדקתי מספר תכונות פיזיולוגיות

נמוך. ראשית בדקתי  FO2או \גבוה ו FCO2לתרום לעמידות של מריונים בסביבה נשימתית עם 



 

 

 

את יכולת נשיאת החמצן בדם של מריונים; מצאתי שלחץ החלקי של חמצן בדם שבו מחצית 

) דומה, או קצת גבוה יותר מהמצופה מבעל חיים בעל גודל גוף של מריון P50מההמוגלובין רווי (

 Bohr) ושאפקט בוהר (Schmidt-Nielsen and Larimer, 1958משוואה האלומטרית (לפי ה

effect .המשכתי ובדקתי את קיבול הבאפר ) של מריונים דומה לזה של יונקים אחרים

)buffering capacity,(  בדם של מריונים והשוואתי אותם עם אלה של הפסמוןPsammomys 

obesus, להיחשף לריכוז גבוה של  גם הואלול מכרסם שע CO2 .בסביבתו הטבעית במחילה

נמוך באופן משמעותי מזה של הפסמון ומזה של מינים מצאתי שלמריונים יש קיבול באפר 

  רים אחרים. לפיכך, הסקתי שלמריונים אין קיבולת באפר מוגברת בדם.מתחפ

) semi-fossorial) ומתחפרים למחצה (fossorialבמספר מינים של יונקים מתחפרים (

גבוה. בכדי לבדוק את  FCO2נמדדה תגובה נשימתית מופחתת כתוצאה משאיפת אוויר עם 

גבוה מדדתי  FCO2ונים השואפים אוויר עם ) של מריrespiratory responseהתגובה הנשימתית (

) של מריונים כתוצאה מנשימת אוויר עם respiration frequencyאת העלייה בתדירות הנשימה (

CO2 = 7%  לעומת אוויר ללאCO2 בנוסף, השוואתי את מידת הפעילות, הקצב המטבולי .

) mean metabolic rate) והקצב המטבולי הממוצע (resting metabolic rate - RMRבמנוחה (

. CO2 = 7%לאלה של מריונים הנושמים אוויר עם  CO2של מריונים הנושמים אוויר ללא 

העלייה בתדירות הנשימה של המריונים אינה מצביעה על תגובה נשימתית מופחתת בשאיפת 

גבוה הראו המריונים  FCO2גבוה. בנוסף, כאשר שהו המריונים בסביבה עם  FCO2 אוויר עם

נים של חוסר מנוחה, הם היו פעילים יותר וישנו פחות ממריונים בסביבה עם אוויר ללא סימ

CO2 וכתוצאה מכך הקצב המטבולי הממוצע שלהם עלה. גם ה- RMR  של המריונים היה גבוה

שלהם בסביבה עם אוויר ללא  RMR -גבוה לעומת ה FCO2באופן מובהק כששהו בסביבה עם 

CO2  ממצאים אלה מצביעים על כך שבכדי לשהות בסביבה עם .CO2  על מריונים לשלם מחיר

  אנרגטי. 

- לבסוף, מדדתי את השינוי בקצב המטבולי של מריונים בזמן שינויים קטנים והדרגתיים ב

CO2 מ)CO2=0- ל- CO2=1%, 2%, 4%, 7% ושוב ל-CO2=0 ובזמן שינויים גדולים וחדים ב (- 

CO2 מ)CO2=0- ל- CO2=7% ושוב ל-CO2=0באוויר אותו הם נושמים. לשינויים ב (-FCO2  לא

הייתה השפעה על הקצב המטבולי של המריונים, גם כאשר השינויים היו קטנים והדרגתיים וגם 

  כאשר היו גדולים וחדים.

גבוה באוויר אותו הם נושמים לאורך זמן,  FCO2על אף שמריונים הינם עמידים מאוד בפני 

) physiological adaptationי תכונות מיוחדות המצביעות על הסתגלות פיזיולוגית (לא מצאת

גבוה. מכך אני מסיקה שבסביבתם הטבעית במחילות מריונים  CO2ייחודית לסביבת מחיה עם 

גבוה, זאת משום שמבנה המחילות שלהם, והאוורור שלהן על  FCO2אינם נאלצים להתמודד עם 

  .CO2מונע הצטברות של ידי חדירת פרצי אוויר, 

  



Development of Strategies for Fabrication and Signal Enhancement 

of miniaturized microarrays 
Inbal Tsarfati-BarAd 

Advisor: Prof. Levi A. Gheber 

 

Given the plethora of environmental hazards manifested in modern day society (water and air 

pollution, viral/bacterial pandemics and man-made threats to name a few), early detection is crucial for 

the effective elimination of their long term effects. However, most current diagnostic procedures are 

laboratory-based, which are costly both in terms of time and money – samples must be transported to the 

lab, the machines are expensive and the processes long and complex. Therefore researchers are highly 

invested in designing an autonomous online monitoring system: a system that is portable, high 

throughput, fast, and can work without human intervention.  

One promising endeavor for such a diagnostics platform is the microarray. However, the 

microarrays’ current dimensions require the use of bulky and expensive equipment that restricts their use 

to big, well-founded labs; therefore researchers aim to reduce the arrays’ test site (spot) diameter. 

Throughout the last couple of decades various nano-bio lithography methods have been developed and 

enabled the fabrication of biological nano structures. However, thus far, no viable miniaturized biochips 

have been reported. The main reason is that the miniaturization of the active spots introduces critical 

challenges: the reduction in the spot diameter dramatically decreases the amount of light emitted, which 

leads to severe problems associated with the signal-to-noise ratio (SNR). To overcome this challenge a 

better understanding of the limitations of the current technology is required. Hence, our main goal is to 

identify and study the key parameters affecting the performance of miniaturized protein chips on glass-

based surfaces, and to find ways of optimizing them. 

In this work we analyzed the dominant parameters influencing the SNR, and developed a 

mathematical model that enabled us to compare various types of surfaces. We established a method to 

characterize and compare the binding site density of immobilization substrates at the sub-µm scale, and 

showed that miniaturized arrays are possible on standard glass-based substrates employed in common 

microarray technology, if appropriate surfaces are selected. Moreover, we presented evidence that 

substrates with three dimensional immobilization can yield up to 3 times higher intensities for the same 

target molecule concentrations (higher loading capacity) and down to 10 times lower limit of detection, 

thus achieving higher dynamic range than substrates with two dimensional immobilization. 

 



For the signal enhancement of immunoarrays fabricated on two dimensional substrates, we 

introduced a new, simple, non-chemical approach for the orientation of immunoglobulins using Fc-

receptors such as protein A. This approach was validated with the aforementioned models and achieved a 

better performance, such as doubling the intensity, when compared to both the random orientation 

protocol and the commonly used Fc receptor orienting protocol.  

Lastly, we showed, for the first time, the use of molecularly imprinted polymers (MIPs) as 

candidates for miniaturized arrays with increased stability, and combined it with SERS label-free 

reporting, thus advancing further towards a real time, continuous sensing. 

We believe this work advances our understanding of the limitations and opportunities introduced 

by miniaturized arrays as real-time diagnostic devices. In combination with recent advances in 

microfluidics, microelectronics and the development of label free assays, this understanding will greatly 

facilitate the fabrication of fast, robust and portable stand-alone diagnostic devices. 

 

 

Keywords: Nanobiolithography; Arrayed biosensor; Protein chip; Binding site density; Modeling; 

Signal Enhancement; Fc receptors; Molecularly imprinted polymer; Surface-enhanced Raman scattering; 

 



  אותות של והגברה לייצור אסטרטגיות פיתוח

 מוקטנים מערכי אבחון עבור

 ברעד-צרפתי ענבל מאת

 מנחה: פרופ. לוי א. גבר.

החברה המודרנית מוקפת מפגעים סביבתיים רבים, כגון זיהום מים ואוויר, מגפות נגיפיות/חיידקים ואיומים 

מעשה ידי אדם לשם דוגמא, וגילוי מוקדם הוא אלמנט הכרחי לצמצום השפעותיהם לטווח הארוך. עם זאת, רוב הליכי 

ניוד הדגימות למעבדה בה   -קבלת תשובה  אבחון הנוכחיים מתנהלים במעבדות ודורשים זמן רב ומשאבים  עד ל

הדגימות תעבורנה תהליך ארוך ומורכב, תוך שימוש בציוד גדול ויקר. מסיבה זו חוקרים רבים מעוניינים לפתח מערכת 

 גילוי מוקדם עצמאית: מערכת ניידת בעלת תפוקה גבוהה, אשר מספקת תשובות במהירות ללא התערבות יד אדם. 

(. עם זאת, microarrayוח מערכת עצמאית כזו היא מערך האבחון הביולוגי )אפשרות מבטיחה לפית

ם של מערכי האבחון הקיימים כיום דורשים גם הם שימוש בציוד מגושם ויקר, אשר מגביל את השימוש בהם המימדי

-testבחן )למעבדות גדולות ומבוססות היטב. על מנת לפתור בעיה זו חוקרים רבים פועלים להקטנת קוטר נקודות המ

sites( של מערכי האבחון. לאורך העשורים האחרונים פותחו שיטות רבות של כתיבה ביולוגית ממוזערת )nano-bio-

lithography המאפשרת יצירה של מבנים מחומרים ביולוגים בסדרי גודל ננומטרים. עם זאת, עד כה לא נמצאו )

זאת, מאחר ומזעור נקודות האבחון במערך משפיע באופן  דיווחים בדבר מערכי אבחון ביולוגים מוקטנים פעילים.

 המהותי על תכונות המערך: הירידה בקוטר של כל נקודה מורידה באופן משמעותי את כמות האור הנפלטת, ומשפיע

(. התמודדות עם בעיה זו דורשת הבנה מעמיקה עם מגבלות הטכנולוגיה signal noise ratioרעש )-לרעה על יחס אות

לפיכך, מטרתנו היא לזהות ולחקור את המדדים העיקריים המשפיעים על ביצועי המערך המוקטן על מצעי  הקיימת.

 זכוכית, ולמצוא דרכים למקסם את יעילותם. 

רעש,  ופיתחנו מודל מתמטי המאפשר לנו -בעבודה זו, ניתחנו את המדדים השליטים המשפיעים על יחס אות

ביססנו שיטה לאפיון ולהשוואה  של צפיפות אתרי הקישור של מצעי הזכוכית,  להשוות בין סוגים שונים של משטחים.

והראינו את היתכנות המערכים הממוזערים על מצעי זכוכית סטנדרטיים, תוך בחירה מושכלת של סוג הציפוי על מצע 

ותר עבור ריכוזי ממדי יכול להניב אות בעוצמה גבוהה י-הזכוכית. יתר על כן, הצגנו ראיות כי מצע עם קיבוע תלת

 ממדי.-מולקולת היעד זהים )כושר העמסה גבוה יותר( וטווח דינמי גבוה יותר מאשר מצעים עם קיבוע דו

מבוססי נוגדנים על מצע דו מימדי הצגנו שיטה חדשה, אשר איננה דורשת  אבחוןלשיפור האות של מערכי 

. באמצעות שימוש במודלים המוזכרים לעיל הראינו Fcשימוש בחומרים כימיים, להכוונת הנוגדנים באמצעות קולטני 

כי שיטה זו משיגה ביצועים טובים יותר ביחס לשתי השיטות הקיימות כיום: שיטת הקשירה השרירותית והשיטה 

 . Fcהנפוצה לשימוש בקולטני 

 Molecularly Imprintedלבסוף, הראינו בפעם הראשונה את השימוש בפולימרים מוטבעים מולקולרית )

Polymers כמולקולות קשירה יציבות יותר עבור מערכי האבחון, ושילבנו את השימוש בהם עם טכנולוגית )

ון דיווח אשר אינו נ(, ליצירת מנגSurface Enhances Raman Spectroscopyספטרסוקפית ראמן מוגברת משטח )

 מן אמת. (, וקידום הטכנולוגיה לקראת חישה רציפה בזLabel-freeדורש סימון מוקדם )

אנו מאמינים כי עבודה זו מקדמת את הבנתנו של המגבלות וההזדמנויות הקיימות בעת שימוש במערכי אבחון 

ממוזערים כמכשירים לאבחון בזמן אמת. כמו כן, אנו מאמינים כי עבודה זו, בשילוב עם ההתקדמות כיום בתחומי 

חון אשר אינן מבוססות על סימון מוקדם, משמשת הזרימה הממוזערת, האלקטרוניקה הממוזערת, ופיתוח שיטות אב

 ( מהירים, עמידים וניידים. biosensorsצעד משמעותי בפיתוח חייחשים )
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Abstract: 

The life cycle of rod shaped bacteria consists of repeated cell elongation, chromosome 

replication and segregation, and division (septation). The septation gives rise to two identical 

daughter cells, exactly half the length of the mother cell with at least one full copy of the 

genetic material. This process of cell division in bacteria requires a large number of proteins 

that co-localize to form a putative protein machine at the cell membrane. This machine, a 

macromolecular complex termed the divisome, synthesizes the septum cell wall and initiates 

and coordinates the invagination of the cytoplasmic membrane. Divisome activity can be 

divided into three phases: Z-ring formation, recruitment of downstream components, and 

septal cell wall synthesis. In the first step, FtsZ, the bacterial homologue of tubulin and the 

most widely conserved and key protein for this process, polymerizes into short filaments that 

merge into a ring-like structure termed "Z-ring". The Z-ring lies close to the cytoplasmic 

membrane at the prospective division site, assisted by membrane tethering proteins. In the 

second step, the intact Z-ring serves as a scaffold for recruitment of the downstream divisome 

components. 

In Escherichia coli and other bacteria, stabilization and tethering of polymeric FtsZ on the 

membrane is mediated by FtsA, a peripheral ATPase, and by ZipA, an integral membrane 

protein. This association is very important, since only an accurate localization will ensure a 

correct assembly and division, thus, this step is subjected to thorough regulation at temporal 

and spatial levels. 

FtsA is widely conserved in all bacteria. The claim that FtsA constitutes the primary 

membrane anchor for the Z-ring is supported by several lines of evidence and most 

importantly by the absence of recognizable homologues of ZipA in most bacterial lineages. 

Besides FtsZ’s membrane anchoring function, this protein is important in recruiting several 

downstream proteins to the divisome. The biochemistry of E. coli FtsA has not been 

characterized in detail, mostly because of the difficulty to isolate it in a fully functional state. 

One of the most important obstacles in FtsA purification has been the lack of stability 

together with the tendency to aggregate. The protein can bind ATP and form dimers, bind 

membranes, and interact with FtsZ. FtsA* is a hypermorph of FtsA that bypasses the need for 



 

ZipA. An important implication of this observation is that FtsZ and FtsA* represent a 

minimal system that consists of only two proteins and does not require any transmembrane 

proteins (such as ZipA) for correct association of FtsZ rings. 

The formation of a ternary complex of FtsZ, FtsA, and membranes is the first step in 

divisome assembly. In order to further investigate and evaluate conclusions previously 

derived from cellular and molecular analysis, a “bottom-up” synthetic approach that aims to 

reconstruct bacterial division in the test tube is desirable. Only recently FtsZ-FtsA-membrane 

ternary complex was reconstructed in vitro by several research groups. 

All of those in vitro systems allowed qualitative investigation of the ternary complex 

formation. However, quantitative investigation of this system is still required. Accordingly, 

the aim of this work was establishment and characterization of an in vitro model system 

composed from FtsZ, FtsA*, and membranes, based on quantitative information about mutual 

interactions between the components. 

In order to construct a ternary complex of the first step of divisome assembly and to 

characterize this complex formation quantitatively, we purified the system components, FtsA* 

and FtsZ-F268C, with and without fluorescent tags, and constructed artificial liposomes from 

pure phospholipids. 

First, we characterized the binary and self-interactions of individual components. 

The dimerization of FtsA* was characterized by Microscale thermophoresis (MST) and 

revealed the role of ATP, which increased the dimerization by about two fold, from Kd of 8.5 

µM in the presence of ADP to 3.9 µM in the presence of ATP. 

The interaction of FtsA* with phospholipids was investigated by co-sedimentation, 

fluorescence microscopy, and MST. We found that FtsA* has a strong preference towards the 

anionic SOPG phospholipids over the zwitterionic SOPC phospholipids. We obtained the 

affinity of FtsA* towards SOPG from experiments with reciprocal titration, Kd of 0.13 µM in 

the presence of ATP and 0.52 µM in the presence of ADP, revealing another role of ATP in 

enhancing the FtsA* affinity to the membrane. 

We were also able to calculate the geometrical size of the membrane binding unit, finding 

that about 72 phospholipids are required to bind each FtsA* molecule. The absence of binding 

cooperativity suggests that the membrane binding species of FtsA* are monomers. Moreover, 

the affinity of FtsA* towards phospholipids is about one order of magnitude higher than the 

affinity measured for dimerization, indicating that FtsA* is capable of binding to the 

membrane in a monomeric form. 



 

We demonstrated FtsZ dimerization in the absence of nucleotides by FRET and MST and 

obtained a Kd of about 0.73 µM. Formation of very stable FtsZ polymers induced by the non-

hydrolysable GTP analogue GDP*AlF3 was measured by MST and a pure polymer 

dissociation constant was obtained. 

The affinity between FtsA* and monomeric or polymeric (GDP*AlF3-induced) FtsZ was 

measured for the first time by MST method. We discovered that while FtsZ dimerization does 

not change its affinity towards FtsA*, the interaction of FtsA* with FtsZ polymers is about 5-

fold stronger than with non-polymeric FtsZ (Kd of about 6.3 µM for non-polymeric FtsZ 

versus 1.2 µM for polymeric FtsZ). FtsA* dimerization did not change its affinity towards 

FtsZ either. Beyond dimerization, the affinity of monomeric FtsA* to FtsZ is also not 

influenced by bound ATP or ADP. 

Complete characterization of the binary interactions allowed us to approach the 

construction of the ternary complex. The ternary complex of FtsA*, FtsZ, SOPG LUVs in the 

presence of GDP and ATP was assembled in vitro and measured by MST. The analysis of 

experimental results was performed using a comprehensive mathematical model for ternary 

complex formation. This allowed determination of the half-maximal concentrations of the 

bridging FtsA* for the ternary complex formation (TF50) and inhibition (TI50). Moreover, this 

analysis also allowed evaluation of the binary binding constants from the data of the ternary 

complex formation, resulting in values very similar to those obtained by us in the binary 

binding measurements, proving the validity of the applied model. This is the first time that a 

ternary complex of FtsA-FtsZ-membrane has been measured in a quantitative experiment. 

Combining the mathematical model with the binary binding coefficients obtained in this 

work and the known cellular concentrations of FtsA, FtsZ, and the phospholipids, allowed us 

to estimate the concentration of ternary complex, the core of the divisome, in vivo in perfect 

similarity with the experimental evaluation. This knowledge can be used to assess the in vivo 

behavior of FtsZ and FtsA, and offer valuable tools for further investigation of divisome 

assembly. 



 in vitroאפיון ושחזור  :בהרכבת הדיויזום הבקטריאלישלב ראשון  :נושא העבודה

 ענת פרץ :שם המגישה

 יצחק פישוב' פרופ :שם המנחה

 :העבודה תקציר

חלוקה לשני תאי בת זהים ו, הכפלה וחלוקה של הכרומוזום, התארכותמחזור החיים של חיידקים כולל 

תהליך זה דורש התאספות של מספר רב של . המכילים עותק אחד לפחות של הכרומוזום, בגודלם

, "דיביזום"הקרוי מולקולרי -קומפלקס מאקרו, מכונה זו. חלבונים להרכבת מכונה תאית באיזור הממברנה

וכמו כן מאתחל ומתאם את האינווגינציה של הממברנה , מסנתז את מחיצת התא והדופן החדשה שנוצרת

גיוס חלבונים , Z-יצירת טבעת ה: ניתן לחלק את פעילות הדיביזום לשלושה שלבים. הציטופלסמטית

ל טובולין והחלבון השמור ההומולוג החיידקי ש FtsZ, בשלב הראשון. במורד הזרם וסינתזה של המחיצה

טבעת "מתפלמר לפילמנטים קצרים שמתאחים למבנה דמוי טבעת המכונה , והמרכזי ביותר בתהליך זה

Z ."טבעת ה-Z   בעזרת חלבונים שמעגנים אותה , העתידיממוקמת סמוך לממברנה באיזור החלוקה

 . דיביזום שבמורד הזרםהטבעת השלמה משמשת כשלד חלבוני לגיוס מרכיבי ה, בשלב השני. לממברנה

, פריפרלי FtsA ,ATPaseי "תווך עפולימרי לממברנה מ FtsZיצוב ועיגון , וחיידקים אחרים E. coli ב

קישור זה הוא בעל חשיבות רבה שכן רק מיקום מדויק יבטיח . חלבון ממברנלי אינטרגלי, ZipAי "וכן ע

 .במרחבבזמן וולכן שלב זה נתון תחת בקרה , הרכבה וחלוקה נכונה

FtsA ההנחה ש .שמור מאוד בקרב כל החיידקים- FtsA הוא העוגן הראשוני של טבעת ה- Z  לממברנה

מלבד היותו עוגן . ברוב שושלות החיידקים ZipAנתמכת בשרשרת ראיות ובעיקר בהעדר הומולוג של 

לא אופיין  E. coli -מ FtsA  .חלבון זה משמש גם לגיוס כמה מרכיבי דיביזום במורד הזרם FtsZשל 

אחד המכשולים העיקריים בהפרדתו . בעיקר עקב הקושי לבודדו בצורה לגמרי פעילה, ביוכימית לעומק

להקשר לממברנות , וליצור דימרים ATPיכול לקשור זה חלבון . היה חוסר יציבותו ונטייתו לאגרגציה

 לוקה תקינה בהעדראשר מאפשר ח FtsAהוא היפרמורפ של  *FtsZ. FtsAולעבור אינטרקציה עם 

ZipA .המשמעות של תצפית זו היא ש- FtsA* ו- FtsZ מהווים מערכת מינימלית שמורכבת בשני

 .Z-לאסוציאציה נכונה של טבעת ה ZipAחלבונים בלבד ולא דורשת חלבונים טרנסממברנליים כגון 

על מנת . זוםוממברנות הוא השלב הראשון בהרכבת הדיבי FtsZ ,FtsAיצירת קומפלקס שלישוני של 

 יםינטתית מהחלקדרושה גישה ס, להמשיך לבחון מסקנות שנקבעו על סמך ניסויים תאיים ומולקולאריים

, FtsZהקומפלקס השלישוני של , לא מכבר. שמטרתה הרכבת מערכת חלוקת התא במבחנה, אל השלם

FtsA בחינה איכותית של כל המערכות האלו אפשרו  .י מספר קבוצות מחקר"במבחנה ע נבנה וממברנות

מטרת עבודה זו היתה , לפיכך .אך חקירה כמותית של מערכת זו לא נעשתה, יצירת הקומפלקס השלישוני

המבוססת על נתונים , וממברנות *FtsZ ,FtsA -המורכבת מ in vitroיצירה ובחינה של מערכת מודל 

 .כמותיים על אינטראקציות בין מרכיבי המערכת

השלב הראשון של הרכבת הדיביזום ולאפיין את יצירתו  המהווה אתשלישוני קומפלקס  לבנותל מנת ע

והכנו ( עם ובלי סימון פלורסנטי) FtsZ-F268C -ו *FtsAבודדנו את מרכיבי המערכת , בצורה כמותית

 .וזומים מלאכותיים מפוספוליפידים נקייםפלי



אופיינה בעזרת  *FtsAזציה של הדימרי. תחילה איפיינו את האינטראקציה העצמית של מרכיבי המערכת

Microscale thermophoresis (MST )אשר חשפה את תפקיד ה-ATP , אשר מגביר את הדימריזציה

 *FtsAהאינטראקציה של   .ATPבנוכחות  µM 3.9-ל ADPבנוכחות  µM5.8 של  Kd -מ, בערך 2פי 

יש  *FtsA -מצאנו של. MST-מיקרוסקופיה פלורוסנטית ו, סדימנטציה-עם פוספוליפידים נבדקה בקו

בחנו . SOPCבהשוואה לפוספוליפידים הצוויטריוניים  SOPGהעדפה חזקה לפוספוליפידים האניוניים 

-ו ATPבנוכחות  µM 0.13של  Kdבטיטרציה רציפרוקלית ומדדנו  SOPG-ל *FtsAאת הקישור של 

0.52 µM  בנוכחותADP .לגילינו תפקיד נוסף ש ATP בהגברת האפיניות של FtsA* לממברנה .

פוספוליפידים נדרשים  22-כ, מנתונים אלו חשבנו את הגודל הגיאומטרי של יחידת קישור ממברנלית

נקשר לממברנה  *FtsA -העדר קואופרטיביות בקישור מרמז על כך ש. אחת *FtsAלקישור מולקולת 

מה , מאפיניות לדימריזציהגבוהה בסדר גודל  *FtsAאפיניות הקישור לממברנה של , בנוסף. כמונומר

 . הנחת הקישור כמונומרשמחזק את 

 ומדדנו קבוע דימריזציה של  MST-ו FRETבהעדר נוקליאוטידים בעזרת  FtsZהדגמנו דימריזציה של 

µM 3.20 .השתמשנו ב- ,GDP*AlF3   אנלוג שלGTP כדי לייצר פולימרים , שלא עובר הידרוליזה

 .MSTהפילמור בעזרת  ומדדנו את FtsZיציבים במיוחד של 

נמדדה  (GDP*AlF3פולימרים מיוצבים עם )במצב מונומרי או פולימרי FtsZ -ל *FtsAהאפיניות בין 

 *FtsA, -לא היתה השפעה על האפיניות ל FtsZבעוד שלדימריזציה של . MSTלראשונה בעזרת 

של  Kd)לא פולימרי  FtsZ -בהשוואה ל 8היתה חזקה פי  FtsZלפולימרים של  *FtsAהאפיניות של 

6.3 µM  עבור אינטראקציה עםFtsZ לעומת , לא פולימריKd  1.2של µM  עבור אינטראקציה עם

לא היתה השפעה על  ADPאו   ATPולקישור , *FtsAגם לדימריזציה של (. FtsZפולימרים של 

 .FtsZהאינטראקציה עם 

קומפלקס . ת הקומפלקס השלישוניאפיון מלא של האינטראקציות הבינאריות אפשר לנו לגשת להרכב

 in vitroנבנה  ATP-ו GDPבנוכחות  SOPGשל ( LUV)וזומים פולי *FtsZ ,FtsAשלישוני של 

ניתוח התוצאות הניסיוניות נעשה בעזרת מודל מתמטי מקיף להווצרות מודל . MSTונמדד בשיטת 

ולעיכוב  (TF50)להווצרות  *FtsAריכוז חצי מקסימלי של הגורם המגשר  תקביע אפשרזה . שלישוני

(TI50) אנליזה זו אפשרה הערכה של קבועי הקישור הבינאריים מהנתונים , בנוסף .הקומפלקס השלישוני

ערכים אלו היו קרובים מאוד לערכים שנמדדו על ידינו בניסויי . של יצירת הקומפלקס השלישוני

זו הפעם הראשונה בה קומפלקס . והאינטראקציות הבינאריות ולכן נתנו תקף משנה למודל בו השתמשנ

 .בניסוי כמותיוממברנות נמדד  FtsA  ,FtsZשלישוני של 

יחד עם הריכוזים התאיים הידועים של , שילוב של המודל המתמטי עם קבועי הקישור שמדדנו בעבודה זו

FtsA  ,FtsZ הליבה של , אפשר לנו להעריך את ריכוזו של הקומפלקס השלישוני, ופוספוליפידים

 ניתן להשתמש בידע זה כדי להעריך את ההתנהגות של . בתיאום להערכות הניסיוניות in vivo, דיביזוםה

 FtsA ו-FtsZ  in vivo ולתת כלים כדי להעמיק את חקר הרכבת הדיביזום. 
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Abstract: The present study aims to investigate the naïve perceptions and theories 

about the concept of unconscious and their implementations. The research is designed 

to explore Israeli public insights, everyday beliefs, and explanations about 

unconscious as a part of the human mind. Three significant aspects from the field of 

psychology are relevant for the present study, all of which are lacking updated 

empirical research regarding lay theories of the unconscious: Social Representations 

approach; Theory of Mind; and unconscious mind theories and researches.  

The first set of studies called semantic mapping, aimed to examine the terminology 

and concepts dealing with the lack of awareness in everyday life. Firstly, 185 

participants were asked to write down their spontaneous associations to lack of 

awareness. Secondly, 181 participants were asked to fill out a questionnaire aiming to 

examine how closely different terms were related to the concept of the unconscious 

mind. The researches findings revealed a rich world of associations, characterized by 

idiosyncrasy and lack of consolidation. The terms' contents were mostly closer related 

to the concept of the unconscious originating in the psychoanalytic theory; or terms 

related to everyday experiences concerning human theory of mind. 

The second set of studied explored the existence and characteristics of the Theory of 

the Unconscious Mind (ToUM). ToUM is a term required and defined for the 

purposes of this study, as it presents the possibility that an entire layer, the one of the 

unconscious, is missing within the models of Theory of Mind. Three studies were 

conducted in which 689 participants responded to one of the three research 

questionnaires. The studies found that people tend to confirm the existence of 

unconscious processes in an abstract and general way, but reject their presence when 

it comes to concrete and everyday situations. The tendency to deny the existence of 

unconscious processes is particularly evident in the mental domains of intention, 

sensation, belief, and thought. In addition and regardless of the time period 

considered- past, present of future, people are willing to accept the lack of awareness 

in others more than they are willing to accept it for themselves.  

The third set of studies explores the lay conceptualizations about the unconscious and 

its everyday experience. A qualitative research included semi-structured interviews of 



15 participants asked how people perceive, conceptualize, demonstrate, and 

characterize the lack of awareness. Thematic classification and analysis revealed eight 

major conceptual themes about the unconscious mind (e.g. mental mechanism, mental 

process). Further analysis postulated the existence of three major models which might 

be influenced from different theoretical conceptualizations in academic-psychology: 

cognitive, humanistic, and Freudian psychoanalytical thinking. Followed, a 

quantitative study with 126 participants examined the unconscious conceptualization 

and its characteristics with the effects of the referred variables: object and the level of 

abstraction. Its findings shed light about patterns of abstract definitions and daily 

experiences of the unconscious, and the abstraction level effect was replicated.  

The findings from three sets of studies reveal that perceptions and conceptualizations 

of the unconscious among the Israeli public are diverse and complex. It will be argued 

that there are different social representations of the human mind based on two main 

sources of reflection. One is based on the specific everyday experiences of the 

individual agent, combining social concepts, which emphasize personal responsibility 

and deliberate intentions. The second is based on abstract knowledge, which is 

influenced by the observation of others and particularly influenced by scientific 

origins that penetrated common sense knowledge. These theoretic-scientific sources 

include psychoanalytic, cognitive and humanistic concepts. As a result, people have a 

sense of self-awareness and control of their behavior, despite the fact that they know 

that this is not necessarily so. In the gap between feeling of agency and knowledge 

about it limits, there is an intermediate zone in which, to my assessment, a naïve 

unconscious exists. This unconscious is sometimes defined as unknown and 

unrecognized. However, at other times people are aware of this naïve unconscious, as 

its essence is for it is uncontrollable, irrational and maladaptive. 

The study has important implications for the research of the unconscious and the 

naïve knowledge of the human mind, as well as the study of the Theory of Mind 

(ToM). Furthermore, these findings are relevant to the world of psychotherapy as they 

shed light on the perceptions and conceptualizations accepted among the public 

concerning the mind in everyday life. 

 

Keywords: Unconscious, Subconscious, Theory of Mind, Social representations, 

Naïve theories, Folkpsychology. 

 



 המודע בחיי היומיום-תת ההבנה וההמשגה הנאיבית של :נושא העבודה

 עפרי מאור שם המגישה:

 פרופ' דויד לייזר שם המנחה:

מודע בנפש. -מחקר זה שם לו למטרה לבחון את התפיסות הנאיביות אודות הפן הלא תקציר:

המודע -תתזאת, תוך בדיקה של התובנות, ההמשגות, האמונות וההסברים היומיומיים אודות 

בציבור הישראלי, כחלק מההקשר הכללי של פעולת התודעה האנושית. שלושה גופי ידע 

משמעותיים בתחום הפסיכולוגיה רלוונטיים לעבודה הנוכחית, וכולם חסרים מחקר אמפירי 

 הידע של היומיוםהמודע: מחקר אודות -אודות תת עדכני הנוגע בחשיבה של ההיגיון הפשוט

 מודע בנפש.-הפן הלאגוף הידע אודות ו ;תיאוריות התודעהמחקרי  חברתיים;וגישת הייצוגים ה

פרשניות. -סטטיסטיות, לשיטות איכותניות -שילוב בין שיטות מחקר כמותניותהמחקר מכיל 

מתוך הניתוח הדמוגרפי של הנתונים עלה כי ממצאי המחקר מתאימים בפרט לקבוצה החברתית 

, בעלי השכלה אקדמאית והכנסה 20-50די ישראל בגילאי חילוניים, ילי-ישראלים-של יהודים

 כלל משתתפי המחקרים שהוכללו בניתוח לא למדו פסיכולוגיה באופן פורמאלי. ממוצעת למשק.

המודע בציבור הישראלי -נועדו לבחון את תפיסת והמשגת תת שלושה מעגלי התייחסות שונים

, שמטרתם בחינה ראשונית של למיפוי סמנטיכיום. מעגל ההתייחסות הראשון כלל שני מחקרים 

עולם המונחים העוסקים בהעדר מודעות ביומיום. המחקר הראשון היה מחקר אסוציאציות, 

מודע בנפש. המחקר -נבדקים התבקשו לכתוב אסוציאציות ספונטניות לפן הלא 185במסגרתו 

לון לבחינה מכוונת של נבדקים מילאו שא 181המודע, ובו -השני שנערך הכיל קישור מושגים לתת

מודע' הוא המונח המתאר -המודע. התגלה כי 'תת-מידת הקרבה בין מונחים שונים לבין מושג תת

בצד אידיוסינקרטיות וחוסר לכידות בהתייחסות ידוע בנפש. -בעברית יומיומית את הפן הלא

 התקשר לאחד משני ו כקרובים למושגנתפסתוכן מרבית המונחים ש, נמצא שהמודע-לתת

מודעת, בפרט למונחים מהתיאוריה -מדעית אודות הנפש הלא-מקורות: המשגה תיאורטית

 הפסיכואנליטית; או מונחים הקרובים לחוויה היומיומית, שעניינם התודעה האנושית. 

 Theory of)מודעת -תיאורית תודעה לאמעגל התייחסות שני בחן את קיומה ומאפייניה של 

Unconscious Mind- ToUM .)ToUM  הינו מונח שנתבע לצורך המחקר הנוכחי, ומציב את

הרובד הלא  -( חסרים רובד שלםTheory of Mindהאפשרות שמודלים אודות התודעה האנושית )

נבדקים. במחקר הראשון נערכה  689 השתתפו מודע. במסגרת זו, נערכו שלושה מחקרים, בהם

תמקד המחקר השני בהשפעת רמת בחינה חלוצית של מאפייני תיאורית התודעה. לאחריו, ה

קונקרטי( על תפיסת מידת הסבירות לקיום -מופשט מול חווייתי-ההפשטה של הידע )תיאורטי

המודע. המחקר השלישי עסק בהשפעות ציר הזמן והאובייקט להתייחסות )עצמי מול אנשים -תת

ן את מודע. לבסוף, אוגדו ממצאי שלושת המחקרים על מנת לבחו-אחרים( על תפיסת הלא

מודע. מתוך המחקרים נמצא כי -התחומים הנפשיים להם אנשים נוטים לייחס קיומו של פן לא

מודעים באופן מופשט וכללי, אך דוחים את -אנשים נוטים לאשר את קיומם של תהליכים לא

הימצאותם כאשר מדובר במצבים קונקרטיים ויומיומיים. הנטייה להכחיש קיומם של תהליכים 

רה בעיקר בתחומים הנפשיים: כוונה, חישה, אמונה וחשיבה. בנוסף, ללא תלות מודעים ניכ-לא

אנשים מוכנים לקבל העדר מודעות באחרים יותר מאשר בנפשם שלהם. מניתוח דפוס  ,בציר הזמן

הממצאים, הוצע המודל הדואלי אודות הנפש. במודל זה חווית האדם כסוכן פעולה אוטונומי 



בלות התודעה קיימות זו בצד זו ומובילות לשיפוטים שונים בנוגע וידיעותיו התיאורטיות על מג

 המודע.   -לאפשרות קיומו של תת

המודע וחווייתו ביומיום, -ההמשגות העממיות אודות תתמעגל התייחסות שלישי תר אחר 

מובנים עם -איכותני וכמותני. המחקר האיכותני כלל ראיונות חצי -ובמסגרתו נערכו שני מחקרים

מודע בנפש בקרב אנשים -תפים. המחקר שאל באיזו מידה ניתן מקום לקיומו של פן לאמשת 15

המודע; ואילו מונחים -כיצד תופסים, ממשיגים ומאפיינים אנשים את תת ;בציבור הישראלי

המודע. ניתוח הנתונים התמקד בניתוח -ומושגים נוספים נתפסים כקשורים לקיום ופעולת תת

המודע: מנגנון מנטאלי -שמונה תמות המשגה משמעותיות אודות תת תמטי. מתוך הניתוח התגלו

המהווה חלק מהנפש, תהליך מנטאלי, תוכן מנטאלי, כוח נפשי, מהות פנימית מולדת, "ידיעה" 

חסרת מקור, מצב שונה ממודע ומצב תודעתי אחר. ההמשגות לוו במאפיינים ודימויים ייחודים, 

בהם  שלושה מודלים מרכזיים הכליל לכדי דע. ניתוח נוסףהמו-כולל תפקידים שונים שיחוסו לתת

המודע כמערכת -ניתן לראות תפיסות תיאורטיות שונות מתחום הפסיכולוגיה: מודל תתש שוער

המודע כאמת פנימית -עצמונית ותהליכיה, אשר דומה במאפייניו לחשיבה הקוגניטיבית; מודל תת

המודע -שיבה ההומניסטית; ומודל לפיו תתהמניעה לפעולה, שמהותו קרובה לזו המוזכרת בח

משלב חוויות עבר, כוחות הנעה ותהליכי עיבוד, המשגה אשר מזכירה חלקים בחשיבה 

הפסיכואנליטית הפרוידיאנית. בעקבות החומרים שעלו מהמחקר האיכותני, הורכב מחקר 

-משגות תתנבדקים. מחקר זה שילב בין בחינה פתוחה של ה 126 -ההמשגה הכמותני, שהועבר ל

המודע ואפיוניו, לבין השפעות אובייקט ההתייחסות ורמת ההפשטה על המשגות ואפיונים אלו. 

המודע. בין היתר, -ממצאיו המעניינים מלמדים על דפוסי ההגדרה והחוויה היומיומית של תת

המודע. כך, נמצאו המשגות -שוחזרה במחקר זה השפעת רמת ההפשטה של הידע אודות תת

מודע בנפש, לעומת כאשר הדגימו אירועים -שונים כאשר אנשים הגדירו את הפן הלאומאפיינים 

 יומיומיים המתקשרים אליו.   

מתוך ניתוח הממצאים אטען שקיימים ייצוגים חברתיים שונים של נפש האדם, המבוססים על 

ט שני מקורות מרכזיים להתבוננות: האחד נסמך על התנסויות יומיומיות ספציפיות של הפר

(, בשילוב תפיסות חברתיות המדגישות אחריות אישית והתנהלות מתוך agentכסוכן פעולה )

כוונה מודעת. ואילו השני נסמך על ידע מופשט, המושפע מהתבוננות הפרט על אנשים אחרים 

-ובעיקר ממקורות מדעיים שהשפיעו על הידע העממי ונטמעו בו. מבין מקורות תיאורטיים

פסיכואנליטיות, קוגניטיביות והומניסטיות. כתוצאה מכך לאנשים יש מדעיים אלו תפיסות 

שלאו דווקא כך. בין  יודעיםשהם מודעים לעצמם ושולטים בהתנהלותם, אבל הם  תחושה

מודע זה לעיתים -המודע הנאיבי. תת-התחושה לידיעה קיים אזור ביניים ובו להערכתי קיים תת

לא אחת הוא נתפס כנגיש וידוע; ואזי מהותו היא  ידוע ולא מוכר. ברם,-מוגדר על היותו לא

 אדפטיבי. -רציונאלי, או לא-נשלט, לא-בהיותו לא

מודע, הידע הנאיבי אודות נפש האדם וחקר -למחקר השלכות חשובות על תחומי המחקר של הלא

כן ממצאיו רלוונטיים לעולם הטיפול הפסיכולוגי, כיוון ששופכים -(. כמוToMתיאורית התודעה )

 ור על תפיסות והמשגות מקובלות בציבור בנוגע לעולם הנפשי בחיי היומיום. א

 

(, ייצוגים חברתיים, Theory of Mindמודע, תיאורית התודעה )-מודע, לא-תת מילות מפתח:

 (. Folkpsychologyתיאוריות נאיביות, פסיכולוגיה עממית )
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Summary 
In this study we represent an innovative approach for using multi-spectral imaging data of the 

retinal, in order to display the hidden clinical data, which is not revealed in normal photography 

or requiring injection of contrast materials. The clinical data is the ischemic regions on the 

retinal, i.e. regions having non sufficient oxygen supply and require monitoring. This innovative 

approach includes using multi-spectral data and a unique image processing algorithm in order to 

produce a two-dimensional image (map) of the estimated oxygen saturation. 

According to the World Health Organization (WHO), In 2014, 9% of adults 18 years and older 

had diabetes 
[1]

. In 2012 diabetes was the direct cause of 1.5 million deaths 
[2]

. 

 The impact of diabetes in the eye, particularly diabetic retinopathy is the leading cause of 

blindness among working-age population in the Western world. Up to 40% of diabetics suffer 

from some degree of retinopathy. Approximately 8% of them, representing 0.75% of the 

population over age 40 in the U.S., suffer from ocular threatening visual functions 
[61]

.  Most 

cases of severe and moderate vision loss can be prevented by proper treatment on time 
[34]

 and 

the impact of diabetic retinopathy can be reduced as the disease is discovered early and prior to 

visual dysfunction. Since early stages of diabetes eye injury are asymptomatic, most cases are 

not reported on time 
[77]

. 

In recent years, various technologies have been developed for simulating the retina. Part of the 

existing technologies include injection of hazardous materials and some include the use of low-

spatial imaging information. The Innovative technique underlying this work eliminates the need 

for injection and presents a detailed two-dimensional image for focuses of the disease. 

The multi-spectral information which we established in the research is achieved by using a light 

source, monochromator and Fundus camera. In this way we illuminate the retinal in a series of 

different wavelengths, collect the light for each wavelength, and interpret the information using 

image processing algorithm. The algorithm is based on several steps, including registration and 



classification, illumination correction and finally oxygen saturation estimation. Each step stands 

by itself, includes input and output, and is presented in this work as a chapter. 

The study is based on the chemical-physical principle in which the ratio between the amount of 

light coming from the retinal and the amount of light reflected represents the chemical 

components along the route, and with the assistance of parameter estimation for the route, a 

model for calculating the components at any point in the image space can be developed. In the 

case of retinal imaging, the optical track main pillar within this study's wavelengths range is the 

blood of the retinal, in which the percentage saturation of the hemoglobin oxidation affects the 

absorption of light passing through it. 

In this study we have shown that multi-spectral imaging can be used to analyze retinal images 

and produce information on regions with oxygen supply deficiency, by multi-spectral image 

processing technique and conversion to two-dimensional image reflecting oxygen saturation 

percentage. We have demonstrated that in case of diabetes retinal ischemic areas are presented 

clearly, and it can be shown that the oxygen saturation percentage in the blood vessels behaves 

as expected, without the need to inject contrast substances to the body. 
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 רשתית העיןערוציות של -שיטות לניתוח ספקטראלי של תמונות רב: ודהנושא העב

 ערן אהל: מגיש

 :מנחים

 סטנלי רוטמן' פרופ 

 דן בלומברג' פרופ 

 ב בלפרדנ' דר 

 : תקציר

, גישה חדשנית לניצול מידע הדמאתי רב ערוצי של רשתית העין לשם הצגת מידע רפואי סמוי מוצגתבעבודת מחקר זו 

, אזורים איסכמייםהמידע הרפואי הוא למעשה תמונת . מיוחדניגודי אלא בהזרקת חומר , שלא מתגלה בצילום רגיל

ללת שימוש במידע רב הגישה החדשנית כו. כלומר אזורים שאספקת החמצן אליהם בעייתית ויש צורך לנטר אותם

 .   ערוצי ואלגוריתם מקורי לעיבוד תמונה לשם הפקת תמונה דו ממדית של שערוך רווית החמצן

 בעולם היו חולים בסכרת 11מהבוגרים מעל גיל  9%ל  0214בשנת , ם"האוארגון הבריאות של הערכת לפי 
[1]

 ,

 מיליון בני אדם 1.1 כ סכרת היתה גורם ישיר למותם של 0210 שנתוב
[0]

ובעיקר הרטינופתיה , בעין סוכרתפגיעת ה. 

סובלים  סוכרתמחולי ה 42%עד . היא הסיבה המובילה לעיוורון באוכלוסייה בגיל העבודה בעולם המערבי, יתסוכרתה

סובלים , ב"בארה 42מכלל האוכלוסייה מעל גיל  1%..2המהווים , מהם 1%-כ. מפגיעה מסוימת של רטינופתיה

מפגיעה עינית המאיימת על תפקודי הראייה 
[61]

 . 

ניתן למנוע את מרבית מקרי אובדן הראייה החמורים והבינוניים אם החולה מקבל טיפול ראוי בזמן הנכון 
[34]

וניתן  

. ית ככל שהמחלה מתגלה מוקדם יותר ובטרם חלה הפרעה בתפקוד הראייהסוכרתת את פגיעת הרטינופתיה הלהפחי

חולים רבים אינם מגיעים לבדיקות עיניים , סימפטומטית-בעין היא א סוכרתמכיוון שבשלבים הראשונים פגיעת ה

וכתוצאה מכך אינם מקבלים טיפול לפני שמצב המחלה מתדרדר 
[77]
. 

חלק מהטכנולוגיות הקיימות כיום כוללות הזרקת , רונות פותחו טכנולוגיות שונות להדמיית רשתית העיןבשנים האח

השיטה החדשנית שבבסיס עבודה זו מבטלת את הצורך . בסיסי הדמאתי ת שימוש במידעוחומרים מסוכנים וחלקן כולל

רב ערוצי שעליו אנו נבסס את המחקר מקורו ההמידע . בהזרקה ומציגה תמונה דו ממדית מפורטת לגבי מוקדי המחלה

אוספים את האור , כך שלמעשה מאירים את הרשתית בסדרה של אורכי גל שונים, מונוכרומטור ומצלמה, במקור אור

, האלגוריתם מבוסס על מספר שלבים. ומפענחים את המידע בעזרת אלגוריתם לעיבוד תמונה, עבור כל אורך גל

כל . שערוך רווית החמצן ולבסוף תיקון תאורה, (קלאסיפיקציה)סיווג תמונות , (יסטרציהרג)הצמדת תמונות הכוללים 

 . ומוצג בעבודה זו כפרק בפני עצמו, וכולל קלט ופלט, שלב כזה עומד בפני עצמו

כימי שעליו אנו מתבססים הוא שהיחס בין כמות האור שמוחזרת מהרשתית לבין כמות האור -העיקרון הפיזיקאלי

ובעזרת שערוך פרמטרים עבור המסלול ניתן לפתח מודל , ו מייצגת את הרכיבים הכימיים לאורך המסלולשפוגעת ב



הנדבך העיקרי במסלול האופטי בתחום , במקרה של הדמית הרשתית. לחישוב הרכיבים בכל נקודה בתמונה המרחבית

לובין שבו משפיעה על בליעת האור שאחוז רווית החמצון של ההמוג, אורכי הגל שבהם אנו עוסקים הוא הדם ברשתית

 . העובר דרכו

שבהם נציג קשיים שנתקלנו בהם בתהליך העבודה ונראה כי ישנה חפיפה טובה בין , בעבודה זו נסקור שלושה מקרים

נראה כי . מסורתית לבין הפלט האלגוריתם שאנו מציעים עבור מיפוי רווית החמצן FAאזורים איסכימיים בתמונת 

יש , (קשתית ורשתית)וההבדלים הגדולים בין עיניים במיוחד עם מחלות עיניים , של העין האנושיתבשל המורכבות 

צילום רב ערוצי לניתוח אוטומטי מבוסס על -אך ניתן לממש אלגוריתם סמי, קושי בפיתוח אלגוריתם אוטומטי לחלוטין

ת בעזרת טכניקת עיבוד תמונה רב וזא, תמונות רשתית ולהפקת מידע אזורים ברשתית שסובלים מאי אספקת חמצן

 . ערוצית והמרתה לתמונה דו ממדית שמשקפת את אחוז רווית החמצן

 עיבוד תמונה, אוקסימטריה, רשתית, רשתית סוכרת, צילום רב ערוצי: מילות מפתח

 



Securing an Organization from 

External and Internal Cyber Attacks 

by Polina Zilberman 

under the supervision of 

Prof. Shlomi Dolev and Prof. Yuval Elovici 

As organizations increasingly rely more and more on information and communication 

technologies for routine operations, they become more vulnerable to cyber attacks. 

Cyber attacks may originate from outside the organization (where the adversary may 

use botnets to attack the organization's infrastructure), or they may originate from 

within (where the adversary is an employee or someone pretending to be one). Several 

examples of such cyber attacks are distributed denial-of-service (DDoS), data leakage, 

data misuse, etc. 

This dissertation addresses internal and external attacks, focusing on those for which 

current industry products and academic state-of-the-art research do not provide 

satisfactory solutions. The first part of the dissertation includes two studies that 

address DDoS attacks, which are attacks on the organization's IT infrastructure. The 

second part of the dissertation focuses on data leakage, which is an attack on the 

organization's digital assets.  

In the first study of the dissertation we present a scheme that maximizes an 

organization's benefit from communication traffic even under a DDoS attack. A 

DDoS attack overloads the target server with a large volume of adverse requests that 

render the server unavailable to `well-behaved' users. Recently, a novel paradigm of 

traffic ownership that enables the clients of Internet service providers (ISP) to 

configure their own traffic processing policies has gained popularity. We propose two 

algorithms that reflect this paradigm's principles and allow attack targets to 

dynamically filter their incoming traffic based on a distributed policy. The proposed 

algorithms defend the target against DDoS attacks and simultaneously ensure that it 

continues to receive valuable users' traffic. 

In the second study we investigate another scheme for mitigating DDoS attacks 

outside the organization's premises. The organization's traffic is sanitized by diverting 

suspicious traffic toward powerful scrubbing centers. On the one hand, filtering attack 

traffic close to its source saves precious network resources. On the other hand, 

diversion of the inspected traffic toward the scrubbing centers may cause undesirable 

overloads and delays. In this study we investigate four strategies for the deployment 

of scrubbing centers and compare their effects on the footprint of the inspected traffic, 

redistribution of link load, and communication latency. 



In the third study, we address a challenge in the field of data leakage. Here too, we 

would like to prevent undesired communication, this time from the owner to the 

Internet. The addressed challenge is how to classify a message sent between members 

of the organization as a potential leakage (for example, when a sender adds a wrong 

recipient to an email). We propose a classification scheme that is based on the social 

interaction traffic between members of the organization. The study assumed that a 

user may belong to several groups working on distinct topics (typical for a manager). 

We have developed a classification scheme that considers the traffic of the groups to 

which a user belongs, in order to detect potential leakage (detection of a wrong 

recipient) in messages the user sent. The groups have been identified in the social 

network traffic based on the information exchange between the group members. 

Two of the studies have been previously published as full papers in journals 

(Zilberman et al., 2013; Dolev et al., 2011). The rest of the work is currently under 

review (Zilberman et al., 2014). 

Keywords: Cyber Attacks, Denial-of-Service, Distributed Traffic Filtering, Scrubbing 

Centers, Topology Analysis, Email Leakage, Text Classification, Users Clustering. 



 הגנת הארגון מפני התקפות אלקטרוניות 
 חיצוניות ופנימיות

 מאת פולינה זילברמן

 בהנחיית פרופ' שלומי דולב ופרופ' יובל אלוביץ'

 

ארגונים ובתי עסק נעזרים יותר ויותר בטכנולוגיות תקשורת ומידע לצרכי עבודתם השוטפת. 
בהיעזרם בטכנולוגיות אלו, הופכים עצמם הארגונים לפגיעים בפני התקפות בתווך הממוחשב. 
מקור התקפות אלו יכול להיות הן מחוץ לארגון )בהתקפות בהן עלול הגורם העוין להשתמש ב 

botnet לתקוף את תשתיות הארגון( והן מתוכו )בהתקפות בהן עלול הגורם העוין להיות  על מנת
עובד החברה או אדם המתחזה לעובד(. סוגי התקפות לדוגמא: התקפת מניעת שירות מבוזרת 

(DDoS.זליגת מידע, שימוש לא נאות במידע, ועוד ,) 

תקפות אשר להן המחקר חיבור מדעי זה עוסק בהתקפות חיצוניות ופנימיות, תוך התמקדות בה
המוביל בתעשייה ובאקדמיה לא מספק פתרונות נאותים. החלק הראשון בחיבור זה כולל שני 

, המכוונות לפגיעה בתשתיות הארגון. החלק השני עוסק DDoSמחקרים העוסקים בהתקפות 
 בהתקפות זליגת מידע, אשר מכוונות לפגיעה במידע הממוחשב של הארגון.

פיתוח של סכמה המבטיחה שהתועלת שהארגון מפיק מתעבורת התקשורת  המחקר הראשון כולל

 DDoS. עובדה ידועה היטב היא שהתקפות DDoSהנכנסת תהיה מקסימאלית גם תחת התקפת 
גורמות לעומס יתר אצל השרת המותקף ע"י שליחת עומס בקשות עוינות, ובכך התקפות אלו 

ימיים. לאחרונה התפתח וצבר פופולאריות הופכות את השרת לבלתי זמין עבור משתמשים לגיט
, שמשמעותו לאפשר ללקוחות של ספקיות שירותי אינטרנט בעלות על תעבורת תקשורתהמושג 

לקבוע את מדיניות העיבוד של התעבורה שלהם. בחלקו הראשון של המחקר אנו מציעים שני 
את התעבורה  אלגוריתמים השייכים לתחום זה, המאפשרים למותקף לסנן בצורה דינאמית

הנכנסת לפי מדיניות סינון מבוזרת. האלגוריתמים המוצעים מגנים על המותקף מפני התקפת 

DDoS .ובמקביל מבטיחים את המשך הגעת התעבורה של משתמשים לגיטימיים 

מחוץ לתחומי הארגון.  DDoSהמחקר השני כולל פיתוח של סכמה נוספת לבלימת התקפות 
מנוקה באמצעות ניתוב מחדש לעבר מרכזי תעבורה הממוענת לארגון וחשודה בהיותה זדונית 

 "קירצוף" עוצמתיים. מצד אחד, סינון תעבורת התקפה קרוב למקור ההתקפה חוסך משאבי רשת
סי יתר יקרים. מצד שני, ניתוב של התעבורה הנבדקת לעבר מרכזי ה"קירצוף" עלול לגרום לעומ

במחקר זה אנו בוחנים ארבע אסטרטגיות על פיהן ניתן למקם את  ועיכוב בהעברת התקשורת.
מרכזי ה"קירצוף", ואנו משווים את השפעותיהן של האסטרטגיות מבחינת גודל "טביעת הרגל" 
שמותירה התעבורה הנבדקת ברשת, חלוקה מחדש על העומסים על הקשתות, ועיכוב בהעברת 

 התקשורת.

ר השלישי עוסק במניעת זליגת מידע מתוך הארגון. גם במחקר זה נרצה למנוע תקשורת המחק
בלתי רצויה, אך הפעם מבעל התעבורה החוצה. נתמקד בשאלה כיצד לסווג הודעה שנשלחה בין 
משתמשים בארגון כזליגת מידע פוטנציאלית )לדוגמא, הוספת נמען שגוי להודעת דואר 

לסווג התקשרויות אלקטרוניות, אשר מבוססת על תעבורה של  אלקטרוני(. אנו מציעים סכמה
אינטראקציה חברתית. אנו מניחים שמשתמש יכול להשתייך למספר קבוצות העוסקות בנושאים 

במסגרת מחקר זה פיתחנו סכמת סיווג אשר  הייחודיים להן )בדומה לעובדים בתפקידי ניהול(.
משתמש, במטרה לזהות זליגות מידע לוקחת בחשבון תעבורה בקבוצות אליהן משתייך ה

אפשריות )זיהוי נמען שגוי( בהודעות הנשלחות ע"י המשתמש. הקבוצות מאותרות מתוך הרשת 
 החברתית בהתבסס על התוכן שעובר בין חברי כל קבוצה. 



  Zilberman et al., 2013 ,Dolev) שניים מהמחקרים פורסמו כמאמרים בכתבי עת

et al., 2011)בשיפוטר נמצאת כרגע . יתרת המחק (Zilberman et al., 2014.) 
 

מילות מפתח: התקפות סייבר, התקפת מניעת שירות, סינון תעבורה מבוזר, מרכזי "קירצוף", 
 ניתוח טופולוגיה, זליגת אימיילים, סיווג טקסט, קיבוץ משתמשים.

 



Anatomy of Courtly Love: Sickness, Devotion and Sacrifice in Late Medieval Art 

Shtemler Polina  

Supervised by Prof. Katrin Kogman-Appel  

Abstract 

“Happy love has no history,” wrote Denis de Rougemont in his classical study of love in the Western 

world. Nevertheless, suffering caused by unfulfilled, unhappy or forbidden love became an essential 

part of medieval cultural discourse. It became the subject of medical writings and medieval courtly 

literature and art. Love-suffering is inseprarable from medieval courtly culture that emerged in the 

twelfth century together with the troubadour poetry in the courts of southern France and later spread 

towards northern France, England and Germany. The term “courtly love” was coined by the end of the 

nineteenth century in reference to the behavioral code which celebrates male love service and devotion 

to a virtuous but reticent Lady, as described in the literature and poetry.  

This work defines the term of “courtly love”, discusses its characteristics and studies this 

multifaceted phenomenon using an analysis of its visual culture in historical, social, gender and 

psychological contexts. Courtly love stands at the nexus of several fields of research, and has been the 

subject of a number of direct and indirect references in the study of medieval art and literature, the 

history of medicine, history of emotions and gender studies, as well as psychoanalysis. Various studies 

indicate that courtly culture lies at the intersection of gender, social and religious conflicts and 

contradictions. Men were portrayed as madmen, social outcasts, vassals submissive to a married woman 

from a higher rank thus transgressing gender, social and Christian norms. Conversely men’s devotion 

to their beloved, or better yet to love itself, is often framed in the language of elevating experience and 

religious devotion that sought to mimic the feudal service and Christian ideal of sacrifice and suffering. 

Despite the popularity of love in late medieval art, research on the subject of love-suffering has 

largely been confined to the disciplines of medical and literary history, and is hardly ever studied by art 

historians. For the first time this research will incorporate images of courtly love sufferings showing 

men as lovesick, devoted love-vassals and love-martyrs into a unique iconographic group in an attempt 

to understand this phenomenon and its visual manifestations in broader historical, cultural, gender and 

psychological contexts. Alongside traditional methods, this study attempts to exploit an 

interdisciplinary methodological approach and to combine several areas of research such as art history, 



cultural and literary studies, the history of medicine, gender studies and psychoanalysis; by this 

approach itself it seeks to shed new light on perceptions of love in the Middle Ages. 

This study first discusses the features of courtly culture and its internal contradictions; a 

demonstration of varying methods of analysis of this culture in literary, cultural, gender and 

psychoanalytical studies follows; further discussion is divided across three chapters tracking three main 

modes of courtly love: sickness, devotion and sacrifice – as represented in medieval visual culture. It 

further discusses representative images of each group and tries to trace the ways artists constructed 

visual conventions of love-suffering. Engaged in an ongoing dialogue and borrowing different themes 

of Christian art, courtly love imagery reflected social perceptions of the aforementioned modes of love. 

Finally, by highlighting the common features of these three groups, the study examines the social and 

psychological functions of an overturned gender hierarchy revealed in images of suffering, weak and 

agonized men.  

Beginning in the twelfth century, love moves from private experience, where it had presided 

since Antiquity, to the public domain controlled by social norms. Love becomes not only a mode of 

feeling and desiring, or an exclusively private sentiment, but a way of behaving and a social ideal. 

Tormented and painful love directed towards a beloved of superior status ennobled the lover and raised 

him to the exalted position of his lady. In striving to be worthy of her, the lover comes closer to 

achieving his own ideal self. Scholars doubt whether the concept of courtly love had a real place in 

medieval life, and tend to see it merely as a literary convention that could do little to eradicate the 

medieval perception of hierarchy which placed men at the top. Visual images of the torments of love 

functioned as a performance staged by the male victim where he plays the role of lovesick, submissive 

servant, while the lady only temporarily and metaphorically plays the role of the lord in the realms of 

art and fiction. Functioning as a fetishistic and masochistic fantasy, woman in courtly culture is in fact 

not a dominant sovereign, but rather a suppressed object. Raised high atop the metaphorical pedestal of 

courtliness, the lady actually derived little power, authority, or material gain from this glorified position 

and was in fact displaced from the legal and social realms. Moreover, men’s submission in courtly 

images is only a temporary escape from social dominance and a controlled condition that only reinforces 

the existing male-dominated social order. 



 הביניים ימי בשלהי אהבה בדימויי וקורבן מסירות, מחלה: חצרונית אהבה של אנטומיה

 שטמלר פולינה

 אפל-פרופ' קטרין קוג'מןבהנחיית 

 : העבודה תקציר

( Denis de Rougemont"אהבה מאושרת לא תשנה את ההיסטוריה" טען ההיסטוריון דני דה רוג'מון )

יחד עם זאת, ייסורים שנגרמו מאהבה בלתי  במערב אירופה.בחיבורו הקלאסי אודות תפיסות האהבה 

באו לידי ביטוי והפכו לחלק בלתי נפרד מהשיח התרבותי של ימי הביניים  הממומשת, נכזבת או אסור

ייסורי האהבה מהווים בטקסטים ספרותיים, רפואיים וגם בתרבות החזותית של שלהי ימי הביניים. 

עם שירת הטרובדורים בחצרות האצילים בדרום צרפת  אשר נולדהחלק בלתי נפרד מתרבות חצרונית 

-נטבע בסוף המאה התשעהמושג "אהבה חצרונית" שאל צפון צרפת, אנגליה ולגרמניה.  הוהתפשט

עשרה התייחס אל אותו קוד התנהגות המתואר בספרות ובשירה של צרפת החל מהמאה השתים עשרה 

את  האהבה החצרונית העלתה על נס ת של גבר לאישה.מסירואהבה זכרי וכ-כאידיאולוגיה של שרות

  .ת הכמיהה לסבל ולייסורי האהבההכניעה לאהבה בלתי ממומשת וא

 פנים רבת תופעהחוקרת ו במאפייניהדנה ", חצרונית אהבה" המושג הגדרת עלעומדת  זו עבודה

 המגדרי, החברתי, הספרותי, ההיסטורי בהקשר שלה החזותיים הדימויים ניתוח בעזרת זו

וזכתה למספר  ,חצרונית עומדת בנקודת מפגש של תחומי מחקר שוניםההאהבה . והפסיכולוגי

 ,רפואהההיסטוריה של ב, התייחסויות ישירות ועקיפות כאחת בחקר האמנות והספרות של ימי הביניים

 החצרונית התרבותמחקרים מצביעים כי  .פסיכואנליזהההיסטוריה של רגשות ובלימודי המגדר וב

 כדמויות בה הוצגו הגברים. ודתיים חברתיים, מגדריים: ודיכוטומיות ניגודים של בצומת נמצאת

 המגדרי ההתנהגות צו את הפרה לאישה כנועים כווסאלים הצגתםו, חברתיתה הבחינה מן שוליים

 לגבירה תדיר מופנית הגבר של אהבתו שכן, מעמדית הפרה ואל אהבה דימוייכמו כן, הנציחו . המקובל

 האיסור את גם זו אהבה הפרה אלה במקרים. יותר גבוה ממעמד גבירה – אדונו לאשת אף או נשואה

 של בשפה לעתים מנוסחת, לאהבה דיוק ליתר או, לאהובה גברים של מסירותם. הניאוף נגד הנוצרי

 ניתן לאישה זו במסירות. ומוערץ קדוש לשריד או קדושה לדמות הגבירה בין שהקבילה דתית דבקות

 בדמות האל את החליפה אשר, לכפירה ביטוי, הביניים ימי של הנצרות של המבט מנקודת, לראות היה

 החצרונית האהבה ביטאה, והכפירה ההפרות מול אלעם זאת, . אישה של בדמותה, מכך ויתרה, ארצית

 לייסורים המאוהב הגבר של במשיכתו התגלמהש הקורבן של הנוצרי האידיאל את לחקות שאיפה גם

   .מאהבה למוות ואף

 חצרונית אהבה של מדייבאליים דימויים, התקופה באמנות הנושא של הפופולריות חרף

טרם נעשה במחקר תולדות האמנות נסיון לייחד ו המחקר בספרות מעמיקה לבחינה זכו טרם מייסרת

 במטרה. בההפנים והניגודים הפנימיים הטמונים -מרוביאת תופעת האהבה החצרונית לאור מאפייניה 

לתוך קבוצה איקונוגרפית  לראשונהמאגדת עבודה זו , להבין את התופעה ואת ביטוייה החזותיים

תיאורים של ייסורי אהבה חצרונית המציגים את הגבר חולה במחלת האהבה, מתמסר ולבסוף  ייחודית

הוויזואלי של ייסורי רק להציג את הדימוי מנסה לא רק עבודה זו  .מקריב את עצמו למען האהבה

תחומית אשר -ןבגישה מתודולוגית בי נוקטתהאהבה, אלא, כדרכן של גישות המחקר בשנים האחרונות, 



יריעה אודות החברה העומדת במרכז מחקר זה ואודות יחסה לתופעת -להגיע למסקנות רחבות מסייעת

בין מספר תחומי מחקר  בתמשללצד שיטות עבודה מסורתיות, עבודה זו  ת.פופולריהאהבה החצרונית ה

ובגישה  ,פסיכואנליזההספרות, היסטוריה של הרפואה, לימודי מגדר ווהתרבות ה ,אמנותהכגון חקר 

 . מקווה להאיר מחדש על הנושא זו

עבודה זו במספר מאפיינים הטומנים בחובם איזו סתירה פנימית, כפי שהופיעו  דנהתחילה 

זו במחקר של לימודי הספרות, ומציגה כיצד נותחה  ,בתרבות החצרונית ובסוגותיה הספרותיות

שלושה פרקים המתבססים על שלושה נושאים לתחלק מהתרבות, המגדר והפסיכואנליזה; המשך הדיון 

בדימויים מייצגים מכל  דנהעבודה ה, המסירות והקורבן. עיקריים באמנות האהבה החצרונית: המחלה

האיקונוגרפיה של מייסרת.  אהבהתחקה אחר האופן בו עיצבו האמנים סצנות של מאחת מן הקבוצות ו

עבודה זו  . אי לכך,ין וניהלה דיאלוג מתמיד עם האמנות הנוצריתאחצרונית לא צמחה יש מהאהבה ה

נסה מו ,האמנות הנוצרית ועל אלו מסורות טקסטואליות נשענו האמניםשל על אלו מודלים בוחנת 

אפיינים המשותפים לשלושת העבודה לעמוד על המנסה מלבסוף,  .שא המתוארלהסיק מכך על הנו

ולבחון את התפקיד החברתי והפסיכולוגי של  גברים סובלים, חלשים ומתייסריםהמציגות  הקבוצות

 . היררכיה מגדרית הפוכה בדימויי האהבה

 את אצילהמה ציבורית כחוויה בעיקר שמשמתחילה ל האהבה עשרה השתיים המאה מן החל

". החצרוניות אהבת" ויותר", חצרונית אהבה" פחות נעשית ולכן, פרטית כחוויה ולא בה המשתתפים

 הבלתי האהבה את המאדירה, זו בספרות לראות ניתן לא כי טוענים והתרבות הספרות חוקרי מרבית

 הייתה שלא בדיונית בתופעה מדובר וכי היסטורית למציאות ביטוי, באישה הגבר תלות ואת ממומשת

 על כי טוענים חוקרים. הביניים ימי של המיזוגניות המגדריות התפיסות עם אחד בקנה לעלות יכולה

 בעיקר אלא, האישה של הרם מעמדה ממוקם לא החצרונית התרבות במרכז, הראשוני הרושם אף

 מתקרב, לגבירה ראוי להיות בשאיפתו אשר, וייסורים לסבל וכמיהתוהמאהב  הקורבן של תפקידו

" קרנבלי" כמחזה תיפקדו האהבה ייסורי של החזותיים הדימויים. עצמו שלו האידיאלי-האני להשגת

 המתפקדת בבואה היאזו  הצגה. והקורבן הסוגד, המשרת, החולה תפקיד את ומשחק מביים הגבר בו

 את מגדיר ובכך המדייבאליות הנורמות את המפר פמיניסטי-קווזיו דתי-קווזי קרנבל, הפוך כעולם

שלעתים משחקת את תפקיד האדון , הגבירה. גברית לדומיננטיות ביטוימהווה  בפועלו הנורמה גבולות

אך , הועלתה על ראש הכן המטאפורי של החצרוניות, באופן זמני ומוגבל בתחומי האמנות והספרות

ממוקדי הודרה בפועל ו ,או רווח חומרי ממעמד מהולל זה, סמכות, למעשה קיבלה הגבירה רק מעט כוח

להם בריחה  הפקיהצגתם של הגברים בדימויים של אהבה חצרונית ס, יתר על כן. הכוח החברתיים

זק את הסדר יחאשר מצב מבוקר בהיקף ובזמן  הובעצם חולל, זמנית בלבד מדומיננטיות חברתית

 .םהחברתי הקיים הנשלט באופן אבסולוטי בידי גברי
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Abstract 

In recent years perchlorate has become a major concern as a contaminant of groundwater and 

surface water, as well as of crops irrigated with contaminated water. Although not regulated yet, 

the United States Environmental Protection Agency (USEPA, 2011) has established a maximum 

concentration level (MCl) of 15 [µg L-1] for drinking water. In Israel, perchlorate pollution was 

detected in the coastal aquifer underlying the industrial area of Ramat Ha’Sharon and Tel-Aviv. 

Thus, sustainable technologies are needed, that will allow cost effective treatment and 

reclamation of the water. Moreover, effective methods for the removal of perchlorate from the 

coastal aquifer are essential for the conservation of Israel’s water reserves and aquifer for the 

future. 

An innovative integrated technology was examined, the "Ion exchange membrane bioreactor 

(IEMB)" that combines the separation capabilities of an anion exchange membrane while 

perchlorate reducing bacteria reduce perchlorate to non-hazardous component. The IEMB design 

keeps the treated water separated from the bio-reactor and could be suitable for treating potable 

water. 

The scientific hypotheses of this study were that the high perchlorate concentrations in the 

contaminated groundwater will have an impact on the Donnan dialysis process as well as on the 

biological characteristics of the microbial population in the bio-compartment. In addition, it was 

assumed that a PFR design will result in higher perchlorate removal rates than a CSTR design. 

Furthermore, the use of glycerol as a carbon source is expected to be efficient with little or no 

secondary contamination of the treated contaminated water. 

The results of the present study demonstrated the capability of the IEMB to treat 

contaminated water with high perchlorate concentrations. Both the CSTR and the PFR designs 

achieved high perchlorate removal rates of 12.21 and 12.5 [mmole m-2 h-1] respectively. 

However, an inhibiting effect was observed for perchlorate concentrations above 0.1mM in the 

water compartment, resulting in lower perchlorate and nitrate flux than predicted according to 



common physical models. The nature of this inhibiting effect was studied and it was found that 

the AEM is highly selective towards perchlorate and it affects the membrane basic properties 

(e.g. ion exchange capacity and permeability). Glycerol was found to be an effective carbon and 

electron source for both perchlorate and nitrate reducing bacteria in the IEMB. It sustained 100% 

biodegradation efficiency in the bioreactor in all experiments without diffusion into the treated 

water. The research results indicate that the bio-reduction of the contaminating anions passing 

through the membrane primarily takes place in the biofilm located on the membrane rather than 

in the suspended biomass in the reactor. Analysis of the organisms present in the biofilm and the 

suspended bacteria identified perchlorate and nitrate reducing bacteria both attached and 

suspended along with glycerol fermenting bacteria. It was proposed that fermentation products 

may feed the perchlorate and nitrate reducing bacteria. The PFR design was shown to be more 

efficient than the CSTR only for low perchlorate concentrations. However, when inlet 

concentrations were high (1mM) there was no advantage for applying a PFR design for the 

IEMB over a CSTR design.   

Based on the results observed for the CSTR, a new semi empiric model was proposed based 

on the physical model developed by Velizarov et al., (2003). The semi empiric model takes into 

consideration the perchlorate inhibition affect, and an empiric term was introduced for the AEM 

perchlorate permeability, as it was established to be dependent on the perchlorate concentration. 

The model was validated against the empirical results from the PFR design experiments.  

This research has laid the foundations for a scale up of the IEMB technology, and will 

enable the treatment of large water volumes while bringing down the perchlorate contamination 

concentration from hundreds to several mg L-1. 

Key Words:  

Bioreactor; Donnan dialysis; Groundwater treatment; IEMB; Perchlorate, Nitrate; 

Perchlorate reducing bacteria; Glycerol; Ion exchange membrane. 

 

 



  

ריאקטור משולב עם ממבראנות מחליפות אניונים לסילוק ופירוק של פרכלורט במי -ביו נושא העבודה:

  .אקוויפר מזוהמים

  שלום פוקס מגיש:

  ג'ק גילרון, יורם אורן וזאב רונןמנחים: 

  תקציר 

בישראל  מקורות מים שוניםמזהם משמעותי של  ינופרכלורט הכי בשנים האחרונות נמצא 

לחומר זה היא בעלת השפעות בריאותיות שליליות מתמשכת ובמקומות אחרים בעולם. חשיפה 

 פעילות יצור ההורמון טירוקסין בלוטת התריס אשר משבשת את בספיגת היוד  על  בגלל השפעתו

אין עדין למרות שכך משפיע על התפתחות מערכת העצבים והשלד אצל עוברים ותינוקות. בו

האמריקאי הציע תקן לריכוז מקסימלי במי  הגנת הסביבהמשרד תקנות לחומר זה במי שתייה, 

והקרקע לפיכך, הצורך לטפל ולטהר את מי התהום  ."ל)מג 15( רמול לליט ומיקר 0.15שתייה של 

הינו בעל חשיבות גדולה לשימור אקוויפר החוף ולמנוע זיהום חמור  באזור רמת השרון המזוהמים

  של עתודות מי השתייה של מדינת ישראל.

 Ion exchange membraneמערכת חדשנית להרחקה ופרוק של פרכלורט בשם לאחרונה נבדקה 

bio-reactor (IEMB)  לורט מהמים עם פירוק ביולוגי משלבת את תהליך הסילוק של פרכאשר

התהליכים של הסילוק מאפשר את קיום  IEMB- של הפרכלורט לתוצרים לא רעילים. מבנה ה

ה לתהליך המתרחש בצד תוך הפרדה מוחלטת בין המים המטופלים בצד ההזנוהפירוק במקביל 

לטיפול במים , עיצוב זה הינו מתאים במיוחד על ידי ממבראנה מחליפת יונים המיקרוביאלי

 .המיועדים לשתייה

מים גבוהים במי התהום המזוההפרכלורט ה ריכוזי הינם כדלקמן: בעבודה זו היפותיזות המחקר

 כן,כמו  .IEMB- ב ניםאניוהממבראנת מחליפת  דרך Donnan תתהליך דיאליז ישפיעו על

על ידי שטפי  ריאקטור גם יושפעו-יובהמאפיינים הביולוגיים של אוכלוסיית החיידקים ב

לכך גרום ת) למערכת PFRתצורה של ריאקטור בוכנתי (ש תי. בנוסף, הנחהפרכלורט הגבוהים

שימוש בגליצרול ש ף הצעתיסבנו. CSTR-תצורת המ תהיה גבוהה יותר הסרת פרכלורט שיעילות

  .אם בכלל של מי התהום המטופליםכמקור פחמן צפוי להיות יעיל עם זיהום משני קטן 

לטפל במי תהום מזוהמים עם ריכוזי  IEMB- האת פוטנציאל הדגימו מחקר זה אכן התוצאות מ

- הו CSTR-. בשתי התצורות ההנדסיות המילימול לליטר 2.5של עד  פרכלורט גבוהים במיוחד

PFR   ,בהתאמה. אולם,  מילי מול למ"ר לשעה 12.5-ו 12.21הושגו שטפים גבוהים של פרכלורט

כאשר ריכוז הפרכלורט בקרבת הממברנה בצד מעבר המזהם  תופעת עיכובנצפתה במהלך המחקר 

מילי מולר. כתוצאה מכך שטף הפרכלורט היה קטן מהשטף הצפוי על פי  0.1-ההזנה היה גבוה מ

נים הינה ומחליפת האני נההממברם המקובלים. מהות התופעה נבחנה ונמצא כי המודלי



 נההממברסלקטיבית במיוחד עבור פרכלורט, תכונה זו משפיעה על המאפיינים הבסיסיים של 

בתוך  נקשר הפרכלורטממכאן הוצע שיתכן וחלק  (כגון, קיבול אניונים ופרמיאביליות).

אולם, הצעה זו דורשת מחקר נוסף לאפיון מנגנוני העיכוב של מעבר  בצורה חזקה. הממבראנה

שימוש בגליצרול כמקור פחמן ואלקטרונים הוכח כיעיל וזמין עבור  דרך הממבראנה. הפרכלורט

החיידקים בצד הביולוגי לפירוק פרכלורט וניטראט. יעילות הפירוק הביולוגי של פרכלורט 

לאורך כל המחקר ללא דיפוזיה של מקור הפחמן מהצד הביולוגי אל צד  100%וניטראט הייתה 

שרוב הפירוק הביולוגי של האנינים  מצביעות על כךההזנה אל המים המטופלים. תוצאות המחקר 

בצד הביולוגי.  הממבראנהמתרחשים בביופילם הקיים על  הממבראנההמזהמים העוברים דרך 

המרחפת בריאקטור  ים לזיהוי האוכלוסייה המיקרוביאלית של הפרקציהשימוש בכלים מולקולרי

ובביופילם מצביע על הימצאות חיידקים מחזרי פרכלורט וניטראט וחיידקים המסוגלים להתסיס 

אנו מציעים כי הגליצרול עובר תהליך התססה זה  ןעל בסיס אפיוגליצרול בשני הפרקציות. 

מזינים את החיידקים שמפרקים  יצרול שלא עבר תסיסהו/או גל בריאקטור וכי תוצרי הפירוק

עבור  CSTR-תצורת היותר מ היעילכי היא  ההוכיח PFR-תצורת הבדיקת פרכלורט וניטראט. 

 1היו גבוהים ( המערכת תהזנהפרכלורט בפרכלורט. עם זאת, כאשר ריכוזי  של ריכוזים נמוכים

  .בטיפול במי תהום מזוהמים CSTR-על פני ה PFR -) לא היה יתרון למילי מולר

 שלהמודל אשר בוסס על י יראמפ-חצימודל  פותח CSTR-ה תוצאות הניסויים עם בהתבסס על

Velizarov et al., (2003).  תופעת העיכוב של פרכלורט על י לוקח בחשבון את יראמפ- החציהמודל

שג אמפירי התלוי הממברנה ומחליף את מושג הפרמיאביליות של הממברנה עבור פרכלורט עם מו

  .PFR-נבחנו כנגד תוצאות ניסויי ההמודל בריכוז הפרכלורט על פני הממברנה. תוצאות 

מסוגל לטפל בריכוזים מאוד גבוהים של פרכלורט. המחקר  IEMBמחקר זה מראה שראקטור 

יעילות ההרחקה מהמים בקביעת  הממבראנה יש חשיבות שלמאפיינימאוד  רורהראה באופן ב

שעבר דרך  הפרכלורטהמיקרוביאלית בצד הביולוגי חיזרה את כל  האוכלוסייה המטופלים בעוד

פרוק במחקר זה הודגם שביופילם שהתפתח על הממבראנה אחראי לפעילות הממבראנה. 

החיידקים המרחפים  לוסייתאוכהביופילם היה שונה מהרכב  אוכלוסייתב . הרכהפרכלורט

למרות ם של פרכלורט וגליצרול בקרבת הממבראנה ובראקטור עצמו. כתוצאה מהבדלים בריכוזי

 גבוהים. לסיכום, פרכלורט, נדרש מחקר נוסף למציאת ממבראנה טובה יותר לטיפול בריכוזי זאת

מערכת לטפל בנפחים , ויאפשר בעתיד לIEMB- מניח את היסודות עבור גמלון מערכת המחקר זה 

לליטר  גרמיםמילימאות פרכלורט מהגדולים ומשמעותיים של מים ולהוריד את ריכוז 

   לליטר.בודדים או אפילו למיקרוגרמים מיליגרמים ל

  :מילות מפתח

ריאקטור, חילוף דונן, טיהור מי תהום, פרכלורט, ניטראט, חיידקים מחזרי פרכלורט, -ביו

  , ממברנות מחליפות יונים. IEMBגליצרול, 
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Abstract  
 

Human beings have an outstanding ability to adapt and learn new motor tasks; common 

examples of this ability are playing tennis, football and dancing. Learning such skills requires 

interaction of different basis components and mechanisms such as collection of relevant sensory 

information, optimal control mechanisms (i.e. feedforward and feedback) as well as selection of 

a strategy for optimal decision-making. The intact plasticity of the brain allows this adaptive 

feature of the motor system. However, neurological motor disease weakens the adaptive ability 

and might cause damage to basic movements, as is the case in Cerebral Palsy (CP). For example, 

damage to the connections between the subcortical and higher cortical motor areas might limit 

basic movement capabilities, causing disability in everyday activities such as grasping, reaching 

and walking.       

To date, it is not clear which learning mechanism disabilities underlie motor learning in CP. 

Moreover, little is known regarding whether practice and experience can change the capacity of 

CP patients to learn new motor tasks. Therefore, understanding the learning mechanism during 

performing basic motor tasks during CP subjects’ everyday activity is the main purpose of this 

dissertation. We address the first question in a sequence of behavioral experiments and 

computational approaches where adaptive control was explored in lifting, reaching and locomotor 

adaptation tasks. The second question is explored by testing the effect of longitudinal practice 

protocol on the development of the learning process in CP. 

First, we examined the predictive control in CP and typically intact subjects while they grasp 

and lift a sequence of virtual objects. The grip force is commonly used to explore the feedforward 

control and the presence of forward model in a novel motor task. Based on the results of these 

studies, we found that that the motor system in control subjects uses feedforward control and 

predicts the succeeding weight that follows a series of increasing weights. However, we found 

that subjects with spastic CP demonstrated the use of feedback rather than predictive control in 

lifting a series of objects. They didn’t predict the succeeding weight that follows a series. Then, 

we asked whether the predictive abilities we observed during lifting tasks appear also in reaching 

movements. Both movements are predominant in their use in our daily activity and might share 

similar properties in the motor system. Therefore, we monitored goal-directed arm movements 
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with the aim of examining the way in which short-term human motor memory is used to predict 

force perturbations. Our main finding was that control subjects used also predictive control when 

learning external force perturbations in reach adaptation.  

Then, we moved to investigate the learning mechanisms of lower extremity (i.e. walking). We 

were interested whether similar/different processes underlie hand movements and walking in CP 

and control subjects. Moreover, we asked how people with CP adapt and learn new walking 

environments. Finally, we were interested in whether long-term training could affect the retention 

and consolidation of the acquired skill. Based on results of several behavioral experiments and 

support from predictions of error-based computational models, we initially found that CP subjects 

showed poor and slow locomotor adaptation during walking in a novel environment such as a 

split-belt treadmill. However, CP subjects developed intact motor behavior as an outcome of long-

term motor training. This intensive practice improved motor adaptation as shown by significant 

savings and by reducing the step-by-step variability in the performance of CP. Moreover, we 

found that CP subjects exhibited strong retention even in their follow-up test which was performed 

6 months after completing all the training sessions. 

Neurorehabilitation is based on the assumption that all of the motor principles can be applied 

to motor recovery and that adaptation and training can lead to permanent improvements in motor 

function in patients with motor deficits. Most of our CP subjects reported improvement in the 

clinical measurement and motor function following the longitudinal training. They were faster, 

more stable and more active than they were pre-training. I thus believe that our findings can be 

used as a tool for rehabilitation. The results of this dissertation showed how a disorder of the 

nervous system affects an initial stage of motor adaptation and, importantly, it showed how 

practice and long-term adaptation affect the neuroplasticity that leads to improvement in motor 

behavior despite the disorder.. 

 

Keyword: motor adaptation, grasping, reaching, locomotion, short-term adaptation, long-term 

adaptation, savings, retentions, fast process, slow process, dual-rate model.   
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 יכולת החיזוי של מערכת בקרת התנועה אצל פגועי שיתוק מוחין :נושא

 פיראס מואסי :מגיש

 חיים-ר סימונה בר"פרופ' אמיר קרניאל וד :מנחים

 

 תקציר

המוח האנושי מתאפיין ביכולת יוצאת דופן בלמידה מוטורית והסתגלות לסביבות חדשות. לשחק טניס, כדורגל 

ולרקוד סלסה הינם ללא ספק דוגמאות נפוצות הממחישות את היכולת הזאת. למידת מיומנות בדרך כלל דורשת 

נוני בקרה אופטימאליים )בקרת משוב כמו איסוף מידע סנסורי, מנגאינטראקציה בין מרכיבים ומנגנונים בסיסיים 

( ובחירת אסטרטגיה לקבלת החלטה אופטימאלית. יכולת ההסתגלות של המערכת המוטורית תאו בקרה פרדיקטיבי

ו מחזק קשרים בין אזורים \מתאפשרת על ידי הפלסטיות של המוח, תכונה של המוח בה הוא מייצר קשרים חדשים או

ומית(. אולם, פגיעה עצבית במערכת המוטורית עלולה להחליש את היכולת של אנט \שונים )בצורה פונקציונאלית

כמו במצב אצל פגועי  יום-מוגבלויות בתנועות הבסיסיות שבני אדם מבצעים בחיי היוםוכך בלגרום המוח להסתגל 

מגבילה את , . למשל, פגיעה ישירה בקישוריות בין האזור המוטורי הראשי לבין האזורים הנמוכים יותרשיתוק מוחין

 , לאחוז חפצים להתנייד ממקום למקום.)השגה( הפעילות הבסיסית שלנו להושיט יד

מנגנוני הלמידה העומדים בבסיס הסתגלות ולמידת מיומנות אצל חולים שיתוק מוחין. הם לא ברור מלהיום, נכון 

מעט מאוד ידוע כיצד חשיפת חולים לאמון אינטנסיבי משפיע על היכולת של חולים עם שיתוק מוחים ללמוד בנוסף, 

מטלות מוטוריות חדשות. לפיכך, הבנת מנגנוני הלמידה בזמן ביצוע משימות פשוטות מחיי היום יום של חולי שיתוק 

רה על ידי ביצוע סדרת ניסויים התנהגותיים נחקהינה המטרה העיקרית בעבודה מדעית זאת. הסוגיה הראשונה מוחין 

נבדקה בזמן ביצוע תנועות אחיזה, הושטה והליכה. הסוגיה  בקרה האדפטיביתהוהתאמת מודלים חישוביים כאשר 

 על ידי בדיקת ההשפעה של אמון ארוך טווח על התפתחות תהליך הלמידה אצל חולי שיתוק מוחין.נחקרה  השנייה

הפרדיקטיבית אצל אנשים עם שיתוק מוחין אל מול קבוצת אנשים בריאים כביקורת ראשית,  בדקתי את הבקרה 

כוח האחיזה כמצביע על סוג הבקרה. כוח האחיזה ידוע בספרות  ומדדתי את םבעת הרמת סדרת חפצים וירטואליי

ומצביע על קיומם של מודלים קדמיים ללמידת סביבה חדשה.  תכמדד טהור לבדיקת השימוש בבקרה פרדיקטיבי

בהתבסס על תוצאות הניסויים, מצאנו כי בניגוד לאנשים בריאים, מערכת הבקרה אצל אנשים עם שיתוק מוחין 

משתמשת בבקרת משוב ולא בבקרה פרדיקטיבית בזמן חיזוי המשקלים העולים של סדרת המשקלים. לאחר מכן, 

בקרה משתמשת באותם תחזיות גם בזמן ביצוע תנועות שונות מאחיזה כמו הושת יד. לשם כך, תהינו אם מערכת ה

חקרנו את יכולת החיזוי גם בזמן ביצוע הושטת יד והסתגלות לסדרות שדה כוח )בדומה לסדרות של משקלים של 

פרדיקטיבית גם חפצים(. תוצאות הניסוי מצביעות פעם נוספת על קיומם של מודלים פנימיים ושימוש בבקרה 

 בתנועות השגה.   

)למשל למידת  שנית, בדקתי את מנגנוני הבקרה השונים בעת הסתגלות הגפה התחתונה לסביבה מוטורית חדשה

תבנית הליכה חדשה(. דבר שעלול להעשיר את רמת הידע שלנו בהבנה מעמיקה למנגנוני הלמידה בזמן הליכה. לשם 

נים שעמדו בבסיס הסתגלות תנועות ידיים אצל בריאים וחולים עם שיתוק כך, התעניינו לחקור האם אותם מנגנו

מוחין, עומדים גם בבסיס למידת הליכה או שישנם מנגנונים נפרדים לשתי התנועות בשתי האוכלוסיות. יתר על כך, 

ח משפיע התעניינו לבדוק האם חולי שיתוק מוחין מסוגלים בכלל ללמוד משימת הליכה חדשה והאם אימון ארוך טוו

בהתבסס על תוצאות ניסויים התנהגותיים של  את היכולת לשימוש עתידי. הליכה, לשמרעל היכולת ללמוד סביבת 

הליכה על הליכון מפוצל ובתמיכת תחזיות של מודלים חישוביים, מצאונו כי חולים שיתוק מוחין נפגעים חלקית 

למדו ללכת על ש ועשת בהשוואה לקבוצת ביקורתבלמידת מיומנות חדשה בעת הליכה. הם הראו למידה איטית ור

צאה והליכון מפוצל בצורה מהירה ויעילה. אבל, חולי שיתוק מוחין פיתחו אדפטציה מוטורית תקינה ומהירה כת
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ובהקטנת  ( savingsהשיפור של האימון האינטנסיבי נראה בעיקר בתופעת השימור ) מחשיפתם לאימון ארוך טווח.

השונות בביצוע בזמן למידת תבנית ההליכה החדשה. בנוסף לכך, מצאנו כי חולים שיתוק מוחין שמרו על אותה יכולת 

 והראו תוצאות דומות בבדיקת מעקב שהתרחשה שישה חודשים אחרי סיום האימון מהארוך טווח.  

ירולוגי. שיקום כזה מתבסס תחת ההנחה מש אותנו ככלי לשיקום נולש ותאני מאמין כי תוצאות העבודה הזו יכול

יישום כל עקרונות הלמידה המוטורית ביחד עלולים לשפר את ההחלמה והשיפור המצב הלא תקין אצל אוכלוסיות  כי

פגועות מוטורית. בנוסף לכך, אימון ולמידת הסתגלות מאפשר שיפור ניכר בפונקציות המוטוריות אצל חולים עם 

טווח דיווחו על שיופר במדדים הקלינים -ולי שיתוק מוחין שהשתתפו המחקר הארוךמגבוליות מוטוריות. רוב ח

ופונקציות המוטוריות שלהם אחרי תום הניסויים. הם שיפרו את המהירות שלהם, היציבות והאקטיביות שלהם 

 בהשוואה לביצועים שלהם לפני הטיפולים. 

 מילות מפתח:
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The Role of Allosteric Interaction Networks In Voltage-

Activated Potassium Channel’s Function 

Abstract 

Voltage-activated potassium channels (Kv channels) are membrane-embedded, 

modular proteins that governa variety of physiological processes in our body. The 

channels opening process occurs upon changes in the cell membrane potential and 

accounts for the efflux of potassium ions. Kv channels are homo-tetrameric proteins 

comprised of six α-helices where helices S1-S4 comprise the voltage-sensing domain 

(VSD) and the S5-P-S6 helices comprise the pore domain ion-conducting pathway. 

These two major domains are functionally coupled whereby changes in membrane 

potential induces structural changes in the VS domain which, in turn, induces 

structural changes in the pore domain, resulting in the channels opening. This electro-

mechanical coupling lies at the core of action potential generation and propagation 

and underlying electrical signaling in nerve cells. Understanding the molecular basis 

for electro-mechanical coupling is expected to shed light on the mode of information 

transfer among the distant functional element of the channel and oligomric allosteric 

proteins, in general.  

The tight electro-mechanical coupling in Kv channels is possible due to two inter-

domain interfaces between the voltage-sensing and pore domains located at the upper 

and lower regions of the channel. The lower interface is positioned next to the intra-

cellular area and close to the channel's activation gate- a gate that enables the entrance 

of potassium ions to the pore domain upon activation. The lower interface involves 

intra-molecular interactions between VSD and pore domain residues and is thus an 

intra-subunit interface. On the other hand, the upper interface is inter-subunit and is 

composed of inter-molecular interactions between VSD residues and pore domain 

residues from an adjacent subunit. 

The contribution of the lower interface to channel opening has been previously 

demonstrated. It was shown that the lower interface is primarily responsible for the 

tight electromechanical coupling between the VSD and pore domainsleading to lower 

activation gate opening. However, the role of the upper domain interface for channel 

gating remains unclear. The two lower and upper interfaces seem to be connected 

through an allosteric interaction network comprised of energetically-coupled residues 

located along the vertical axis of the pore domain. These residues play an 

importantrole in the last stage of pore opening, the late concerted opening of Kv 

channels. The fact that the allosteric interaction network present a structural and 

functional connectivity between the extra- and intra-cellular regions of the pore 

domaintogether with the observation that part of the network residues are found to be 

in close proximity to the upper interface,  implies that the upper interface as well 

plays a role in Kv's channels function.  



In the current study we set out to examine the contribution of the pore domain 

allosteric interaction network to slow inactivation gating process and to asses and 

characterize the contribution of the upper interface to activation and slow inactivation 

gating of Kv channels. In order to do so, we measured the gating sensitivity of 

individual residues that comprise both the allosteric network and the upper interface, 

and also examined whether interactions exist between these residues in a context-

dependent manner. These tools allowed us to determine the role and function of the 

allosteric interaction network and the upper interaction surface along the reaction 

coordinate of channel gating. 

Slow inactivation measurements of allosteric network residuewere shown to be 

gating-insensitive, a result that was supported by high-order double-mutant 

cyclescoupling analysis. Our results thus indicate that during the channel's slow 

inactivation gating, the allosteric network residues do not experience conformational 

or structural changes. By plotting our results along the reaction coordinate for channel 

gating we showed that although the pore domain allosteric network undergoes 

dramatic structural changes during the activation process, it stays static during the 

slow inactivation process, namely, neither a new interactions being formed nor the 

existing ones brake. 

In order to probe for structural rearrangements at the upper interaction surface along 

the reaction coordinate for channel gating, we tested the effect(s) of perturbations at 

the S1-S2 loop (a major upper interface component) on channel gating. In addition, 

we evaluated the effect of upper interface residue mutation, either to alanine or 

cysteine, on channel gating. Our results showed that the upper interface T248, Y415, 

S428, I429, F416 and F244key residues, are gating-sensitive and dramatically 

destabilize the open state of the channel.The upper interface is thus a dynamic region 

undergoing structural rearrangements during gating. In addition, our results showed 

that the T248 upper interface key residue plays an important role also in the channel's 

maturation process that accounts for a normal expression of Kv channels in the cell's 

membrane. Our DMC analysis results for the upper interface key residues indicate a 

formation of a network of interactions that stabilizes the channel's open state during 

the activation process. Analysis of the mutant channel gating parameters showed that 

the upper interface network contributes to the synergy between the channel's subunits 

during activation. This finding fits well to the fact that the upper interface is an inter-

subunit one where residues from VSD interact with pore domain residues of an 

adjacent subunit. The analysis of the upper interface mutant gating parameters showed 

that the upper interface network affects the last late concerted pore opening step of the 

Kv channel. Structural comparison of the channel open and closed states, focusing on 

the upper interface region, strengthens the conclusions stated above. 

Assessing the contribution of upper interface network residues to the slow 

inactivation gating process revealed that while the upper interface network is dynamic 

during activation and stabilizes the channel's open state, it is static the channel's slow 

inactivation gating transition. 



To conclude, our results indicate the upper interface network is part of a broader 

information transfer pathway which comprised also of the pore domain allosteric 

interaction network. However, while allosteric network interactions at located at the 

lower region of the pore domain stabilize the channels close state, allosteric network 

residues that are part of the upper interface network, form interactions that stabilize 

the channels open state during activation. Such opposite effects for interactions 

involving the two regions were also observed during the slow inactivation process. 

Overall, the findings of the current work demonstrates the importance and validity of 

Max Perutz's notion, that during the allosteric transition of an oligomeric proteins 

while inter-molecular interactions that stabilize one protein state are broken new inter-

molecular interactions being formed that contribute to the stabilization of the other 

protein conformation. 

In this work, we demonstrated, for the first time, the use of context-dependent, high 

order energetic coupling analysis along the reaction coordinate for Kv channel gating 

as a tool for unraveling dynamic channel areas that mediate information transfer 

among the functional modules. In addition, we demonstrated the importance of the 

upper interface network to both channel maturation and gating.  

 



תפקידן של רשתות אינטראקציה אלוסטריות בתפקוד תעלות אשלגן 

 מתח-תלויות

 

 עפר יפרח' עד                        בהנחיית פרופ-מאת צילהב שם

 תקציר
 

מתח הינן חלבונים ממברנליים מודולריים האחראיים למגוון תהליכים פיזיולוגיים -תעלות אשלגן תלויות

תעלות אלו נפתחות בתגובה לשינויים במתח הממברנה של התא ואחראיות להולכת יוני אשלגן אל מחוץ . בגוף

כל תת יחידה מורכבת משישה כאשר , יחידות זהות-מתח מורכבת מארבע תתי-תעלת אשלגן תלוית. לתא

שני הנוספים את  והמתח-מגדירים את מתחם חישת  הראשוניםα-ארבעת סלילי ה. ממברנה- חוציαסלילי 

מצומדים פונקציונלית זה לזה כאשר שינוי , מתחמים מרכזיים אלו. מתחם הולכת היונים, pore-מתחם ה

שינויים אלו מועברים אל מתחם הולכת . המתח-במתח הממברנה גורם לשינויים מבניים במתחם חישת

מכניזה עומד בבסיס יצירת פוטנציאל הפעולה והתקשורת -צימוד אלקטרו. היונים וגורמים לפתיחת התעלה

הבנת המנגנון המולקולרי שבאמצעותו מושג צימוד זה תשפוך אור על אופן העברת . החשמלית בין תאי עצב

 .בכלל, ובחלבונים אוליגומרים אלוסטריים, בפרט,מידע בין אזורים פונקציונליים מרוחקים בתעלה 

המתח והולכת -מושג הודות לשני אזורי השקה בין מתחמי חישת, Kvמכני בתעלות -הצימוד האלקטרו

, אזור הממשק התחתון נמצא בסמוך לשער האקטיבציה של התעלה. בחלק התעלה העליון והתחתון, היונים

הממשק התחתון מורכב . השער דרכו נכנסים יוני אשלגן אל מתחם הולכת היונים בעת תהליך הפתיחה

אזור . היחידה-המתח ושיירים ממתחם הולכת היונים באותה תת-מאינטראקציות בין שיירים ממתחם חישת

ממשק האינטראקציה העליון הוא בין , לעומת זאת. מולקולרי-הינו אזור השקה תוך, אם כן, ממשק תחתון זה

הוא בין ,  ממשק זה. יחידה שכנה-המתח מתת-יחידה אחת לשיירי מתחם חישת- מתתpore-שיירי מתחם ה

 .יחידות-תתי

נמצא כי אזור זה אחראי במידה .  נחקרה בעברKv תרומת אזור הממשק התחתון לתהליך הפתיחה של תעלות 

המתח והמועברים -וכי שינויי קונפורמציה המתרחשים במתחם חישת, מכני ההדוק-רבה לצימוד האלקטרו

הם האחראיים לפתיחת שער האקטיבציה התחתון בעת שינוי , יחידה-מאותה תת, למתחם הולכת היונים

שני . עדיין לא ברור, אולם,Kv של תעלות gating-תפקיד אזור הממשק העליון בתהליכי ה. מתח הממברנה

 pore-ממשקים אלו מחוברים באמצעות רשת אינטראקציה אלוסטרית המורכבת משיירים במתחם ה

העובדה כי רשת זו מציגה . המצומדים אנרגטית זה לזה ותורמים לשלב הפתיחה האחרון של התעלה

וכיחלק משיירי רשת , תאי של מתחם הולכת היונים-תאי והחוץ-קישוריות מבנית ותפקודית בין האזור התוך

רומזת על תפקיד משוער של , תאי הם חלק מממשק האינטראקציה העליון-זו הממוקמים קרוב לאזור החוץ

 . ממשק האינטראקציה העליון



במהלך Kvלתפקוד תעלות pore-נבחנה תרומת רשת האינטראקציה האלוסטרית במתחם ה, בעבודה זו

אזור הממשק העליון במהלך ,מבחינה מבנית ואנרגטית,אופיין, בנוסף. Kvהאינאקטיבציה האיטית של תעלות 

תרומת הרשת האלוסטרית והממשק העליון . Kvתהליכי האקטיבציה והאינאקטיבציה האיטית של תעלות 

הרגישות לפתיחה של שיירי  נבחנה באמצעות מדידת (אקטיבציה ואינאקטיבציה)למעברי פתיחה בתעלה 

הקשר באמצעות מעגלי -האינטראקציות בין שיירים אלו באופן תלוי באמצעות מדידת חוזק הרשת הנבדקת

אפשרו לבחון את תפקיד ותרומת רשת האינטראקציה האלוסטריתושל רשת , מדידות אלו.צימוד תרמודינמים

 .שיירי הממשק העליון לאורך קואורדינטת הראקציה של פתיחת התעלה

תוצאות מדידות תהליך האינאקטיבציה האיטית עבור התמרות שיירי רשת האינטראקציה האלוסטרית 

ממצאים אלו נתמכים מאנליזת מעגלי מוטנטים .  הראו כי שיירים אלו אינם רגישים להתמרהpore-במתחם ה

כפולים מסדר גבוה אשר הראתה כי במהלך תהליך האינאקטיבציה האיטית  שיירי הרשת האלוסטרית אינם 

 מראה כי Kvהצגת ממצאי אנליזה זו לאורך קואורדינטת הראקציה של תעלת . עוברים שינויי קונפורמציה

שיירי הרשת האלוסטרית עוברים שינויים דרמטיים במהלך תהליך האקטיבציה של התעלה אך סטטיים 

במהלך תהליך זה לא נוצרות אינטראקציות חדשות כלל , כלומר. במהלך תהליך האינאקטיבציה האיטית

 .ואינטראקציות קיימות לא נשברות

לאורך קואורדינטת הראקציה של , באזור הממשק העליון, בכדי לבחון מהם השינויים המבניים המתרחשים

נבחנה השפעת ,כמו כן.  המעורבת ביצירת הממשק העליוןS1-S2קיצור לולאת /נבחנה השפעת הארכת,התעלה

מראים כי שיירי , ממצאי אנליזה זו. על תפקוד התעלה, לציסטאין ולאלאנין, התמרת שיירי הממשק העליון

רגישים לפתיחה ומשפיעים דרמטית , F244- וT248,Y415, S428 ,I429 ,F416: המפתח של הממשק העליון

הינו דינמי במהלך פתיחת התעלה ומציג שימור מבני ומרחבי , אזור זה. על ייצוב המצב הפתוח של התעלה

ממצאי אנליזת מוטנטים . Kvנמצא כי שיירי המפתח משפיעים על תהליך המטורציה של תעלת , בנוסף. גבוה

הראו כי במהלך תהליך הפתיחה נוצרת רשת שיירים , עבור שיירי הממשק העליון, כפולים מסדר גבוה

 המתקבלים מאנליזת תהליך האקטיבציה של gating-ניתוח פרמטרי ה. האחראית לייצוב מצב התעלה הפתוח

הראה כי רשת זו תורמת לסינרגיה הכללית במהלך שלב הפתיחה המתואם האחרון של , תעלות המותמרות

ממצא זה תואם את היות הממשק העליון אזור המורכב מאינטראקציות בין שיירים ממתחמים . התעלה

מעורבותו של ממשק האינטראקציה העליון בשינויי הקונפורמציה של . יחידות עוקבות-שונים השייכים לתתי

 . שלב הפתיחה המתואם מקבלת חיזוק מהשוואת מבני תעלה במצב הסגור והפתוח

 הראתה כי שיירים אלו Kvלתהליך האינאקטיבציה האיטית של תעלות , בחינת תרומת שיירי הממשק העליון

בעוד שרשת שיירי . אינם רגישים להתמרה ואינם מצומדים זה לזה במהלך תהליך האינאקטיבציה האיטית

היא נשארת סטטית לאורך תהליך האינקטיבציה האיטית , הממשק העליון מייצבת את מצב התעלה הפתוח

 . Kvבתעלות 

ממצאינו מראים כי רשת האינטראקציה בממשק העליון הינה חלק מרשת הולכת המידע רחבה , לסיכום

בעוד ששיירי הרשת האלוסטרית באזור , אולם. pore-הכוללת את רשת האינטראקציה האלוסטרית במתחם ה



ממשק האינטראקציה התחתון של מתחם הולכת היונים מייצבים את המצב התעלה הסגור במהלך תהליך 

מייצבים את מצב התעלה הפתוח , שיירי רשת ממשק האינטראקציה העליון, Kvהאקטיבציה של תעלות 

בעוד שפגיעה : אפקט מנוגד זה נצפה גם בתהליך האינאקטיבציה האיטית של התעלה. במהלך תהליך זה

פגיעה , בשיירי הרשת האלוסטרית גרמה להאטת פאזת הכניסה והאצת פאזת ההתאוששות של תהליך זה

בשיירי רשת ממשק האינטראקציה העליון גרמה להאצת פאזת הכניסה והאטת פאזת ההתאוששות של תהליך 

נמצא כי  התמרות שיירי הרשת , מבחינת אפקט נטו על תהליך האינאקטיבציה האיטית. האינאקטיבציה

עובדה המצביעה על העדר שינויים , האלוסטרית ושיירי רשת ממשק האינטראקציה הניבו השפעה זניחה

ממצאי עבודה זו מדגימים את אמיתות וחשיבות הרעיון שהציג אבי הביולוגיה . מבניים באזורים המצוינים

-לפיו במהלך שינויי הקונפורמציה בחלבון אלוסטרי אינטראקציות בין תתי, החוקר מקס פרוץ, המבנית

יחידות שונות המייצבות מצב אחד בחלבון נשברות ובמקומן נוצרות אינטראקציות חדשות המייצבות את 

 gating-הדגמנו לראשונה את חשיבות הממשק העליון לתהליכי המטורציה וה, בעבודה זו. מצב החלבון השני

 Kvהקשר לאורך קואורדינטת הראקציה בתעלת - ואת השימוש באנליזה אנרגטית תלויתKvשל תעלות 

 .כאמצעי לגילוי אזורי העברת מידע אלוסטרי התורמים לשינויי קונפורמציהבמהלך תפקוד התעלה
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Topic: Challenges to Israel's primary health care system in the treatment of mental 

health problems among those seeking care - Implications for health care policy. 

Student's name:  Tzipi Hornik-Lurie  

Advisor: Prof. Julie Cwikel 

Abstract: A reform of the Israeli health care system which will incorporate mental 

health services into the general health system is expected to be implemented in July 

2015. This reform is expected to increase the demand for mental health services which 

will become more accessible through the HMOs. Currently in Israel, close to a third of 

primary care visits are for mental health problems. Early research in Israel and 

elsewhere has shown that many of those with mental health problems do not seek care 

from mental health professionals, but rather from primary care physicians (PCPs), 

possibly due to social stigma. However, a substantial proportion of psychiatric 

problems appear to be neither recognized nor adequately treated in primary care, 

possibly due to patients' characteristics, organization of health services, and PCPs 

deficiency in knowledge and skills.  

The aim of this thesis was to examine the challenges facing the Israeli primary care 

system in coping with mental health problems in primary care clinics. It consists of 

three peer reviewed articles; first two articles concentrate on patients, while the third 

examines PCPs. The first article: “Use of unconventional medical practices by primary 

care patients - religious resources vs. complementary or alternative medicine services” 

was published in 2013 in Complementary Therapies in Medicine. The second article: 

“Physicians’ influence on primary care patients’ reluctance to use mental health 

treatment” was published in 2014 in Psychiatric Services. The third paper: “Does 

specializing in family medicine improve the detection and diagnosis of mental health 

problems?” has been accepted for publication in the Israel Journal of Psychiatry and 

Related Sciences.  

Methods: Each of the three articles is based on a survey conducted at eight primary 

care clinics of the Clalit HMO from four geographical regions during the years 2002-

2003. The survey included 905 Jewish patients between the ages of 25-74 who visited 

a clinic at least once during a 12 month period preceding face-to-face interviews. In 

addition, the study included interviews with 49 of 50 PCPs in the selected clinics. 

Main outcome measures: Patient measures: a self-report battery of validated 

mental health assessment instruments, a vignette eliciting patients’ readiness to 
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consider treatment and two questionnaires regarding use of unconventional therapies. 

Physician instruments: two case vignettes and factors influencing treatment decisions. 

Results: In the first article it was found that a quarter of primary care patients also 

use unconventional therapies which are made up of religious resources for medical 

purposes and complementary and alternative medicine (CAM). These resources are 

used by two different population sectors, one low SES and the other high, respectively. 

Those suffering from mental health problems were more likely to utilize both types of 

unconventional resources, especially religious resources.  

In the second article it was found that initially, almost half of patients were reluctant 

to consider specialized mental health treatment. A major finding was the positive 

impact of primary care physicians’ recommendations on reluctant patients. The 

probability of having a more positive attitude after the physician’s recommendation was 

significantly higher among patients with more severe clinical diagnoses and among 

patients from the former Soviet Union.  

In the third paper it was found that significantly more family practitioners compared 

to other medical specialists or to physicians without any medical specialization, 

correctly diagnosed depression and anxiety vignettes, were aware of patients’ mental 

health problems and prescribed psychotropic drugs. Moreover, family practitioners are 

more likely than other PCPs to detect, diagnose and treat mental health problems. 

Conclusion: This doctoral thesis is particularly relevant at this time prior mental 

health services reform in the health services. Many of the patients who attend primary 

care clinics suffer from some mental health problems. Some of them are looking to treat 

their problems by concurrently utilizing unconventional medicine such as religious 

resources and CAM. However, among those with negative attitudes, a significant 

number would change their attitude following a recommendation from their PCP. 

Therefore, it is important that the PCPs be aware of their pivotal role in the diagnosis, 

treatment and referral of patients suffering from mental problems.  

In view of the expected integration of mental health into primary care, Israeli health 

care policymakers, including medical educators, should be aware that many PCPs feel 

they do not have sufficient knowledge to either detect and treat their patients’ mental 

health problems. Therefore, training on mental health issues with an emphasis on 

cultural differences must be expanded. 
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התמודדות מערכת הרפואה הראשונית בישראל עם טיפול בבעיות נפשיות של  נושא העבודה:     

 השלכות על מדיניות הבריאות -אוכלוסיית הפונים למרפאות 

 לוריא-ציפי הורניק :השם המגיש     

 פרופ' ג'ולי צוויקל  שם המנחה:     

בתחום בריאות הנפש, העוסקת בשילוב שרותי בריאות הנפש  הרפורמה הביטוחית :תקציר

. רפורמה זו צפויה 5102האמבולטוריים במערכת הבריאות הכללית, צפויה לצאת לדרך ביולי 

להגדיל את הביקוש לשירותי בריאות הנפש שיהיו יותר נגישים דרך קופות החולים. כיום בישראל, 

, נובעים מבעיות נפשיות. מחקרים קודמים קרוב לשליש מהביקורים במרפאות הראשוניות

שהתקיימו בישראל ובמקומות אחרים בעולם, מצאו שרבים מאלה הסובלים מבעיות נפשיות לא 

פונים לאנשי מקצוע בתחום בריאות הנפש לקבלת טיפול, אלא פונים לרופאים ראשוניים )רופאי 

ים שהתבצעו בעבר הרחוק . יחד עם זאת, מחקרחברתיתמשפחה(. ייתכן שהדבר נובע מסטיגמה 

והקרוב, הראו שחלק ניכר מהבעיות הפסיכיאטריות לא מאובחנות ולא מטופלות כראוי ברפואה 

גורמים הקשורים לרופאים ל אולמאפייני החולה, לארגון של שירותי הבריאות , אודות הראשונית

 .כולל חוסר בידע ובמיומנויותהראשונים, 

המטרה של תזה זו היא לבחון את האתגרים הניצבים בפני מערכת הרפואה ראשונית בישראל 

שני המאמרים הראשונים ; ות. תזה זו מורכבת משלושה מאמריםבהתמודדות עם בעיות נפשי

המאמר הראשון: "שימוש  מתרכזים בחולים, ואילו השלישי בוחן את הרופאים הראשוניים.

מקורות דתיים לעומת  -בשיטות רפואיות לא קונבנציונליות על ידי פונים למרפאות ראשוניות 

 Use of unconventional medical practices by primary care" שירותי רפואה משלימה" 

patients - religious resources vs. complementary or alternative medicine services" 

המאמר השני . Complementary Therapies in Medicineבכתב העת  5102התפרסם בשנת 

 כותרתו "השפעת הרופאים הראשונים על מטופליהם המתנגדים לטיפול נפשי

 "Physicians’ influence on primary care patients’ reluctance to use mental health 

reatmentt בכתב העת  5102" התפרסם בשנתPsychiatric Services . המאמר השלישי כותרתו

  ""האם התמחות ברפואת המשפחה משפרת את האיתור והאבחון של בעיות נפשיות?

"Does specializing in family medicine improve the detection and diagnosis of mental  

 "health problems?  התקבל לפרסום בכתב העתIsrael Journal of Psychiatry and Related 

 Sciences . 

כל שלושת המאמרים מבוססים על סקר שנערך בשמונה מרפאות ראשוניות של קופת שיטה: 

מטופלים יהודים  512. הסקר כלל 5115-5112ם כללית, מארבעה אזורים גיאוגרפיים בשנים חולי

שביקרו במרפאה לפחות פעם אחת בשניים עשר החודשים שקדמו לראיון פנים מול  52-42בין גילאי 

הרופאים הראשוניים  21מתוך  25פנים. יתר על כן, המחקר כלל ראיונות פנים אל פנים עם 

 .במרפאות הללו

שאלון לדיווח עצמי שהכיל סוללה של כלים מתוקפים : לגבי החולים כלי המחקר העיקריים:

שחשף את נכונותם של החולים לשקול טיפול  (vignette)"סיפור מקרה"  -להערכת בריאות הנפש ו

דקו פניה לטיפולים נפשי ואת ההשפעה הפוטנציאלית של המלצת הרופא. כמו כן, שני שאלונים שב

גורמים לגבי ה( ושאלונים vignettesשני סיפורי מקרה ) לגבי הרופאים:. לא קונבנציונליים

 .קבלת החלטותהמשפיעים על 
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נים לרופא ראשוני פונים גם לגורמים נוספים בשל במאמר הראשון נמצא כי רבע מהפו תוצאות:

בעייתם הרפואית. בעוד שמכל שכבות האוכלוסייה ישנם הפונים לרפואה לא קונבנציונאלית, 

במחקר שלנו נמצא כי הפונים למקורות דתיים עקב בעיות רפואיות והפונים לרפואה משלימה, 

-מעמד סוציווהשני מ אקונומי נמוך-מצב סוציואחד מ ,מגיעים משני מגזרי אוכלוסייה שונים

עיות נפשיות פנו יותר לרפואה הלא . ראוי לציין כי אלה הסובלים מב, בהתאמהאקונומי גבוה

 קונבנציונאלית ובמיוחד למקורות דתיים.

במאמר השני נמצא שכמחצית מהחולים, הביעו התנגדות ראשונית לפנות לאיש מקצוע בתחום 

ממצא עיקרי של מחקר זה הוא שלהמלצותיהם של הרופאים הראשוניים נמצאה בריאות הנפש. 

השפעה חיובית על חולים המחזיקים עמדות שליליות או אמביוולנטיות. ההסתברות לשינוי העמדה 

המלצתו של הרופא, הייתה גבוהה יותר באופן משמעותי בקרב הראשונית לחיובית יותר, לאחר 

 חולים עם אבחנה נפשית, קלינית, חמורה ובקרב מטופלים ממדינות ברית המועצות לשעבר.

במאמר השלישי נמצא כי רופאים שעברו התמחות ברפואת המשפחה, אבחנו נכון יותר את 

צאות בעיות נפשיות בקרב מטופליהם וכן סיפורי המקרה של דיכאון וחרדה, היו מודעים יותר להימ

נטו לרשום יותר תרופות פסיכיאטריות בהשוואה לרופאים הראשוניים שלא עברו התמחות 

ברפואת המשפחה. יתרה מזאת, רופאים שעברו התמחות ברפואת המשפחה, יחסית לרופאים 

 ראשוניים אחרים, נטו יותר, לזהות בעיות נפשיות, לאבחן ולטפל בהן.

עבודת דוקטורט זו רלוונטית במיוחד בימים אלו שבהם אנו נמצאים בפתחה של  :מסקנות

הרפורמה הביטוחית בבריאות הנפש, בה תועבר האחריות על שירותי בריאות הנפש ממשרד 

רבים מהחולים הפונים למרפאות הראשוניות סובלים מבעיות הבריאות לארבע קופות החולים. 

נפשיות. חלקם מחפשים מזור לבעיותיהם גם בקרב הרפואה הלא קונבנציונאלית כגון: פניה 

למקורות דתיים ורפואה משלימה. עדיין, רבים מהסובלים מבעיות נפשיות הם בעלי עמדות חיוביות 

שי במסגרת הרפואה הקונבנציונלית. יחד עם זאת, בקרב אלו בעלי עמדות כלפי פניה לטיפול נפ

שליליות, מספר לא מבוטל, ישנו את עמדותיהם בעקבות המלצתו של רופאם הראשוני. לכן, חשוב 

שהרופאים הראשוניים יהיו מודעים לתפקידם המרכזי באבחון, טיפול והפניה של חולים הסובלים 

 מבעיות נפשיות.

ב הצפוי של בריאות הנפש ברפואה הראשונית, קובעי מדיניות הבריאות בישראל, לאור השילו

יחד עם אנשי חינוך רפואיים, צריכים להיות מודעים לכך שרבים מהרופאים הראשוניים חשים 

שאין להם מספיק ידע כדי לזהות ולטפל בבעיות בריאות הנפש של מטופליהם. לכן מומלץ להכשירם 

 ך שימת דגש על ההבדלים התרבותיים בין אוכלוסיות המטופלים השונות.בתחום בריאות הנפש תו
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Abstract: 

Epidemiological evidence suggests that high intake of fruits and vegetables is 

associated with a decreased risk of various types of cancer and bone diseases. 

Carotenoids have been implicated as an important group of phytochemicals, with a 

well-documented anti-cancer effect in vitro and in vivo. Consumption of carotenoids 

such as lycopene, the main tomato carotenoid, is also linked to bone health and 

prevention of osteoporosis. While the beneficial effects of carotenoids are well 

recognized, the molecular mechanisms responsible for these sustaining effects are not 

fully elucidated. We, as well as others, have previously shown that carotenoids 

regulate various signaling pathways affecting tumorigenesis as well as bone 

metabolism such as the estrogenic signal, vitamin D and Insulin Growth factor I. The 

present study focused on modulation of the Nuclear Factor kappa B (NFkB) 

transcription system as an additional mechanism contributing to the beneficial effects 

of carotenoids. 

The NFkB system is of major importance in the immune system. It has a key role in 

inflammatory processes and, therefore, is involved in the pathology of various 

diseases. Indeed, NFkB is over-activated in various cancers and bone diseases. 

Several proteins in the NFkB pathway, such as the key kinase IKKβ (IkB Kinase β) 

and the p65 subunit of the transcription factor, contain cysteine residues that are 

critical for their activity. The interaction of various electrophiles with these cysteines 

results in inhibition of NFkB activity. Interestingly, hydrophobic carotenoids lacking 

electrophilic groups have been found to inhibit NFkB; however, the molecular 

mechanism of this inhibition was not established.  

We have previously demonstrated that electrophilic carotenoid derivatives mediate 

the favorable activity of carotenoids in induction of the Electrophile/Antioxidant 

response element (EpRE/ARE) transcription system.  



Thus, the aim of the current study was to examine whether electrophilic 

carotenoid derivatives (but not the intact carotenoid) inhibit NFkB in cancer and 

bone cells, and to determine the molecular mechanism of this inhibition. 

We used the mammary cancer cell line T47D as well as two osteoblast bone forming 

cell lines: HOS human osteosarcoma cell line, which is a model for mature 

osteoblasts, and MC3T3-E1 mouse pre-osteoblasts. We found that a mixture of 

oxidized derivatives, extracted by ethanol from partially oxidized lycopene 

preparation, inhibited NFkB reporter gene activity. In contrast, the intact carotenoid 

had no effect, confirming our hypothesis.  Moreover, a series of synthetic dialdehyde 

carotenoid derivatives, that can theoretically be produced through oxidative cleavage 

of various carotenoids,  inhibited reporter activity as well as several stages of the 

NFkB pathway. These results were obtained in both cancer and bone cells. The 

activity of carotenoid derivatives depends on the reactivity of the electrophilic group 

in reactions such as Michael addition to SH groups in proteins. This reactivity is 

determined by the distance of the first methyl from the terminal aldehyde.  These 

findings are in accordance to our previous study, in which we found a similar 

structure activity relationship between the distance of methyl from carbonyl and the 

ability of the compound to activate EpRE/ARE system and the key transcription 

factor Nuclear Factor E2-related Factor 2 (Nrf2). The mechanism of this activation 

probably includes interaction with reactive cysteine residues of the Keap1 protein, 

thus disrupting its inhibitory activity on Nrf2. Due to the similarity in modulation of 

both transcription systems by electrophiles, and specifically by carotenoid derivatives, 

and in light of evidence showing a crosstalk between the systems, we examined 

whether activation of Nrf2 by carotenoid derivatives is involved in the mechanism of 

NFkB inhibition. We found that while Nrf2 over-expression indeed reduced NFkB 

driven reporter gene activity in MC3T3-E1 bone cells, the maximal effect achieved by 

Nrf2 did not match the inhibition obtained by the active derivatives. Furthermore, 

partial reduction of Nrf2 protein level using shRNA approach did not significantly 

influence the ability of the derivative to inhibit NFkB activity. Hence, the indirect 

effect of carotenoid derivatives on NFkB transcriptional activity, mediated by Nrf2 

activation, could not fully explain their mechanism of action. Therefore, we explored 

the direct effect of carotenoid derivatives on the NFkB machinery. 

 We found that carotenoid derivatives directly interacted with two proteins of the 

NFkB pathway: the IKK-β and the p65 subunit of the transcription factor. Direct 



interaction with IKK-β was found in in-vitro kinase assay with a recombinant enzyme 

in a cell free system. Inhibition of p65 transcriptional activity by carotenoid 

derivatives was found in a reporter gene assay conducted in the presence of excess 

p65. This inhibition, at least partially resulted from direct interaction of the derivative 

with p65, which reduced its binding to DNA as evident from electrophoretic mobility 

shift assay (EMSA) experiments. Moreover, by mutation of strategic cysteines of both 

p65 and IKK (cys179 and cys38 respectively), we found that these thiol 

groups are essential for NFkB inhibition by carotenoid derivatives.  

In conclusion, we suggest that electrophilic carotenoid derivatives contribute to 

cancer prevention as well as bone health maintenance by inhibition of the NFkB 

transcription system. Strategic thiol groups of both IKK and p65 play a pivotal role in 

this process.  



-של מערכת ה ההמזיק פעילותנגזרות קרוטנואידים מעכבות את ה

NFkB  בתאי סרטן ובתאי עצם באמצעות אינטראקציה עם קבוצות תיול

 אסטרטגיות

 מאת: קרין לינוויל חרמוני

 ופ' יואב שרונימנחים: פרופ' יוסי לוי, פר

 תקציר:

ניווניות שונות דיאטה עשירה בפירות וירקות נמצאה כבעלת תפקיד חשוב במניעה של מחלות 

. מבין החומרים הפעילים , וכן מחלות עצם כדוגמת אוסטאופורוזיסביניהן סרטן מסוגים שונים

 in vitro רבים האפקט האנטי סרטני שלהם בוסס במחקרים .בדיאטה זו בולטים הקרוטנואידים

ידים, קורלציה חיובית בין צריכת קרוטנואנמצאה גם . הם עבודות ממעבדתנוי, בינ in vivo-ו

בעוד שהאפקטים המיטיבים כדוגמת ליקופן, הקרוטנואיד העיקרי בעגבניה, לבין בריאות העצם. 

של קרוטנואידים במערכות אלו מתועדים, המנגנונים האחראים לפעילויות אינם ברורים דיים. 

במעבדתנו ובעבודות אחרות נמצא כי קרוטנואידים משפיעים על מגוון מסלולי סגנל בעלי השפעה 

 D ,Insulinגנלים של אסטרוגן, ויטמין יל התהליך הסרטני ועל המטבוליזם של העצם כמו הסע

Growth factor I העבודה הנוכחית עסקה במנגנון נוסף להסבר הפעילות המיטיבה של .

 . Nuclear Factor kappa B (NFkB) הקרוטנואידים והוא השפעתם על מערכת השעתוק

הינה בעלת תפקיד חשוב במערכת החיסון, קשורה בתהליכי דלקת ולכן  NFkB -מערכת ה

מעורבת בפתולוגיה של מחלות רבות. ואכן, ביטוי גבוה שלה  נמצא בתהליכי סרטן וכן במחלות 

(, (IkB Kinase β  IKKβשונות של העצם. מספר חלבונים  במסלול זה כדוגמת שחקן המפתח 

של פקטור השעתוק מכילים חומצות אמינו ציסטאין אסטרטגיות שהינן  p65ותת היחידה 

קריטיות לויסות הפעילות של המערכת. האינטראקציה של אלקטרופילים שונים עם קבוצות 

פוביים, הדרו קרוטנואידיםמעניין כי בילה לעיכוב המערכת. צות אמינו אלו מומשל חוהתיול 

בעבודת   אך מנגנון העיכוב אינו ידוע. NFkBכבי החסרים קבוצות אלקטרופיליות נמצאו כמע

המוסמך שלי הראנו כי נגזרות אלקטרופיליות של קרוטנואידים מתווכות את האפקט המיוחס 

  Electrophile/Antioxidant response elementלקרוטנואידים בהפעלת מערכת שעתוק אחרת, 

לבחון האם נגזרות קרוטנואידים )ולא הקרוטנואיד  הייתהבהתאם, מטרת העבודה הנוכחית 

עצם ומהו המנגנון שבו בתאי בתאי סרטן ו NFkBהשלם( מעכבות את מערכת השעתוק של 

 מתבצע העיכוב. 

וכן בשתי שורות של תאים אוסטאובלסטים  T47Dהשתמשנו בשורת תאי סרטן השד  זו בעבודה

ם המהווים מודל לאוסטאובלסטים בוגרים. , שהינם תאי אוסטאוסרקומה הומני HOSבוני עצם 

אוסטאובלסטים עכבריים, המהווים שלב מוקדם יותר של -, תאים פרהMC3T3-E1וכן 

מצאנו כי תערובת נגזרות מחומצנות בלתי מזוהות, אשר מוצו בעזרת אתנול מתכשיר  התמיינות.



. בניגוד לכך, לקרוטנואיד NFkB-ליקופן מפורק חלקית, עיכבו פעילות גן דווח המאוחה לרצף ה

השפעה על פעילות זו, עובדה המאששת את השערתנו. נוסף על כך, סדרה של  הייתההשלם לא 

שיכולות להתקבל מביקוע של קרוטנואידים שונים, עכבה אף היא נגזרות סינטטיות דיאלדהידיות 

 בתאי סרטן וכן NFkBפעילות גן דווח כמו גם מספר שלבים במסלול הסיגנל של 

תה תלויה בריאקטיביות של הקבוצה יבאוסטאובלסטים בוני עצם. פעילות הנגזרות השונות הי

לקבוצות תיול בחלבונים. ריאקטיביות  Michael additionהאלקטרופילית בריאקציות כדוגמת 

תוצאות אלו נמצאות בהתאמה זו נקבעת על פי המרחק של המתיל הראשון מקבוצת הקרבוניל. 

אשר התקבלו בעבודת המוסמך  EpRE/ARE,מות בנוגע למערכת השעתוק לתוצאותינו הקוד

לבין יכולתה להפעיל את מערכת ה  ,שלי. באותה עבודה, נמצא קשר דומה בין מבנה הנגזרת

EpRE/ARE הואת פקטור השעתוק המרכזי של:  Nrf2.  ככל הנראה,  ,כולל ההפעלהמנגנון

אשר מונע את הטרנסלוקציה  Keap1בחלבון המעכב  אינטראקציה עם קבוצות תיול ריאקטיביות

בעקבות הדמיון בויסות הפעילות של שתי המערכות ע"י אלקטרופילים שונים, לגרעין.  Nrf2של 

ובאופן ספציפי, ע"י נגזרות אלקטרופיליות של הקרוטנואידים, וכן בשל המידע הקיים בספרות 

כולל מעורבות  NFkBמנגנון העיכוב של  לגבי אינטראקציה בין שתי המערכות הללו, בחנו האם

ביטוי יתר של בעוד ש. מצאנו כי NF-E2-related nuclear factor (Nrf2) של פקטור השעתוק

Nrf2 שעתוק תלוי  עיכב אכןNFkB  בתאי העצםMC3T3-E1,  עיכוב זה היה קטן יותר מהעיכוב

 , shRNAבאמצעות  Nrf2בביטוי החלבון  חלקיתירידה בנוסף, המתקבל ע"י הנגזרות הפעילות. 

ע"י נגזרות  Nrf2. כלומר, הפעלת NFkBלא גרמה לשינוי משמעותי ביכולת הנגזרות לעכב 

המתקבל על ידן, ועל כן בחנו את  NFkBהקרוטנואידים לא יכולה להסביר באופן מלא את עיכוב 

 .NFkBההשפעה הישירה של הנגזרות על חלבונים במסלול ה 

נגזרות קרוטנואידים עוברות אינטראקציה ישירה עם שני חלבונים לאורך מסלול ה  מצאנו כי

NFkB הקינאז :IKK-β  וכן תת היחידהp65  של פקטור השעתוק. אינטראקציה ישירה עםIKK-

β  קינאז רקומביננטי. עיכוב פעילות השעתוק בה נבדקה פעילותו של  אל תאיתנמצאה במערכת

 p65ע"י נגזרות קרוטנואידים נמצאה במערכת גן דווח בנוכחות עודף של  p65של תת היחידה 

, אשר p65אקסוגני. עיכוב זה נבע, לפחות באופן חלקי מאינטראקציה ישירה של הנגזרות עם 

 electrophoretic וייכפי שנמצא בנס DNA-גרמה לירידה ביכולת הקשירה של פקטור השעתוק ל

mobility shift assay  (EMSA.)  ציסטאין יתר על כן, באמצעות מוטציה בחומצת אמינו

בתאמה(, מצאנו כי קבוצות התיול  cys38-, וcys179) p65-ו IKKβאסטרטגית בשני החלבונים 

 ע"י נגזרות קרוטנואידים. NFkBלעיכוב הללו הינן חיוניות 

לסיכום, אנו מציעים כי נגזרות אלקטרופיליות של קרוטנואידים תורמות למניעת סרטן ולשיפור 

קבוצות  .NFkBבריאות העצם ע"י תיווך האפקט המעכב של קרוטנואידים על מערכת השעתוק 

 .משחקות תפקיד מכריע בתהליך זה p65-ו IKKβתיול אסטרטגיות של החלבונים 
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Abstract: 

Introduction:  Adolescent girls in Uganda face considerable sexual and reproductive health risks 

– including early marriage, teenage pregnancy, early and unprotected sexual activity, non-

consensual sex, HIV and other Sexually Transmitted Infections (STIs), low levels of condom and 

other contraceptive use, lack of pre-natal care, and low levels of HIV testing.  However, current 

programs that are meant to reach this population either are unable to, or do so with only a limited 

intervention that does not address the integrated social, health, and economic root causes of their 

health risks. 

 

Study Purpose:  To evaluate the effect of a three part intervention for girls ages 10-19 that 

included weekly girls group meetings, reproductive health and financial education, and opening 

savings accounts. 

 

Hypothesis:  The hypothesis was that the full intervention will help girls increase their self-

esteem, social networks, financial literacy, access to money, and reproductive health knowledge, 

which together will then improve their reproductive health attitudes and behavior.   

 

Methodology:  The design is a non-random controlled field study in the urban slums of Kampala, 

Uganda, including three intervention neighborhoods and one control neighborhood.  The sample 

included 1054 girls in the intervention group and 501 in the control group.  The mean age of the 

girls in the sample at baseline was 13.90 years.  Data are based on three rounds of interviews 

with respondents from intervention and comparison groups conducted at baseline, after 12 

months and after 24 months.  The intervention itself lasted one year.  An unintended "natural 

experiment," in which some girls were not told that they could join groups after opening a 

savings account, allowed for the comparison of the intervention, which included all three 

planned components: weekly girls group meetings, financial and health education, and opening a 

savings account (full intervention), with a partial intervention where only the savings account 

component was carried out (savings only).  There were no activities for the control group. 

 

Data analysis started with the construction of scales and analysis of differences between 

intervention and control groups at baseline.  At Rounds 2 and 3 of bivariate analysis, change 

since baseline within each study group was analyzed, in addition to the difference between the 



intervention and control group.  Data were compared between both intervention groups 

combined (savings only and full intervention), as well as between the two intervention groups 

independently.  Based on the bivariate findings, multivariate analysis of change between baseline 

and rounds two and three was conducted, controlling for intervention groups and socio-

demographic variables that had statistically significant differences found between study sites at 

baseline.   

 

Results:  The results showed that after one year (the completion of the intervention), compared to 

controls, there was a positive effect on several economic outcomes for both intervention groups, 

as well as self esteem and reproductive health knowledge for the full intervention group.  After 

two years (one year post-intervention),  the results showed that among girls who had not reported 

sex at baseline, girls in the full intervention were less likely to have had initiated sex (OR .411, 

p=0.009), with a significant interaction for the younger girls in the intervention (OR .280, 

p=0.050), and for those who did initiate sex since baseline, it was more likely for girls in the full 

intervention that their first sexual experience was wanted (OR 3.646, p=0.041).  There was no 

similar effect on participants in the "saving only" group.  The data did not support the hypothesis 

that social assets mediate the impact of the intervention on reproductive behavior, attitudes or 

knowledge. 

 

Discussion:  The full intervention had an effect on improved reproductive health outcomes – 

namely delayed first sex and first sex being wanted, however, the pathways to those outcomes 

were less direct as hypothesized as there was only a consistent increase in financial assets for 

both intervention groups, not social assets.  The economic outcomes had the most consistently 

positive change – both on financial knowledge and behavior, as well as accumulation of savings.  

This is logical as it was the direct focus of the intervention, namely financial education training 

and having a savings account.  In addition, girls in both intervention groups saved more money 

as compared to those in the control group, without an increase in sexual activity.  This further 

supports the notion that economic strengthening is possible for vulnerable girls, and potential 

associated risks can be mitigated if the program is implemented with the proper thought and 

attention to the full range of girls social, health and economic needs. 

   

These findings support the recommendations that programs for adolescent girls combine social, 

health and economic components, as well as include younger adolescents.  The strengths of the 

study are that it has a large sample size, a longitudinal design, and collected data on a diverse 

range of social, health and economic variables.  The limitations are that the non-randomized 

design led to selection bias, several of the questions on the survey need to be more age and 

culture specific and the results have limited generalizability.  



השפעת תוכנית התערבות "מקומות בטוחים, חינוך פיננסי, ותוכניות חיסכון" על : נושא העבודה
 התנהגות ידע ועמדות בתחום המין אצל  מתבגרות בסיכון  באוגנדה

 
 יצחק אוסטרין קרן: שם המגיש

 
 ורדי-פרופ. אילנה שוהם :שם המנחה

 
 תקציר
כולל נישואים מוקדמים,  -נערות מתגברות באוגנדה מתמודדות עם סיכונים לבריאות המינית שלהן מבוא:  

הריונות בגיל העשרה, פעילות מינית מוקדמת ולא מוגנת, יחסי מין ללא הסכמה, איידס ומחלות מין אחרות, 

ידתי, ורמה הענות נמוכה רמות נמוכות של שימוש בקונדומים ואמצעי מניעה אחרים, העדר טיפול טרום ל

תוכניות ההתערבות שקיימות ושאמורות להגיע לאוכלוסיה זאת או שאינן מצליחות להגיע   איידס.  לבדיקות

אליהן או שהן מוגבלות ואינן מתייחסות למכלול  הסיבות הסוציאליות, הבריאותיות, והכלכליות שתורמות 

 לסיכון.

 

 חינוך, וצתיותקב פגישות: מרכיבים שלושה בת התערבות תוכנית של ההשפעה את העריךל: המחקר מטרות

 .ןחיסכו חשבונות ופתיחת, כלכלית והתנהלות מינית לבריאות

 

, שלהן העצמי הביטחון את להגביר לנערות תעזור מרכיביה שלשת כל על התערבותה תוכנית: המחקר השערות

 תקציב לניהול ומיומנויות בסיסית פיננסית אוריינות להן נותלהק, שלהן החברתיות הרשתות את לבסס

 ויתרמו מינית לבריאות ביחס עמדותיהן את ישפרו, יחד אשר, מינית בריאות ידע הקניית לצד תוזא, וחיסכון

בריאה מינית התנהגותל  

 

 הבירה עיר, קמפלה של העוני בשכונות שנערך, רנדומיזציה ללא קרמבו שדה-מחקר הוא מחקרה :מתודולוגיה

 ההתערבות בקבוצת. ביקורת כקבוצת נבחרה אחרת ושכונה שכונות 3ב הופעלה התוכנית כאשר ,אוגנדה של

  43.35  היה למחקר בכניסה הבנות של הממוצע הגיל .בנות 054הביקורת ובקבוצת בנות 4501 השתתפו

 שנערכו ביקורת וקבוצות התערבות מקבוצות משיבות עם ראיונות של סבבים שלושה על מבוססים הנתונים.

", טבעי ניסוי.  "אחת השנ נמשכה עצמה ההתערבות. חודשים 11 ולאחר חודשים 41 לאחר,  המחקר בתחילת

 אפשרה, חיסכון חשבון פתיחת לאחר לקבוצות להצטרף יכולות שהן מהבנות לחלק נאמר לא ושב, מתוכנן לא

 מפגשים:  המתוכננים מרכיבים שלושת כל את השכלל,  במלואה ההתערבות תוכנית של ההשוואה את

 עם(, מלאה התערבות) חיסכון חשבון ופתיחת ייםובריאות יםפיננסי בנושאים חינוך, יםשבועי קבוצתיים

 כל התקיימה לא הביקורת בקבוצת .  החיסכון חשבון פתיחת רכיב רק בוצע רק השב חלקית התערבות

 .התערבות

 

של הבדלים בין קבוצות התערבות וביקורת בתחילת המחקר. ניתוח נתונים התחיל עם בניית סקלות וניתוח 

משתני של שינוי מאז תחילת המחקר בתוך כל קבוצת מחקר, ובנוסף -בסיבוב השני והשלישי נערך ניתוח חד



נבדק ההבדל בין שתי קבוצות ההתערבות לבין קבוצת הביקורת ובין שתי קבוצות ההתערבות )חיסכון בלבד 

צאות הניתוח החד משתני, נערך ניתוח רב משתני לבחינת התרומה של ההתערבות על והתערבות מלאה. לפי תו

, מתוקנן למשתנים דמוגרפיים וחברתיים שבהם נמצא הבדל מובהק  3ו 1שינוי בין תחילת המחקר וסבביםים 

 בין הקבוצות  בתחילת המחקר.

 

בשתי קבוצות רת , נצפתה תערבות( ,בהשוואה לקבוצת הביקות )אחרי סיום ההלאחר שנה אחתוצאות: 

ערכה עצמית וידע על בריאות מינית התרחש השיפור ה ים, אךכלכליה יםתוצאה ההתערבות השפעה חיובית על

בלבד. לאחר שנתיים )שנה אחרי שהתערבות הסתיימה ( ,התוצאות הראו כי  בקבוצת ההתערבות המלאה

 התערבות,סיכוייהן של בנות בקבוצת ה שלא החלו בקיום יחסי מין בקרב בנות שבתחילת המחקר דיווחו

היה נמוך יותר מזה בנות קבוצת הביקורת. (OR=0.411, p = 0.009)  המלאה להתחיל בקיום יחסי מין  

מעבר לכך האפקט המגן החזק ביותר היה עבור הנערות שהן גם צעירות וגם בהתערבות המלאה )ישנה 

לקיים יחסי מין מאז תחילת המחקר,  שהתחילו בנותהעבור  (OR=0.280, p=0.050) .אינטראקציה מובהקת 

 היה סיכוי גבוה יותר כי ההתנסות המינית הראשונה שלהן ,בקבוצת ההתערבות המלאה בהשוואה לביקורת

ון בלבד". כ"חיסה תבקבוצ ותלא הייתה השפעה דומה על משתתפ (OR= 3.646, p = 0.040).  הייתה רצויה

חינת התנהגות מינית , שנכסים חברתיים השפיעו על תוצאות ההתערבות מברה הנתונים לא תומכים בהשע

 .עמדות או ידע

 

כלומר דחיית מועד  קיום יחסי המין  -:  להתערבות המלאה הייתה השפעה חיובית על התנהגות מינית דיון

התוצאות הראשונים ובמידה שהחלו יחסי מין  הם היו רצויים.  לעומת זאת, לא נמצאה תמיכה בהשערה כי 

ההתנהגותיות היו קשורות לשיפור בנכסים חברתיים וזאת מאחר שנצפה שיפור רק בנכסים פיננסיים עבור 

  התנהגות, ידע: התחומים בכל  וחיוביים עקביים היו הפיננסיים  בתוצאים השיפור  שתי קבוצות ההתערבות .

 בהתנהלות הדרכה, התערבות של הישירה ההתמקדות הייתה שזאת מכיוון צפויה תוצאה זוהי  .וחסכונות

 לקבוצת בהשוואה כסף יותר חסכו ההתערבות קבוצות בשתי נערות,  לכך בנוסף, בנק חשבון ופתיחת כלכלית

, מינית ופעילות החסכון בחשבון הסכום גובה בין קשר שקיים ראינו למחקר הקליטה שבעת למרות. הביקורת

 יותר לחסוך יחולהצ,  למחקר הקליטה בעת מין יחסי לקיים התחילו שטרם נערות ההתערבות שבעיקבות הרי

 ניתן,  בסיכון נערות של הכלכלי מעמדן את לחזק שניתן ברעיון תומך זה נתון  . מין יחסי בקיום להתחיל מבלי

 בצורה ובהתחשבות נכונה גישה עם תתוכנן ההתערבות ותוכנית במידה הפוטנציאלים הסיכונים את להפחית

 תוכניות בהצעת תומכות הללו התוצאות. הנערות של והכלכליים והבריאותיים הסוצאלים בצרכים מלאה

 . ההתבגרות תקופת בתחילת כבר התערבות

 

 מגבלות  .רחב משתנים מגוון על נתונים איסוףו רב זמן לאורך מעקב קיום ,גדולה מדגםה הינן המחקר חוזקות

 בפרוייקט להשתתף אם בחרו שהבנות מאחר בחירה הטיית וקיימת, רנדומאלי אינו שהוא הינן המחקר

 וכי ,הנערות ולתרבות לגיל מיוחד באופן מותאמות היו לא  כנראה בסקר השאלות מן שחלק  ,ההתערבות

  .מוגבלת הינה שונות לאוכלוסיות התוצאות הכללת יכולת
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Abstract:  Predator-prey interactions are often sophisticated games of stealth and fear, where the 

prey’s optimal behavior depends on the predator, and vice versa. Most prey-predator studies 

have focused on prey behavior while assuming predators to be behaviourally unresponsive (e.g. 

caged predators, predator cues, etc.). In this research, I bring predators back into prey-predator 

interaction studies by allowing predator and prey to respond freely to each other’s presence and 

behavior. I focus on foraging games from the predator’s point of view at 3 scales: the solitary, 

the local community, and the global evolutionary one. I performed a set of 4 experiments: (1) At 

the isolated predator level I presented an owl with a choice of hunting either hungry (low state) 

or well fed (high state) gerbils. This enabled me to assess the capacity of this predator to use time 

allocation, habitat selection and its knowledge of prey behavior to maximize its predation 

success. In predator-prey foraging games, predators should respond to variations in prey state. 

The value of energy for the prey changes depending on season. Prey in low state and/or in 

reproductive state should invest more in foraging and tolerate higher predation risk.  This should 

make the prey more catchable, and thereby, more preferable to predators. I asked, can predators 

respond to prey state? How does season and state affect the foraging game from the predator’s 

perspective? During spring, owls invested more time and attacks in the patch with well-fed 

gerbils. During summer, owls attacked both patches equally, yet allocated more time to the patch 

with hungry gerbils. Energetic state per se does not seem to be the basis of owl choice.  Rather, 

the owls “wanted” gerbils that were more active, with this corresponding to gerbils in different 

energetic state in different seasons. By letting owls choose between gerbils whose states I 

experimentally manipulated, I could demonstrate predator sensitivity and selectivity that 

otherwise may be obscured by the foraging game. (2) In a second experiment at the isolated 

predator level I tested how predators account for their own safety when engaged in hunting by 

allowing an owl to hunt gerbils from a choice of safe and risky patches.  I manipulated the owl’s 

state (hungry or fed) and examined how its decision making was influenced by its own state and 

the riskiness of the patch. I predicted that hungry owls would be more daring and allocate more 

time to the risky patches.  Owls preferred to hunt in the safe patches.  This indicates that owls 

manage risk of injury by avoiding the risky patches. Hungry owls doubled their attacks on 

gerbils, but directed the added effort mostly towards the safe patch and the safer, open areas in 

the risky patch. Thus, owls dared by performing a risky action- the attack manoeuvre- more 

times, but only in the safest environments- the open areas.  (3) At the local community level my 

research expanded our understanding of how predators can coexist in a community of predators. 

I examined how the presence of two common predators, sharing a common prey, influence each 

other’s foraging behavior and affect each other’s hunting successes. I allowed an owl the choice 

of hunting gerbils in the presence or absence of vipers.  Within this context, I tested long-existing 

theories regarding predator facilitation and competition via resource depression in a controlled 

environment. If the predators facilitate each other, they should prefer to hunt in the same patch; if 

they interfere they should prefer to hunt alone. Owls directed more attacks towards patches with 

vipers, and vipers were more active in the presence of owls. Owls and vipers facilitated each 

other’s hunting through their combined effect on gerbil behavior, especially on full moon nights 



when vipers are more active. (4) This local community experiment set the stage for the last 

experiment - the global scale- where I tested how new adaptive abilities complement the use of 

behavioral tools to promote the competitive success of two convergent predator species, each 

from a different continent. When the novel predator has an advanced trait not present in local 

predators it represents a macro-evolutionary constraint breaking adaptation. By introducing a 

novel predator, the pit viper into the local predator-prey community I was able to compare the 

behaviors and interactions of the local and novel species alone and together: how the novel 

species affected the foraging behavior of the local species and how both predators affected the 

prey behavior. Sidewinder Rattlesnake and Saharan Horned Vipers are remarkably convergent 

with each other, except that the sidewinder possesses a pit organ (“pit-viper”) and the horned 

viper does not (“pit-less viper”). The pit organ senses heat which enables the sidewinder to “see” 

in the dark. These two viper species have evolved on different continents in evolutionarily 

independent communities. Sidewinder rattlesnakes are native to Mojave Desert of the United 

States and Saharan horned vipers are native to Negev Desert of Israel. To test how does 

introducing a novel predator with a constraint breaking adaptation affects the community of the 

local species, within the context of a foraging game, I allowed Saharan horned vipers to hunt 

gerbils in patches with or without sidewinder rattlesnake. Saharan Horned Vipers were more 

active on full moon night than on new moon nights, and this effect was much stronger in the 

presence of Sidewinder Rattlesnake when the pit organ is extra useful. Gerbils generally treated 

the novel snakes as more risky than the local snakes, but during full moon when both snake 

species were most active the combined effect of two snakes was synergistically risky to the 

gerbils. The two viper species interfere with each other’s hunting through their combined effect 

on gerbil behavior, especially on new moon nights when the pit organ is advantageous. My 

results helped me explore the grand themes of intercontinental convergence in evolutionary 

ecology and also have significance for helping to identify the most threatening biological 

invaders. Since the pit organ enabled the competitive advantage of the novel pit-vipers over the 

local species, it means that pit vipers would pose a most serious threat as invaders, but at the 

same time would form natural communities in their native ranges that are most robust against 

invasion by pitless vipers. 

 



 יחסי טורף נטרף מנקודת מבטו של הטורףנושא: 

 קרן אמברמחברת: 

 קוטלר .ברט פמנחה: 

 

 תקציר

נטרף הם לרוב משחקים מתוחכמים של חשאיות ופחד, בהם ההתנהגות האופטימלית של -יחסי טורף

מניחים נטרף התמקדו בהתנהגות הנטרף בעודם -הנטרף תלויה בהתנהגות הטורף, ולהיפך. רוב מחקרי טורף

שהטורפים אינם מגיבים התנהגותית )למשל טורפים כלואים, סממני טורפים כגון ריח וכן הלאה(. במחקר הזה 

נטרף בכך שאפשרתי לטורפים ולנטרפים להגיב בחופשיות זה אל -החזרתי את הטורפים אל מחקרי יחסי טורף

 הנוכחות וההתנהגות של זה.

הטורף היחיד ומנקודת המבט של הטורף בחברה של התמקדתי במשחקי השיחור מנקודת המבט של 

( ברמת הטורף היחיד, הצגתי לתנשמת בחירה לצוד גרבילים 1ניסויים: ) 3טורפים ונטרפים. ביצעתי סט של 

רעבים )מצב אנרגטי נמוך( או שבעים )מצב אנרגטי גבוה(. ניסוי זה אפשר לי להעריך את יכולת הטורף 

לוקת זמן ובחירת בית גידול, ובמידע על התנהגות הטרף כדי למקסם את להשתמש בכלים התנהגותיים של ח

הצלחת הטריפה. במשחקי שיחור בין טורף לנטרף הטורפים צריכים להגיב לשינויים במצב האנרגטי של 

הנטרף. הערך של האנרגיה לנטרף משתנה בהתאם לעונה. נטרפים במצב אנרגטי נמוך או בתקופת רבייה 

ר בשיחור ולהתיר לעצמם לקבל יותר  סיכוני טריפה. זה צריך להפוך את הנטרפים ליותר צריכים להשקיע יות

קלים ללכידה, ולכן, יותר מועדפים על ידי הטורפים. אני שאלתי האם טורפים יכולים להגיב למצב הנטרף? 

תנשמות וכיצד עונתיות ומצב אנרגטי משפיעים על משחקי השיחור מנקודת המבט של הטורף? במהלך האביב 

השקיעו יותר זמן והתקפות כלפי הכתם בו היו גרבילים שבעים. במהלך הקיץ התנשמות התקיפו את שני 

הכתמים בצורה שווה אך השקיעו יותר זמן בכתם עם הגרבילים הרעבים. מצב אנרגטי כשלעצמו כנראה לא 

ם, וזה תואם לגרבילים מהווה בסיס לבחירה של התנשמת. מה שהתנשמות "רוצות" הם גרבילים יותר פעילי

במצבים אנרגטיים שונים בעונות שונות. בכך שאפשרתי לתנשמות לבחור בין גרבילים במצב אנרגטי בו אני 

שלטתי בניסוי, הצלחתי להראות את רגישות הטורף והסלקטיביות שלו, שבמצבים אחרים עלולים להיות 

היחיד בחנתי כיצד טורפים לוקחים בחשבון את ( בניסוי שני ברמת הטורף 2מוסתרים על ידי משחק השיחור. )

הסכנות לעצמם בעת הצייד. לשם כך אפשרתי לתנשמת לצוד גרבילים בכתמים בטוחים או מסוכנים. שלטתי 

במצב האנרגטי של התנשמת )רעבה או שבעה( ובחנתי כיצד המצב האנרגטי ורמת הסיכון בכתם משפיעים על 

נו יותר תעוזה ויקדישו יותר זמן לכתמים המסוכנים. התנשמות העדיפו החלטותיה. חזיתי שתנשמות רעבות יפגי

לצוד בכתמים הבטוחים. החלטה זו מראה שהתנשמות ניהלו את סיכוני הפציעה שלהן על ידי הימנעות 

מהכתמים המסוכנים.  תנשמות רעבות הכפילו את כמות ההתקפות על גרבילים, אבל הפנו את המאמץ הנוסף 

ים הבטוחים וכלפי השטחים הפתוחים והבטוחים יותר של הכתמים המסוכנים. בכך בעיקר כלפי הכתמ

 -יותר פעמים, אבל רק בסביבות הבטוחות -מהלך ההתקפה -התנשמות העזו על ידי ביצוע הפעולה המסוכנת

קיום -( ברמת החברה, המחקר שלי הרחיב את ההבנה על איך טורפים יכולים לחיות בדו3השטחים הפתוחים. )

וך חברה של טורפים. בחנתי כיצד הנוכחות של שני טורפים מצויים, החולקים את אותו טרף מצוי, משפיעים בת

אחד על התנהגות השיחור והצלחת הצייד של השני. אפשרתי לתנשמת לבחור לצוד גרבילים בנוכחות או 

ורפים ובתחרות דרך בהיעדרות עכן חרטומים. בהקשר הזה בחנתי תיאוריות וותיקות העוסקות בסיוע בין ט

הפחתת משאבים. אם הטורפים מסייעים זה לזה הם צריכים לעדיף לצוד באותו כתם, אם הם מפריעים זה לזה 

הם צריכים לעדיף לצוד לבד. התנשמות הפנו יותר התקפות לכתם עם העכנים, והעכנים היו יותר פעילים 

רך ההשפעה ההדדית שלהם על התנהגות בנוכחות תנשמות. תנשמות ועכנים סייעו לצייד אחד של שני ד

( ניסוי מקומי זה הכין את הקרקע לניסוי 4הגרבילים, בעיקר בלילות ירח מלא כאשר העכנים היו יותר פעילים. )



בו בדקתי כיצד יכולות אדפטיוויות חדשות משלימות את השימוש בכלים  -ברמה העולמית  -האחרון 

שני מיני טורפים בעלי אבולוציה מתכנסת, ביבשות שונות.  התנהגותיים לקדם את ההצלחה התחרותית של

כאשר לטורף החדש יש תכונה מתקדמת אשר אינה קיימת בטורף המקומי, זוהי אדפטציה שוברת אילוצים 

נטרף המקומית, הצלחתי -אבולוציונית. בכך שהצגתי טורף חדש, צפע גומה לתוך חברת הטורף-ברמה המקרו

ראקציות של המינים המקומיים וחדשים יחד: כיצד המינים החדשים השפיעו על להשוות את ההתנהגות ואינט

התנהגות השיחור של המינים המקומיים וכיצד שני מיני הטורפים השפיעו על התנהגות הנטרף. עכסן עכני ועכן 

חרטומים הינם מינים בעלי אבולוציה מתכנסת באופן מדהים, מלבד שלעכסנים יש גומה לחישת חום )צפע 

ומה( אשר אינו קיים אצל עכן החרטומים )צפע חסר גומה(. איבר הגומה חש בחום ומאפשר לעכסנים "לראות" ג

בחושך. שני מיני הצפע התפתחו ביבשות שונות בחברות עצמאיות מבחינה אבולוציונית. מקור העכסן עכני הינו 

הנגב. על מנת לבחון כיצד מדבר מוהבי שבארצות הברית של אמריקה בעוד עכן החרטומים מקורו במדבר 

הצגת טורף חדש עם אדפטציה שוברת אילוצים משפיע על החברה המקומית בקונטקסט משחקי שיחור מזון, 

אפשרתי לעכנים לצוד גרבילים בכתמים עם וללא עכסנים. עכן החרטומים הראו פעילות רבה יותר בלילות ירח 

ותר בנוכחות עכסן. באופן כללי, הגרבילים התייחסו מלא מאשר בלילות ירח חדש כאשר השפעה זו היתה רבה י

לנחשים החדשים כיותר מסוכנים מן המקומיים, אך בלילות ירח מלא כאשר שני מיני הנחשים היו בשיא 

פעילותם רמת הסיכון עלתה באופן סינרגטי. הנוכחות של שני מיני הנחשים מפריע למאמצי הציד של שניהם 

נהגות הגרבילים, במיוחד בלילות בלי ירח בהם איבר הגומה יעיל במיוחד. הודות להשפעתם המשותפת על הת

תוצאות הניסוי שלי עזור לי לחקור את הנושא הגדול באקולוגיה אבולוציונית של אבולוציה בין יבשתית 

מתכנסת, אשר לה גם משמעות רבים בזיהוי של המינים הפולשים המאיימים ביותר. היות ואיבר הגומה נותן 

תחרותי על המין המקומי, עכסן עכני עלול להוות סכנה במקרה של פלישה ביולוגית, ובו זמנית מאפשר  יתרון

 חברות טבעיות בעלות חוסן כנגד פלישה של מינים ללא יתרון תחרותי.
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 ABSTRACT  

 The present thesis focuses on stone architectural decorations, dated to the Byzantine period 

and located in the Negev Desert. The architectural elements included in this study are: bases and 

podia, doorjambs, lintels, columns, capitals, cornices and arch stones. This is the first study to 

examine the entire range of architectural decorations carved in stone in the southern region of Israel, 

in a comprehensive and comparative manner.  

 The chronological scope of the research is restricted to the Early Byzantine (Late Antique) 

period, as it presents itself in the region of the Negev Desert, from the early 4th to the 8th centuries 

CE. The geographical boundaries of the present study are focused on the inhabited parts of the Negev 

Desert, or the Elusa Oikoumene, which includes the Be’er-Sheva Valley and the Negev Highlands.  

 The methodology applied in the present study  is comprised of two primary stages. The first 

stage includes the documentation and collection of data regarding the decorated architectural 

elements. In the second stage, the accumulated data is thoroughly analyzed, and various aspects 

pertaining to the style of the decoration and the production of the architectural elements are studied.  

 The data were collected from two main sources: the scholarly literature and archival 

documents, and the documentation of the artifacts included in the assemblage. The documentation of 

the artifacts includes written descriptions, detailed measurements and ample photographs. The data 

gathered are recorded in a digital database in Microsoft’s Access program, which accompanies this 

work. The information gathered in the digital database is conveyed in the catalogue, which forms an 

integral part of this thesis. The digital database and catalogue allow a more exhaustive analysis of the 

ornaments, both for the purposes of the present study and for future comparative studies of 

architectural decoration.  

 In addition to the catalogue and digital database, the ornamentation is further analyzed on 

various levels. The first is the analysis of the motifs that form the decorational compositions. The 

majority of the motifs decorating the artifacts are recurring. The motifs are classified into seven main 

categories: geometric motifs; rosettes; floral motifs; faunal motifs; architectural motifs; object-type 

motifs; and figurative motifs. Geometric motifs are by far the most common, as they also appear in 

combination with motifs from the other defined categories, of which the rosettes and floral motifs are 

the most common.  

 An analysis of the distribution and frequencies of the motifs shows that certain types of motifs, 

especially of the geometric type, appear on all types of elements while others have a tendency to 

appear on certain types of architectural elements. For example, rosette motifs predominantly ornament 
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lintels. In general, it appears that the more complex motifs tend to be engraved and carved less 

frequently.  

 There are many compositions formed from the various motifs and it is rare to find two 

compositions that are alike. Therefore, the compositions have been divided only into two groups: 

compositions of a single motif type and hybrid compositions. Compositions belonging to the former 

are the most common. The analysis shows that the decorative compositions are composed of motifs 

repeated on different types of architectural elements. No regionality can be observed regarding the 

selection of certain motifs or compositions. The majority of the compositions include only one type of 

motif, and in most instances it is a combination of various types of geometric designs. Most hybrid 

compositions also include a geometric element alongside motifs from other categories. The repetition 

of the same motifs, however, does not reflect a lack of creativity as can be seen by the great ingenuity 

of the artisans in creating an endless amount of compositions, from a limited amount of motifs.  

 The architectural elements most frequently decorated were located around entrances to 

structures and to rooms within them. The analysis showed that architectural decoration was not 

reserved solely for public buildings such as churches, but appears to be also a common part of the 

domestic structure and everyday life.  

 The decoration is characterized by the large variety of the compositions, and an absence of a 

local and specific style of decoration which could be identified with any of the sites. The great variety 

of styles of decoration and levels of execution of the carving suggests that there were no organized 

schools, but that the dressing and decoration of the stones was carried out by locals who had varying 

levels of proficiency and a great amount of creativity. 

 The architectural decorations of the Byzantine Negev lack the clearly defined chronology and 

development that can be observed in the decorations of the previous Late Roman period. The only 

clear chronological observation that can be made is the great difference between the decorated 

architectural elements belonging to the Late Roman period and those created in the subsequent 

Byzantine Era. The decorated architectural elements of the Late Roman period contain more canonical 

motifs and the workmanship appears to be more refined.  

 The symbolic significance of the motifs is examined through comparisons to contemporary 

and scholarly literary texts, other artifacts bearing similar motifs, and through the use of ethnography, 

that is, similar motifs being used in later Christian contexts where their symbolic meaning is known. 

The comparative study shows that not all decorations on the architectural elements must have had a 

symbolic meaning. It is likely that most decorated elements were part of a greater scheme of 



3 
 

decoration in which some elements were decorated with symbolic motifs. The fact that many of the 

decorated elements were located around entrances, and  that architectural decorations were just as 

much a part of the domestic realm as the public one, leads to the suggestion that some of the 

decorations carried an apotropaic purpose. It seems that besides the aesthetic aspect of the 

ornamentation, symbolism was also an important factor in the everyday and spiritual life of the 

inhabitants of the Negev. 

 To further highlight the characteristics of the decorations in the Byzantine Negev, they were 

compared with architectural decorations in the surrounding regions of Syria, Jordan and Egypt. The 

motifs chosen to form the decorative compositions in the Negev are of the same repertoire that can be 

found in Syria, Jordan and Egypt, suggesting a tight cultural connection. In the regions surrounding 

the Negev there appears to be a vast range in the quality of the decoration of various elements; from 

relatively simplistic designs to quite complex and high-quality carvings. This great range in 

decorations, made of local raw materials, does not exist in the Negev. Therefore, it is highly likely that 

the artisans working in the Negev, unlike their contemporaries in other regions, were locals and not as 

skilled. This may be an indication that there were no schools or workshops for the training of stone 

dressers, but that the stone-carving traditions may have passed from one local craftsman to another. 

 The architectural decorations of the Negev may be described as the most pristine example of 

local Byzantine art in the region of the Levant. All of the artifacts studied in this assemblage are made 

of local raw materials and probably by local craftsman. The locality of the workmanship is 

emphasized by the relatively simplistic nature of the decoration. The reason for the abundance of local 

craftsman in this region may be related to the massive construction endeavors that took place during 

the Byzantine period in a previously sparsely inhabited region. The recurrence of the same motifs, 

throughout all the region of the Levant, firmly connects the inhabitants of the Negev to a more 

universal Christian tradition. It is the prevalence of the decorations that emphasizes its importance in 

the daily life of the Byzantine people. The symbolic aspects presented in this study show that the 

ornamentation existed in a realm that transcends a mere decorational purpose. This form of art served 

not only to communicate a religious message, but also as a means of protection that reflected the 

hopes, and perhaps fears of the inhabitants of the Negev. In a way, by studying the architectural 

decorations of the Negev one gains a glimpse into the personal lives of a people living in a newly 

prospering periphery of the Byzantine Empire. 
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 תקציר

המתוארך לתקופה הביזנטית. סוגי הפריטים  ,נגבב ,המחקר מתמקד בעיטור אדריכלי באבן

: בסיסים ופודיומים, מזוזות דלת, משקופים, חוליות םהאדריכליים המעוטרים הכלולים בעבודה ה

עמודים, כותרות, כרכובים ואבני קשת. זהו המחקר הראשון הבוחן את כל מכלול הפריטים 

 באופן מקיף והשוואתי. ,מדרום ישראל ,האדריכליים המעוטרים

העת העתיקה המאוחרת, כפי / לתקופה הביזנטית הקדומההיקף הכרונולוגי של העבודה מוגבל ה

הגבולות הגיאוגרפיים בנגב, מתחילת המאה הרביעית ועד למאה השמינית לספירה.  תקיימתמ שהיא

אזור זה . ”Elusa Oikoumene“-ר הנגב, הנקרא גם השל המחקר מתמקדים באזור המיושב של מדב

-ה ,במונחים כלליים יותרם בגבולות אתניים, תרבותיים, פוליטיים, גיאוגרפיים ואקלימיים. תחו

“Elusa Oikoumene” שבע ורמת הנגב. היישובים הביזנטיים הממוקמים באזור -כולל את בקעת באר

 שבע, חלוצה, רחובות בנגב, סעדון, ממשית, נצנה, שבטה ועבדת. -זה, מצפון לדרום, הינם: באר

הנתונים  בשלב הראשון נאספו משני שלבים עיקריים. הורכבה שר יושמה במחקר זה אשיטת העבודה 

 ,שוניםה נבחנו ההיבטיםוהנתונים נותחו  השני. בשלב המעוטרים ,הפריטים האדריכליים ודותוע

 ינוהמקור הראשון ה - . המידע נאסף משני מקורות עיקרייםגנון העיטור וייצור הפריטיםהנוגעים לס

בשל מגבלות זמן . עצמם פריטים האדריכלייםהינו הספרות מחקרית ומסמכי ארכיב והמקור השני 

רחב מדגם מהווה שנאסף  המכלול לא תועדו כל הפרטים האדריכליים מאזור המחקר, אך המחקר 

מייצגים  שבו,כי גודל המדגם והשונות הרבה נחת העבודה המוצגת במחקר זה היא הומייצג שלהם. 

פריטים קורפוס הפריטים כולו. נכון לומר, במידה רבה של ודאות, שתוספת מספרית של נאמנה את 

 . הנוכחית המוצגות בעבודהתשנה כלל, או במידה משמעותית,  את תוצאות המחקר והמסקנות לא 

תיעוד הפריטים כולל תיאורים כתובים, מדידות פרטניות וצילומים רבים. המידע שנאסף הוקלד 

ה חלק מהותי . המידע שנאסף בבסיס הנתונים מוצג בקטלוג המהווAccess-לבסיס נתונים בתוכנת ה

. הטיפולוגיה של הממצאים הוכנה על בסיס שלושה תבחינים: מקור הממצא, מחקרמעבודת ה

תפקידו האדריכלי, וסגנון העיטור. בסיס הנתונים הדיגיטלי והקטלוג מאפשרים ניתוח ממצה של 

 של פריטים אדריכליים מעוטרים.  ומחקרים השוואתיים עתידיים במחקר זה  העיטורים

 והינן הראשו כיוון . המכיוונים נוספיםהעיטור ונים הדיגיטלי ניבחן מלבד הקיטלוג ויצירת בסיס הנת

המוטיבים הוגדרו בשבעה קטגוריות ניתוח המוטיבים היוצרים את הקומפוזיציות העיטוריות. 

(; מוטיבים צמחיים; מוטיבים מעולם בעלי גיאומטריים; רוזטות )או ורדותעיקריות: מוטיבים 

החיים; מוטיבים אדריכליים; מוטיבים של חפצים דוממים ומוטיבים פיגורטיביים. המידע הכמותי 

מקטלוג המוטיבים נותח בעזרת כלים סטטיסטיים. התוצאות של ניתוח זה מראות כי המוטיבים 

כיוון שהם מופיעים גם לצד מוטיבים לקטגוריית המוטיבים הגיאומטריים השכיחים ביותר שייכים 

הרוזטות )ורדות( והמוטיבים הצמחיים הם  ,מקטגוריות אלו .יות האחרותנמהקטגוריות הסגנו

 הנפוצים ביותר. 



 ב
 

ישנם מוטיבים, במיוחד המוטיבים  ,שכיחות של המוטיבים מראה כי מחדהשל התפוצה ו בחינה

ליים ומאידך, ישנם מוטיבים המופיעים רק על הגיאומטריים, המופיעים על כל סוגי הפרטים האדריכ

ככל שנראה )ורדה( מעטר בעיקר משקופים. זטה פריטים אדריכליים מסוג מסוים. לדוגמא, מוטיב הרו

שימוש בכל תוך  , לדוגמא, נערךדת שכיחותו. מחקר השוואתי כך יורדת מייותר המוטיב מורכב ש

המידע שניתן לרכוש בעזרת  אתמחקר זה מדגים  המדידות הפרטניות שנרשמו לגבי מוטיב "הזיגזג".

    . המסויים לגבי העיטור האדריכלי ,להפיק ניתןהמסקנות שאת תיעוד מקיף ו

נדיר מאד למצוא שתי קומפוזיציות זהות. . ישנן קומפוזיציות רבות שנוצרות משילובים של המוטיבים

קומפוזיציות המכילות סוג אחד של  - לכן, הקומפוזיציות הוגדרו בשתי קטגוריות סגנוניות בלבד

מוטיבים וקומפוזיציות היברידיות. קומפוזיציות מהקבוצה הראשונה הן הנפוצות ביותר. הניתוח של 

הנתונים מראה כי לקומפוזיציות המעטרות את הפריטים האדריכליים של הנגב הביזנטי ישנן כמה 

לא ב. ונים של פריטים אדריכליים. הן מורכבות ממוטיבים המופיעים על סוגים שא.  :מאפיינים

מירב הקומפוזיציות ג. לבחירת קומפוזיציות או מוטיבים מסוימים. הובחנה כל העדפה אזורית בנוגע 

מירב ד. שילוב של מוטיבים גיאומטריים. ישנו המקרים  רובמורכבות רק מסוג אחד של מוטיבים, וב

ביחד עם מוטיבים מקטגוריות המופיעים הקומפוזיציות ההיברידיות כוללות מוטיבים גיאומטריים 

 נוספות. 

דמיונם של האמנים מתבטא . החזרה על מוטיבים מסוימים איננה מצביעה על מחסור ביצירתיות

כאשר שני  גםלדוגמא, מכמות מוגבלת של מוטיבים.  ,ביכולתם ליצור מגוון רחב של קומפוזיציות

ישנם הבדלים קטנים, אך מובהקים, בין הקומפוזיציות המעטרות אותם.  ,נו כזוגפריטים הוכ

בתוכם. שסביב לכניסות למבנים ולחדרים  ווקממהפריטים האדריכליים המעוטרים הנפוצים ביותר 

 ף. הוא נפוץ אהמחקר מראה כי עיטור פריטים אדריכליים איננו נחלת המבנים הציבוריים בלבד

 נייה הפרטית. בב

הפריטים המופיעים במחקר הנוכחי, המגיעים ממבני ציבור וממבנים פרטיים, גולפו באבני גיר 

כי השיטות להניח בתוך ובסביבות אתרי היישוב. סביר , ככל הנראה, נחצבו אשר קומיותרטון מיוק

לאלו אשר שימשו בבנייה במהלך התקופה הביזנטית, דומות  ,שבעזרתן נבנו הבניינים ועוטרו האבנים

ח העבודה כלל את משפחתו של בעל הנכס ועל וכלכן, ההנחה היא כי זמננו. -הערבית המסורתית בת

ללא בנאי. העיטור מתאפיין במגוון רחב של קומפוזיציות ו-מלאכת הבנייה והעיטור פיקח רב

כי  ע של הגילוף מרמזר וברמות הביצוהמגוון הרב בסגנונות העיטומאפיינים מיוחדים לאתר מסוים. 

ושהעבודה נעשתה בידי אנשי המקום, אשר היו בעלי יכולות   באבן ,לא היו בתי ספר מסודרים לגילוף

 שונות. 

, קיימתשהתזו  מוהתפתחות כרונולוגית ברורה כ ינגבהלא ניתן למצוא בעיטור האדריכלי הביזנטי 

רופילים המופיעים באופן בלעדי על האדריכלי של התקופה הרומית המאוחרת. אין פ בעיטורלמשל, 

במוטיבים  ,סוגים מסוימים של פריטים אדריכליים ולא ניתן להבחין בהתפתחות סגנונית כלשהי

היא בין פריטים אדריכליים שניתן לראות ההבחנה הכרונולוגית היחידה  ובקומפוזיציות השונות.

בתקופה  הביזנטית. נראה כיתקופה מה לבין אלו שהםאשר יוצרו בתקופה הרומית המאוחרת 



 ג
 

הפריטים  (surface) לפני יותר,במתן גימור חלק  תשומת לב רבה יותרניתנה הרומית המאוחרת 

, הפריטים השייכים לתקופה הביזנטית מעוטרים בפשטות עם לעומתםהמעוטרים.  ,האדריכליים

 יותר. ורשלני גס  הינוהפריט  מוטיבים המעוצבים בסכמתיות וגימור

לפריטים  ,מחקרהדוגמאות בספרות ית של המוטיבים נחקרה באמצעות הסימבול המשמעות

נערכו השוואות שימוש במחקרים אתנוגרפיים. לדוגמא, באדריכליים הנושאים מוטיבים דומים ו

המחקר ההשוואתי משמעותם ידועה. , שלמוטיבים נוצריים המופיעים בתקופות מאוחרות יותר

סביר כי רוב עם זאת, מראה כי לא לכל העיטורים האדריכליים הייתה בהכרח משמעות סמלית. 

בעל  ,שכלל פריטים עם עיטורים ,הפריטים המעוטרים היו חלק ממערך גדול יותר של עיטור אדריכלי

ור האדריכלי משמעות סימבולית. העובדה כי פריטים מעוטרים רבים מוקמו סביב כניסות וכי העיט

בחובם העולם הדתי, מובילה להצעה כי חלק מהעיטורים נשאו של לא רק , היה נחלת העולם החילוני

משמעות סימבולית הייתה לשל העיטור, מלבד ההיבט האסטטי משמעות אפוטרופאית. נראה כי, 

 מרכיב חשוב בחיי היומיום וחיי הרוח של תושבי הנגב הביזנטי.

, נעשתה השוואה, עיטור האדריכלי בנגב הביזנטי ה מאפייניאו המשותף,  של  כדי לעמוד על הייחודי,

מסוריה, ירדן ומצרים. מעוטרים פריטים אדריכליים עם  הממצאים מעבודה זו של כללית אמנם, 

המוטיבים שנבחרו ליצור את השוואה זו מראה כי בכל אזור היו איכויות שונות של עיטור אדריכלי. 

העיטוריות בנגב שייכים לאותו מכלול מוטיבים הקיים גם בסוריה, ירדן ומצרים. הקומפוזיציות 

סביר כי האמנים מהנגב, בניגוד לחבריהם ר תרבותי בין אזורים אלו. עובדה זו מצביעה על קש

במקומות אחרים, היו מקומיים ולא מיומנים באותה המידה. דבר זה מוביל להשערה כי לא היו 

ע הועבר באופן היד,  שתים לגילוף באבן, אלאתי מלאכה שהדריכו סתקיימים בתי ספר או ב

לא השתמשו  ,בעלי המלאכה היו מקומיים וכנראהוכי  למשנהומבעל מלאכה אחד  /פרטני,דניייח

 בספרי דגמים.

לאומנות ביזנטית  ,ביותר "טהורות"עיטורים האדריכליים בנגב הביזנטי כדוגמאות ההאת ניתן לתאר 

יוצרו מחומרי גלם מקומיים ובידי  ,השייכים למכלול שנחקר ,ממצאיםהבאזור הלבנט. כל  ,מקומית

אנשי המקום. האופי המקומי של העבודה מודגש על ידי הסגנון הפשוט, באופן יחסי, של העיטורים. 

קשורה בתנופת  ,בתקופה הביזנטית ,מקומייםהסיבה לכך שכנראה היו בנגב הרבה בעלי מלאכה 

החזרה על  .בעה מהקמת והרחבת יישובים באזור שקודם לכן היה מיושב בדלילות רבההבנייה שנ

למסורת תרבותית  ,תושבי הנגבאת אותם המוטיבים העיטוריים בכל הלבנט מחברת באופן הדוק 

של   בחיי היומיום ,בדוהשכיחות של העיטור היא שמדגישה את מקומו המכנוצרית אוניברסלית. 

הסימבוליים המוצגים במחקר זה מראים כי העיטור התקיים לא רק על מנת  תושבי הנגב. ההיבטים

 ,אמצעי הגנהכ, מסר הדתילנראה כי העיטור הארכיטקטוני שימש, בנוסף לענות על צרכים קישוטיים. 

 מאפשרת ,באבן ,של אוכלוסיית הנגב. חקירת העיטור האדריכלי , ששיקף את התקוות והפחדים

בשוליים של האימפריה הביזנטית  ,באזור שזכה לשגשוג שחיו ,הצצה לעולמם האישי של אנשים

 הקדומה. 
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Abstract 

This research is located within an interdisciplinary theoretical discourse concerned 

with the study of the “self.”  It stands at the junction between the fields of psychology, 

sociology, philosophy and gender studies. It focuses on the dynamic process of the 

development and construction of the feminine personal identity. There are relatively 

few studies that conduct an empirical investigation of how the desire for a singular 

experience of the self is expressed and made manifest in life.  This study add to this 

small collection of empirical research by examining the practical methods through 

which women construct themselves as subjects at various key points in their lives, 

taking into account the environmental and cultural contexts into which they were born 

and the social context in which they exist. 

One of the innovations of this study is its use of the identification document as a 

research tool that represents a depth of identity-related questions involved in the 

process of self-identity construction. Identity documentation served as a fulcrum and a 

theoretical starting point, which assessed the meaning attributed by women to the 

information it provides, in relation to their actual experiences and choices in various 

areas of their lives. This study, by examining identity formation through the lens of 

the identification document, will bring the identification document out of its current 

invisibility and redefine the trivial role that has hitherto been attributed to it. My 

research addresses the depth of meaning – to personal, family and community 

identities - represented by the data and examines their active role in the process of 

self-construction.   

Another theoretical starting point for this study is that subjects are born into an 

identity that has been defined and determined for them. This determined identity 

includes a system of expectations and social norms, imbued with values, beliefs and 

gender stereotypes. All of these function as external forces that govern, define and 

affix the subject, and they are expressions of the process of objectification in the 

construction of the self. Against these objectifying forces there also stand additional, 

internal forces; these express subjective elements that influence the manner and extent 

to which individuals may fit into the “identity suit” that has been designed for them. It 

is in the space between the internal forces and the external, disciplinary ones that the 



dynamic process occurs, in which the actions and circumstances each individual life 

are formed. This is the multi-faceted space – both mental and concrete, in which the 

subjectification process occurs – the creation and construction of a singular 

experience of self as distinct from all others. 

This study could be defined as based in Grounded Theory. It was conducted by 

qualitative methodology, using in-depth interviews and life stories of 12 Israeli 

women, representing a variety of backgrounds. Data analysis was conducted using 

qualitative techniques, deriving stories from the interviews.   

The purpose of the study was to identify mechanisms, dynamics and methods unique 

to women in the construction of their identity, in their experience and their activity in 

different areas of the existing social system. In it, I identify and describe the 

mechanisms that underlie the development and design of a subject gendered feminine, 

as these arise from the life stories of the women. I also point out the parameters 

through which it is possible to identify the circumstances and the manner in which 

women make their way as subjects in practice, in relation to the norms, expectations 

and prescriptions of the stereotype, and to the circumstances of their lives. 

In this context, my research contributes to our understanding of processes of change 

in personal development in a specific social context. It also indicates the manner in 

which subjective change influences changes in the social environment. As such, it 

also contributes to our understanding of changing gender relations in contemporary 

society, and of processes of possible change in the future. One of the important 

insights to arise from this research is that, within the wide heterogeneity of the 

research sample, it is nevertheless possible to identify common characteristics for 

dynamic mechanisms in processes of self-construction. These common threads were 

assessed by means of five themes, which were derived, based on the research 

questions, from the interviews.   

Theme 1: Women’s ambition and internal for an integrative, distinct and individual 

experience of self.  

Theme 2: agency - the manner in which the system of mental and environmental 

resources is acquired and used by women, as they act, in a dynamic process of 

creating the experience of personal identity.  

Theme 3: Influences of the father and the mother on the development of the feminine 

personal identity.   

Theme 4: The close girlfriend and her functional role in the process of constructing 

the feminine self 

Theme 5: Processes of change and transformation.   



 חקר העצמי: עיון בהתפתחות זהות הסובייקט הנשי    נושא העבודה:

 מגישה:      רבקה אוריון

 מנחה:       פרופ' הנרייט דהאן כלב

 תקציר

 בצומת ומצוי 'Self' -ה', עצמי' -ה בחקר העוסק תחומי רב תיאורטי שיח בתוך ממוקם זה מחקר

  של הדינמי בתהליך מתמקד המחקר. ומגדר פילוסופיה, סוציולוגיה, פסיכולוגיה של התחומים

 המגדרי בהקשר הסובייקטיביזציה בתהליך כלומר, הנשית העצמית הזהות והבניית התפתחות

, רבות תיאורטיות גישות קיימות, העצמי חקר בתחום הרחב התיאורטי השיח במסגרת. הנשי

 כיצד, למעשה הלכה, אמפירית הבוחנים בלבד מעטים מחקרים יש אולם. ומנוגדות מגוונות

 .  החיים במהלך הפועל אל ומוצאת מתבטאת, הסינגולרי העצמי לחוויית השאיפה

 ובצמתי לאורך כסובייקט עצמן את מעצבות נשים בהן, בפועל הדרכים את בוחנת אני, זו בעבודה

 בו החברתי ההקשר ובתוך נולדו אליו והתרבותי הסביבתי ההקשר בתוך, בחייהן השונים השלבים

 הקיים המצומצם האמפירי למחקר ומוסיפה תורמת העבודה בכך. יוצרות הן ואותו חיות הן

 .     בתחום

 של עומק המייצג מחקר ככלי, הזיהוי תעודת במסמך השימוש הוא במחקר החידושים אחד

, תיאורטית מוצא וכעמדת מחקרית משען כנקודת. העצמית הזהות בהבניית זהותיות שאלות

 בחינת ותוך מול אל, הנשים ידי על להם המיוחסת והמשמעות הזיהוי תעודת נתוני נבחנו

 אשר מסמך היא הזיהוי תעודת. השונים החיים במעגלי, בפועל שלהן והבחירות ההתנסויות

 פוליטיות משמעויות או אזרחי זיהוי לצורך מדינתיות, פורמליות משמעויות כלל בדרך לו מיוחסים

 מול בעיה קיימת כאשר כלל בדרך מתגלה, העדרה או הזיהוי תעודת של חשיבותה. לאומיות

 לא זהות כמכוננת, הזיהוי תעודת של לתפקיד אולם. הפרט חיי על המשליכה הפורמלי הממסד

 דרך העצמית הזהות בכינון המתבונן הנוכחי המחקר. המקצועית בספרות התייחסות מצאתי

. אליה הטריוויאלי ומהיחס מהשקיפות אותה להוציא מאפשר, הזיהוי תעודת של הפריזמה

 המשפחתי, העצמי הזהות בהיבטי והאישית החברתית המשמעות לעומק התייחסתי זו בעבודה

 עיצוב בתהליך האקטיבי ולתפקידם זו בתעודה המוטבעים הנתונים ידי על המיוצגים, והקהילתי

 .   האישית הזהות

. עבורו ומוכתבת מוגדרת זהות לתוך נולד שאדם, היא זו עבודה של נוספת תיאורטית מוצא עמדת 

 של מערך כוללת, הזיהוי בתעודת הפורמליים הנתונים ידי על כאן המיוצגת, זו מוכתבת זהות

 על פועלים אלה כל. מגדריים וסטריאוטיפים אמונות, בערכים וצרובה חברתיות ונורמות ציפיות

 האובייקטיביזציה לתהליך ביטוי והם ומקבעים מגדירים, ממשמעים חיצוניים ככוחות האדם

 ביטוי הנותנים אישיותיים תוך פנימיים כוחות פועלים אלו כוחות למול. העצמית הזהות בהבניית

 שעוצבה" הזהות חליפת"ל היחיד של התאמתו ומידת אופן על המשפיעים סובייקטיביים לחלקים

 מתרחש, והמקבעים הממשטרים החיצוניים הכוחות לבין הפנימיים הכוחות שבין במרחב. עבורו

, ממדי הרב המרחב זהו. הייחודיים החיים ונסיבות מהלכי ומתעצבים נבנים שבו הדינמי התהליך

  הסינגולרי העצמי חווית והבניית כינון - הסובייקטיביזציה תהליך מתרחש שבו והקונקרטי הנפשי

 . מהאחר המובחן



 המסקנות .(Grounded theory) מסוג תאוריה המעוגנת בשדה כמחקר לסווג ניתנת זו עבודה

 הגישות אל התייחסות כדי תוך, השדה עבודת ממצאי מתוך צמחו התיאורטיות והתובנות

 .השונות התיאורטיות

 ההנחה מתוך. חיים סיפורי של עומק ראיונות באמצעות האיכותנית הגישה פי על נעשה המחקר

 חווית התפתחות תהליך את לחקור בחרתי, סובייקטיבית תמיד היא הקיימת המציאות שתפישת

 .  עצמן הנחקרות של ראותן מנקודת שמסופר כפי נשים של העצמית הזהות

 חיים רקעי המייצגות, ישראליות נשים 21 עם עומק ראיונות עריכת כללה השדה עבודת

 סיפורים הסמכת באמצעות, תוכן ניתוח של איכותנית בטכניקה נעשה הנתונים עיבוד. הטרוגניים

, לנשים הייחודיות ודרכים דינמיקה, מנגנונים לזהות היא המחקר מטרת. שנערכו הראיונות מתוך

 .   הקיים החברתי במערך, השונים החיים במעגלי ובפעולתן הווייתן, זהותן עיצוב בתהליך

 מדגם של מאד הרחבה ההטרוגניות שמתוך היא זה ממחקר העולות החשובות התובנות אחת

. עצמי-ה וכינון עיצוב בתהליכי דינמיים מנגנונים של משותפים מאפיינים לזהות ניתן, המחקר

 מתוך, המחקר שאלות בעקבות, שחולצו תימות חמש באמצעות נבחנו אלו ומנגנונים מאפיינים

 .  הראיונות

 מובחנת אינטגרטיבית עצמית זהות לחוויית הנשים של פנימי הנפשי והצורך השאיפה: 1 תימה 

 .  וייחודית

 על ונרכש משמש והסביבתיים הנפשיים המשאבים מערך בו האופן. סוכניות -Agency: 2 תימה

 .  העצמית הזהות חווית כינון של הדינמי בתהליך, פועלות שהן כפי, הנשים ידי

 התפתחות בתהליך, האימא, האבא השפעות .אישה-העצמית הזהות והבניית התפתחות: 3 תימה

 . הנשית העצמית הזהות

  .תהנשי העצמית הזהות הבניית בתהליכי הפונקציונלי ומקומה הטובה החברה:  4 תימה

 בו האקטיבי התהליך את ומתארת חושפת אני זו בעבודה. והשתנות שינוי של תהליכים :5 תימה

 .הנשית העצמית הזהות חוויית של ההתפתחותי המהלך בתוך שינוי נוצר

 ומי החזק מי ברור תמיד לא שבה, מגדריים כוחות יחסי של פוליטיקה מוצגת זה במחקר 

 במציאות יום היום בחיי שינוי מייצרים אשר הפרטים של נחלתם רק נואי השינוי זו בדרך. החלש

 .יותר רחב חברתי שינוי של תהליכים על משליכים אלא, חייהם
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This thesis is in Computational Geometry, which is a subfield of Computer Science that 

studies efficient algorithms and data structures for solving problems of a geometric nature, 

such as those concerning points, lines, polygons, or disks, in the plane and in spaces of higher 

dimensions. These problems arise in many application domains, such as Communication 

Networks, Geographic Information Systems (GIS), Robotics, and Computer Graphics. 

In this thesis we focus on geometric problems that arise in wireless communication networks. 

A wireless communication network consists of a set of wireless transceivers (nodes) located in 

a low-dimensional space (usually, the Euclidean plane), and the goal is to compute a ``good'' 

network. The main requirement of such a network is connectivity. That is, any two nodes can 

communicate (send and receive messages) either by a single-hop (i.e., direct communication) 

or by a multi-hop route (i.e., via other nodes).  

Most of this thesis deals with problems that are motivated by the usage of directional 

antennas in wireless communication networks. Let P be a set of points in the plane, and 

assume that each point represents a transceiver equipped with a directional antenna. The 

coverage area of a directional antenna, located at point p of angle   and range r, is a sector of 

angle   of the disk of radius r centered at p, where the orientation of the sector can be 

adjusted. We denote the coverage area of the antenna at p by    (since when assuming an 

unbounded range the sector becomes a wedge). 

 

Main problems and results 

In Chapter 2 we introduce two basic gadgets that will be used as building blocks in 

subsequent chapters. Each basic gadget consists of a small number of transceivers equipped 

with directional antennas of some angle   and unbounded range, such that (i) their induced 

symmetric communication graph (SCG) is connected, and (ii) the union of their  wedges is the 

entire plane.  

In Chapter 3 we introduce a new structure for a set of points in the plane and an angle  , 

which is similar in flavor to a bounded-degree MST. We name this structure  -MST. We study 

the problem of computing an  -MST for several common values of  . 

In Chapter 4 we study two important applications: (i) the antenna conversion problem and 

(ii) the orientation and power assignment problem.  

These applications were studied under the asymmetric model of communication, but not 

under the (more natural) symmetric model of communication, where they are considerably 

more difficult.  

In Chapter 5 we study several variants of the following problem: What is the minimum 

interference I, such that for any set P of n points in the plane, representing transceivers 

equipped with a directional antenna of angle  , one can assign orientations and ranges to the 

points in P, so that the induced communication graph G is either connected or strongly 

connected and I(G) ≤ I. 

Finally, in Chapter 6 we introduce the SINRk model, which is a practical version of the SINR 

model. In the SINRk model, in order to determine whether s's signal is received at c, where s is 

a sender and c is a receiver, one only considers the k most significant senders w.r.t. to c (other 

than s). 

 

 

 
 



 :נושא העבודה כיווניות אנטנות עם לרשתות גיאומטריים אלגוריתמים

 :מגיש רום אשנר

 :מנחה ץ"מתיא כ' פרופ

עיקר אשר  ,תחום בתיאוריה של מדעי המחשב ההינ גיאומטריה חישובית .עבודה זו עוסקת בגיאומטריה חישובית

 ,בין היתר .בעלות אופי גיאומטריבעיות  וןרהמשמשים לפת ,יעיליםומבני נתונים אלגוריתמים חקר הוא  ועניינ

. מימד גבוה יותרממישור או במרחבים ב, או דיסקים פוליגונים, ישרים, קשורות בנקודותהבעיות בעוסק המחקר 

, (GIS)ם מסדי מידע גיאוגרפיי, תות תקשורתרש כגוןבעיות מסוג זה עולות בהקשרים שונים ובתחומים מגוונים 

 . גרפיקה ממוחשבתו רובוטיקה

רשת תקשורת . רשתות תקשורת אלחוטיותהקשר של העולות ב ,מתמקדת בבעיות גיאומטריות ,עבודת מחקר זו

במישור , בדרך כלל)במימד נמוך ( יםמשדר/יםמקלט)שים "מקמקודקודים המייצגים מורכבת מקבוצה של  ,אלחוטית

 היא בראש ובראשונה ,שה המרכזית מרשת שכזאתהדרי. "טובה"לחשב רשת ת שואפים בחקר הבעיו .(האוקלידי

באופן ישיר או  הודעות זה לזה( ולקבל)יכולים לשלוח שני קודקודים כל , כלומר. ותקשירלה את תכונת השתהיה 

 .קודקודים אחריםבניתוב דרך 

 א השימוש באנטנות כיווניות ברשתות תקשורתילהן ה ההמוטיבציאשר  ,מרבית התיזה מתמקדת בבעיות

שטח הכיסוי של . ש המאובזר באנטנה כיוונית"כל נקודה מייצגת מקמכך שקבוצת נקודות במישור   תהי . אלחוטיות

כך שאת ,  -שמרכזו ב  של דיסק ברדיוס   א גזרה בזוית יה,  הממוקמת בנקודה   וטווח   אנטנה כיוונית בזוית 

 .  בסימון   של אנטנה בנקודה  ישטח הכיסות אאנחנו מסמנים . האוריינטציה של הגזרה ניתן לכוון

 

 ותוצאות עיקריות מבנה העבודה

נלמדות מספר , מכן בפרקים שלאחר .רקע ועבודות בתחום, כולל סקירה כללית של מושגים, ל עבודה זוש 1פרק 

 . הקשורות בשימוש באנטנות כיווניות ברשתות תקשורת אלחוטיות ,שונותבעיות 

כולל  ,מבנה בסיסי שכזה כל. כאבני בניין בפרקים העוקבים משמשים אשר, יםימבנים בסיס שניאנו מציגים  2פרק ב

גרף . א: כך שמתקיים ,חסוםלא לות טווח ובע   המאובזרים באנטנות כיוונית בזווית ,שים"מספר קטן של מקמ

 . האיחוד של כל הגזרות המתאימות מכסה את כל  המישור .ב. התקשורת הסימטרי המושרה הוא קשיר

דרגה ממינימאלי  עץ פורששדומה במקצת ל,   תוזוויאנו מציגים מבנה חדש לקבוצת נקודות במישור  3בפרק 

למספר  MST- לומדים את בעיית חישוב  אנו. MST- מבנה זה אנו מכנים (. Bounded-Degree MST)חסומה 

 . ערכים נפוצים של 

 : אנו לומדים שתי אפליקציות חשובות 4בפרק 

 .Antenna Conversion Problem))בעיית החלפת האנטנות  .א

נלמדו  ,אפליקציות אלו. (Orientation and Power Assignment Problem)אנטנות והספק לכיוון  השמתבעיית  .ב

 .יותר מורכבת היא הבעיהבו , אבל לא תחת המודל הסימטרי, סימטרי-תחת מודל הקשירות האבעבר 

 nשל  Pכך שלכל קבוצה , Iהמינימאלי  Interference-מהו ה: הבאה הבעיהשל  ציותאנו לומדים מספר וריא 5בפרק 

כך שגרף , האנטנות ניתן לקבוע את הכיוונים ואת הטווחים של,  כיווניות בזוית  ותהמייצגות אנטנ, נקודות במישור

 .       -הוא קשיר או קשיר היטב ו  התקשורת המושרה 

, SINRk-במודל ה. SINR-שהוא גרסה שימושית יותר של מודל ה, SINRk-אנו מציגים את מודל ה 6בפרק , לבסוף

המשדרים המשמעותיים    לוקחים בחשבון רק את,  נקלט במקלט   המשודר ממשדר  האותעל מנת לקבוע האם 

 . ביותר ביחס למקלט 

 



Developing Single-Molecule Fluorescence Techniques and 

Their Application in the DNA Nanotechnology Field 

By Roman Tsukanov 

Supervised by Dr. Eyal Nir 

Abstract 

The structural dynamics of large biomolecules such as DNA, RNA, and proteins can be studied in great 

detail using single-molecule fluorescence techniques. Because of the complexity of the experiments and 

the data analysis, however, various experimental aspects are yet to be examined to validate the 

technique.  

In my research I compared diffusion-based and immobilized-based single-molecule fluorescence 

techniques by measuring a series of DNA hairpin molecules, different only by their stem sequences. 

These DNA structures presumably have relatively simple dynamics, making them a favored model 

system. The opening and closing rates of hairpins immobilized to coverslip surfaces and hairpins 

attached to DNA origami were measured using total internal reflection fluorescence (TIRF) and 

compared to rates obtained from freely diffusing hairpins and DNA origami-bound hairpins using the 

probability distribution analysis (PDA) method. The data from diffusion- and immobilization-based 

techniques were consistent for all the constructs and for all NaCl concentrations examined, cross 

validating the TIRF and PDA techniques. From the excellent agreement between rates of opening and 

closing of free hairpins and of hairpins bound to origami, we concluded that the origami has no 

influence on the hairpin dynamics and that the PDA method correctly separates the diffusion from the 

dynamic component. The experimental opening rates were in excellent agreements with rates predicted 

by energy minimization using nearest neighbor energy parameters (realize by MFOLD software 

package) and transition state theory for melting of duplexes with sequence identical to that of the stems, 

leading to the conclusion that the hairpin unfolding mechanism resembles that of duplex melting. The 

closing rates were in a good agreement for all hairpins, suggesting that the folding reaction depends on 

counterion concentration and not on stem sequence.  



 Finally, I present a single-molecule fluorescence application in DNA nanotechnology. The 

immobilization-based technique was combined with microfluidics technology to operate a DNA bipedal 

walker that strides on a 100-nanometer-sized DNA origami track with unprecedented efficiency and 

speed. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 פיתוח של שיטות פלואורסנטיות למולקולה בודדת

 ויישומן בתחום הננוטכנולוגיה של ד.נ.א.

צוקנוברומן   

איל ניר' דרבהנחיית   

 תקציר

 

והדינאמיקה של מולקולות ביולוגיות גדולות, כגון ד.נ.א. ר.נ.א. וחלבונים ניתן לחקור באופן פרטני באמצעות את המבנה 

ספקטרוסקופיה פלואורסנטית של מולקולה בודדת. עקב מורכבות השיטה ומורכבות עיבוד התוצאות הניסוי אינו טריוויאלי ולכן 

 דרוש אימות ניסויי של הטכניקות.

קיבוע ע"י -דיפוזיה ומבוססת-של מולקולה בודדת מבוססת פלואורסצנטיותנו מפתחים ומבצעים אימות לשיטות במחקר הנוכחי א

(. להרפין דינאמיקה פשוטה יחסית Stemמדידה של סדרת מולקולות ד.נ.א. הרפין אשר שונים אחד מהשני ברצף של המנעול )

יחה והסגירה של הרפינים מקובעים ישירות למשטח אשר הופכת אותה למולקולת מודל מתאימה למחקר זה. קצבי הפת

( והושוו לקצבי הפתיחה TIRFומקובעים דרך ד.נ.א. אוריגמי נמדדו בעזרת מיקרוסקופיה פלואורסנטית של החזרה מלאה )

שנמדדו עבור הירפין חופשי ועבור הירפין המחובר לאוריגמי חופשי. קצבי הפתיחה והסגירה עבור ההירפינים החופשיים 

)  בעזרת טכניקה הקרויה "אנליזה של צפיפות ההסתברות" FRETקבלו מתוך אנליזה של הצורה של היסטוגרמת ה הת

(Probability Distribution Analysis, PDA  ההסכמה המלאה בין תוצאות ניסוי הדיפוזיה לבין תוצאות ניסוי המשטח לכל .

טכניקות הניסיוניות ופרוצדורות עיבוד התוצאות הינם נכונים עבור המדידות שנעשו ועבור כל ריכוזי המלחים מעידה על כך שה

אוריגמי, הסקנו שהאוריגמי -חופשי ועבור הרפין-שני סוגי הניסויים. בנוסף, מתוך הסכמה של תוצאות הניסויים עבור הרפין

לא תלות בדיפוזיה של מסוגלת להוציא את קצבי הפתיחה והסגירה ל  PDAאינו משפיע על הדינאמיקה של ההרפין וששיטת ה

 האובייקט הנמדד, כפי שנדרש.

-ותיאורית מצב המעבר שחושבו עבור מקטעים דו MFOLDקצבי הפתיחה הניסויים של ההרפינים מסכימים עם הניבויים של 

של  גדיליים בעל רצפים זההים לאלו של מנעולי ההרפינים. מכאן הסקנו כי מנגנון הפתיחה של הרפינים דומה למנגנון הפרוק

אדנינים  13-גדילי. קצבי הסגירה, לעומת זאת, זהים עבור כל הרפינים שנמדדו, לכולם לולאה זהה המורכבת מ-ד.נ.א דו

(polyA31) ותלוים בריכוז המלח בתמיסה. מכאן הסקנו שמנגנון סגירת ההרפין מושפע מהחוזק היוני של התמיסה ואינו תלוי ,

 עול ההרפין.ברצף הבסיסים וחוזקו התרמודנאמי של מנ



לבסוף, אני מדגים בעבודה זו שימוש בפלואורסנציה של מולקולה בודדת בתחום של ננוטכנולוגיה של ד.נ.א.. הטכניקה של 

משטח שולבה עם טכנולוגיה של מיקרופלאידיקס לשם הפעלה וניטור של מנוע עשוי ד.נ.א. אשר מסוגל -מולקולות מחוברות

פי פקודות חיצוניות. שילוב השיטות איפשר יעילות ומהירות פעולה  אוריגמי ואשר נע עללהתקדם על מסלול הנמצא על ד.נ.א. 

 ללא תקדים, ומאפשר פיתוח טכמנולוגית מנועים יעילים המסוגלים לבצע עבודה ומשימות ברמה המולקולרית.

 

 



 

רגולציה חיסונית של תהליכי נוירו גנזה ותפקוד מיקרוגליה בהזדקנות והתפתחות 

 פתולוגיה מוחית. 
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   תקציר:
 
 

 עם .ומתמשך רציף באופן החיים במהלך הבוגר במוח גזע מתאי נוצרים חדשים וגליה עצב תאי

 בתזה  .ניווניות במחלות יותר רבה ובמידה, הגיל עם חד באופן יורד בהיפוקמפוס וירוגנזההנ תהליך, זאת

  .עצבי תיקון תהליכיב אילו לגירעונות חסינות ליצור יכולים חיסון מנגנוני האם השאלה את מעלים אנו זו

 של קמפוסבהיפו חדשים נוירונים יצירת משפר IFN- כדוגמת דלקתי-פרו ציטוקין כי מדגימים  אנו

 האפקט זקנים בעכברים  .החיים בעלי של זיכרון וביצועי מרחביתה הלמידה את ומשפר, בוגרים עכברים

 על בהגנה לעליה וקשור, אלצהיימר מחלת של מודל בעכברי והן  WT בעכברי הן, יותר בולט  IFN-     של

 במודל שנצפה חדשים נדרוציטיםאוליגוד של המוגבר הייצור את מוריד IFN-  ,לכך בנוסף.  הנוירונים

 הסביבה את מעצבים במוח IFN- של מוגבלות כמויות כי מראים אנו  .אלצהיימר מחלת של עכברי

 התקין התפקוד את מייצגת זו שתופעה הנמנע מן זה אין, ולכן, הנוירוגנזה בתהליך התומכת הנוירופויטית

 .                                                  .במוח תיקון ותהליכי דלקת על בשליטה החיסון מערכת של

 תאים. המוח של החיסון מערכת נציגי, המיקרוגליה תאי אילו, במוח החיסוני המערך של נוסף היבט        

 דינמיקה בעלי שלוחותיהם, העצבית ברקמה משולבים, להם הייחודית מסועפת מורפולוגיה בעלי אילו

 מיקרוגליה תאיש שיתכן כך על המרמז דבר,  סמוכים תאים עם אינטראקציה ויוצרת הסורקת רציפה

 של כמותי לאפיון דיגיטלי בכלי השתמשנו זה במחקר  .המוח של תקין פיזיולוגי לתפקוד  תורמים

 ועם ההזדקנות עם עוברים שהתאים השינויים אחר ועקבנו, בעכברים מיקרוגליה תאי מורפולוגיות



, צעירים בעכברים מיקרוגליה לתאי בהשוואה כי מראים אנו ,כן כמו. מרהאלצהיי מחלת התקדמות

 דומה פתולוגיה .יורדת המורפולוגית ומורכבותם מסועפים פחות, יותר מבוגר בגיל בעכברים מיקרוגליה

 בהשוואה יותר מוקדם חודשים 6-21 מופיעה היא אך,  אלצהיימר למחלת מודל בעכברי גם מופיעה

 אך,  WT עכברים של במוחות נצפה דלקת מעודדי גנים של מוגבר מעט ביטוי כי, יןלצי יש WT. לעכברי

 חלבון של צבר, עצבית דלקת לקדם במקום כי מראים אנו בכך .האלצהיימר למחלת עכברי במודל לא

, בתורו זה .שלהם המבנה את ומשנה מיקרוגליה תאי מושך ,האלצהיימר למחלת האופייני, אמילואידי

 לגרום שיכול תהליך ,יהאמילואיד האגרגט את המקיף באזור מיקרוגליה תאי של חמור למחסור גורם

 .בהתאמה קוגניטיבית ירידה גוררל שעלולה המיקרוגליה י"ע העצבי התיקון ביכולת לדעיכה
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Background 

In recent years, the use of innovative medical technologies has significantly improved health 

outcomes; however implementation of these technologies involves ever-escalating healthcare 

costs. The recent global economic crisis imposed severe restrictions on public budgets allocated 

to healthcare, and health spending has leveled off in many countries over the last few years. 

Thus, there is a need to continue the improvement in health outcomes while adhering to 

restricted healthcare budgets.  Current healthcare policies, however, are very far from 

maximizing the health outcomes of the population within the given budgets. One option for 

achieving this goal is to reallocate existing budgets to interventions that provide the most “value 

for money”. Another policy may be providing the population with slightly less effective medical 

interventions with significantly lower cost, thus enabling effective treatment for a wider 

population.  Although cheaper and lower quality products exist in many markets, barriers still 

remain for using similar products in health care. Thus, the objective of this study is to develop a 

tool that can assist decision-makers in comparing the effect of intervention alternatives on the 

entire intended use population (IUP), under a pre-specified budget.  

Methods 

 
Our analytic approach included seven consecutive steps: First, we defined the intended use, the 

end-point (EP) events and target population. Step two is defining technology alternatives. Step 

three is forecasting the diffusion of the alternatives into the target population, subject to a pre-

defined budget. Step four is calculating the clinical impact of the alternatives. Step five is 

calculating the impact of no therapy on the untreated population. Step six is comparing the 

aggregated clinical impact of each alternative. The final step is Comparing the budget impact of 

each alternative. 

 

The JUPITER trial as a case study 



The results from the JUPITER trial (Justification for the Use of Statins in Prevention: An 

Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin) and the United-States intended use population (IUP) 

were used as a case study. The JUPITER trial showed that in apparently healthy people without 

hyperlipidemia but with elevated high-sensitivity C-reactive protein (CRP) levels, Rosuvastatin 

reduced the incidence of major cardiovascular events at about 50%. The JUPITER US IUP is 

estimated at 6,700,000 patients and if this entire IUP would be treated with Rosuvastatin for 5 

years, an estimated 260,000 cardiovascular events could be prevented, but an annual budget of 

over $8,000,000,000 is required, which poses a significant limit on its implementation.  

RESULTS 

We compared the outcomes on the entire U.S. JUPITER intended-use population, for three 

treatment alternatives: 1) Rosuvastatin for a limited patient population, with the clinical effect 

reported in JUPITER. 2) Lowest cost statin for most patients, with 75% of the JUPITER effect 

per patient. 3) Usual care (do-nothing) as a baseline for cost and effectiveness. We used an 

annual budget constraint of $281M, which covers the lowest cost statin for all the IUP, and used 

a 10-year time horizon, in order to allow for significant technology diffusion. The Rosuvastatin 

alternative resulted in the prevention of 6,395 cardiovascular events as compared to usual care, 

and the costs saved for these events are $227,990,526. Using the lowest-cost statin Lovastatin 

alternative resulted in the prevention of 158,284 cardiovascular events, and the costs saved for 

these events are $5,642,765,514. Sensitivity analyses showed robustness of the results favoring 

Lovastatin. The added cost of a Rosuvastatin is directly related to its’ added efficacy, in order to 

achieve similar health benefits with the same budget. 

 

CONCLUSIONS 

Under budget constraints, using Lovastatin enables a substantially larger market access to 

treatment, which according to our model resulted in significantly better health outcomes for the 

intended-use population. The Lovastatin option is also cost- saving compared to no therapy at all. 

The study has theoretical significance in providing a method to evaluate the health effects of 

treatment alternatives for an entire IUP and thus improving health outcomes under a strict budget 

constraint, and applied significance as a potential tool for payers to improve health outcomes 

under austerity settings and economy downturn.  



 
I 

  מידול ההשפעה של נגישות לחלופות טיפוליות במסגרת אילוץ תקציבי

  על התוצאים הרפואיים של כלל אוכלוסיית היעד לטיפול 

  : רונן ארבלמגיש

  מנחה : פרופ' דן גרינברג

  
 תקציר

 

 רקע

השימוש בטכנולוגיות חדשות ברפואה כרוך בעלות כספית גבוהה, אולם בעקבות המשבר הכלכלי 

העולמי, נראה שיושתו מגבלות קשות על מימון טכנולוגיות רפואיות חדשות. המטרה של כל חברה 

 (Prioritization) את הבריאות בתקציב נתון, אולם השיטות לתיעדוף (Maximize)היא להשיא 

טכנולוגיות במסגרת סל שירותים במימון ציבורי  בהן נעשה שימוש כיום אינן מיטביות ולא תמיד 

עולות בקנה אחד עם מטרה זו.לאחרונה הועלו בספרות המדעית הצעות לשימוש בטכנולוגיות 

שמחד יעילות פחות בהשוואה לטכנולוגיות הטובות ביותר המצויות במערכת הבריאות לאותה 

גישה זו שנועדה  מאידך, חוסכות משמעותית בעלות הכוללת למערכת הבריאות.מטרה, אולם, 

ידי המודלים -לקדם את המטרה של השאת תוצאי בריאות בתקציב נתון, לא נתמכת תמיד על

הכלכליים הקיימים. מודלים אלה מוגבלים לרוב ביכולתם לבחון את התועלת לכלל האוכלוסייה 

יות חדשות. הסיבה המרכזית היא שהערכה כלכלית מלאה הנובעת משימוש בטכנולוגיות רפוא

של טיפול חדש לעומת  (incremental cost-effectiveness ratio) יעילות-מתחשבת רק ביחס עלות

חלופה קיימת, ועדיין אין גישה מובנית שתשלב את תוצאות ההערכה הכלכלית עם תוספת 

שימוש  לכלל החולים הזכאים לה. הנדרשת ליישום הטכנולוגיה) budget-impactהתקציב (

בגישה מובנית זו עשויה להראות שיפור של תוצאי הבריאות של כלל אוכלוסיית היעד לטיפול, 

 היתה מטרת המחקר במסגרת אילוץ תקציבי,  על ידי שימוש נרחב יותר בטכנולוגיות זולות יותר.

של חלופות  פתח מודל כלכלי להערכת טכנולוגיות רפואיות, שייתן למענה להשוואת התוצאיםל

   היעד, תחת אילוץ תקציבי מוגדר.טכנולוגיות על פני כל אוכלוסיית 

  שיטת המחקר 

הגדרת הראשון מתבצעת שלב ב במסגרת המודל שפותח במחקר זה הוגדרו שבעה שלבים:

נעשה . בשלב השני מוגדרות חלופות טיפוליות. בשלב השלישי אוכלוסיית היעד ומטרת הטיפול

של  הערכת ההשפעהבשלב הרביעי  חיזוי הדיפוזיה של החלופות במסגרת האילוץ התקציבי.

רועים יחיזוי הא מבוצעשלב ב. החלופות על הפחתת הארועים הקליניים באוכלוסייה המטופלת

רועים הקליניים יסך כל האאת משווים . בשלב השישי הקליניים באוכלוסייה הלא מטופלת

סך פוטנציאל החיסכון הכספי  אתמשווים , ובשלב השביעי באוכלוסיית היעד, בחלופות השונות

  שחושבו בשלב השישי. רועים קלינייםיאהע"י מניעת 

   



 
II 

 מחקר היופיטר כמקרה מבחן לתיקוף המודל ובחינת השערת המחקר

 :JUPITER (Justification for the Use of Statins in Prevention   השתמשנו במחקר היופיטר

An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin)  

התוצא העיקרי של המחקר היה אירוע כמקרה מבחן לתיקוף המודל ובחינת השערת המחקר. 

כדי לבחון את השערת המחקר שלנו, החלטנו להשתמש בכל אוכלוסיית . וסקולרי ראשון-קרדיו

, ולבחון שתי חלופות טיפוליות: תרופה יעילה ויקרה (רוסובסטטין) רטיופיהיעד בארה"ב של 

 לה ופחות יעילה (לובסטטין).ומולה תרופה מאד זו

 תוצאות 

חלופות הטיפוליות על כלל ההמחקר השווה את תוצאי הבריאות והתועלת הכספית של 

דולר, המאפשר כיסוי מלא  281,000,000אוכלוסיית היעד לטיפול, תחת אילוץ תקציבי שנתי של  

שנים, על מנת לוודא  10בוצע שימוש באופק תכנון של  . וכלוסיית היעד בתרופה הזולה יותרשל א

תוצאי הטיפול בחלופת  הטמעה משמעותית של החלופות הטיפוליות בקרב אוכלוסיית היעד.

 158,284קרדיוווסקולרים משמעותיים, אל מול  רועיםיא 6,395הרוסובסטטין הראו מניעה של 

 -רועים שנמנעו בחלופת הלובסטטין. החיסכון כספי של מניעת ארועים אלו הסתכם ביא

ניתוח רגישות בחלופת הרוסובסטטין.  $5,642,765,514, אל מול חסכון כספי של $227,990,526

התרחישים. ניתוח רגישות למחיר היתרון המשמעותי של לובסטטין בכל הראה יציבות של 

הרוסובסטטין העתידי העלה כי כדאיות תוספת המחיר תלויה באופן ישיר בתוספת התועלת 

 מוש בחלופה היקרה יותר.הטיפולית שתיווצר משי

 מסקנות

שימוש נרחב ביותר של הטיפול במסגרת אילוץ  מאפשרתהחלופה היקרה פחות ויעילה פחות 

לתוצאות קליניות ופיננסיות טובות בהרבה מהחלופה היקרה  מביאהתקציבי, ובהתאמה לכך 

ה הטיפולית יותר והיעילה יותר. השערת המחקר אוששה, לפחות לגבי מקרה מבחן זה, בו החלופ

במחקר זה הוצעה   במקרה זה). 75%זולה משמעותית , ואילו יעילותה היחסית סבירה (כ

הנדרשת  לראשונה גישה מובנית שתשלב את תוצאות ההערכה הכלכלית עם תוספת התקציב 

סל השירותים במימון ליישום הטכנולוגיה לכלל החולים הזכאים לה. מכיוון שתקציב עדכון 

מוגבל וקבוע מראש, גובה התקציב הנדרש מהווה כיום מרכיב משמעותי בקביעת ציבורי בישראל 

המודל החישובי המוצע במחקר זה מציע גישה מובנית שתשלב את התועלת  .טכנולוגיהתיעדוף ה

טיפול. הקלינית/כלכלית עם תוספת התקציב הנדרשת, לכלל אוכלוסיית היעד העשויה להזדקק ל

יש פוטנציאל לפשט את ההמלצה, על ידי מתן תשובה  כמותית וברורה לשאלה המוצע למודל  

המתבקשת: בהינתן מגבלה תקציבית, איזו חלופה תשפר את תוצאי הבריאות של אוכלוסיית 

   היעד לטיפול ?
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Abstract 

 

Talus flatiron sequences around mesas are ubiquitous landforms in arid and 

semi-arid regions and are characterized by concentric positions of their apices relative 

to the mesa cliff. The mesas are mostly characterized by horizontal stratified erodible 

rocks capped by more resistant strata. The accepted conceptual model for mesa 

evolution and degradation considers reduction in the width of the mesa flat-top plateau 

due to cliff retreat but ignores possible denudation of the mesa flat-top and the rates and 

mechanism of its erosion. Alternating phases of deposition and erosion can lead to 

formation of generations of talus flatirons around mesas in which old remnants are 

located farther from the source cliff. The existing conceptual model of this systematic 

spatial distribution of talus flatirons is related to changes between humid and dry 

climatic phases during the Quaternary. However, recent studies show that most of the 

currently hyperarid part of the Negev has been under hyperarid conditions at least since 

the middle Pleistocene. Moreover, according to many previous studies, the main cause 

for this distribution is significant cliff retreat. Extensive mesa cliff retreat at the scale 

of hundreds of meters per million years was estimated based on measurements such as 

longitudinal profiles of the slopes and only a rough estimation of their ages. However, 

calculations of cliff retreat rates in arid regions by independent and direct methods (e.g., 

cosmogenic nuclides), yielded retreat rates up to two orders of magnitude lower than 

those estimated. These contradicting results highlighted the necessity to test the 

conceptual model of cliff retreat versus talus flatiron apex retreat and to test the 



hypothesis of climate control on talus flatiron cyclic formations in hyperarid 

environments. Three groups of talus flatirons and four mesas which represent different 

stages of mesa evolution were analyzed in the northeastern hyperarid Negev desert. 

Two of the four mesas examined are characterized by a relatively wide (200-230m) 

flat-top and a thick caprock whereas the other two are characterized by a much narrower 

remnant flat-top (several meters) and thinner caprock. The analyses include field 

mapping, aerial and topographic mapping, electrical resistivity tomography, 

sedimentological and soil analyses, and age determination using optically stimulated 

luminescence and numerical modeling of 10Be cosmogenic nuclide measurements. The 

sedimentology and soil stratigraphy of the talus flatirons reveal four deposition events 

in the younger talus and at least two in the older one. All talus flatiron groups are 

characterized by gypsic-salic soil catena typical to hyperarid climate (< 80 mm yr-1). 

No pedogenic indicators for past wetter conditions such as buried calcic soil horizons, 

evidence of intense biogenic activity, or buried organic material were observed. 

Numerical modeling of high-resolution 10Be depth profiles (~ 3 meters depth) suggests 

that these taluses were deposited during the middle Pleistocene; for example the 

intermediate-aged talus group occurred at 551 80

142




ka and the abandonment and 

stabilization of its surface occurred at 270
17

38



 ka.  

The abandonment of the older talus group and stabilization of its surface 

occurred at 497 176

114




ka. These ages, combined with the present location of the talus 

flatirons relative to the source cliff, yield retreat rates of 6 – 12 m Ma-1 for the mesa 

cliff and ~ 200 m Ma-1 for the talus flatiron apex in opposite directions. The flat-top 

denudation rate is 1- 10 mMa-1, depending on the evolutionary stage of the mesa. The 

results show that: (1) The evolution of sequences of talus flatirons and their systematic 

spatial distribution relative to the mesa is the result of fast erosion and retreat of the 

talus flatiron apex away from the cliff and not the retreat of the cliff-free face; (2) 

Climatic changes at glacial-interglacial time scales are not the main control over the 

formation of talus flatirons in the hyperarid Negev; (3) The evolution of the investigated 

single talus slope can involve several depositional events which could last 105-106 yr. 

Cycles of relict talus slopes which were detached from the source cliff can store 

sediment for very long periods and thus constitute a valuable archive for slope process 

reconstruction; (4) Inherited cosmogenic isotopes are related to the pre-deposition 

exposure of clasts in the talus. Significant differences, of up to two orders of magnitude 



in inherited concentrations, between the oldest and the intermediate-age talus groups 

are the result of the distance from the source of sediments rather than of differences in 

the mesa paleo-erosion rates; (5) The mode and rates of erosion of the cliffs and the 

flat-top of a mesa depend on the width and the gradients of the mesa top; cliff retreat 

rates decrease with decreasing mesa width and the flat-top denudation rates increase 

with decreasing width below a critical value (~ 60 m, for the Negev desert). Beyond 

this critical value, the rate of erosion increases dramatically and the mesa is degraded 

completely in a short time; (6) The age of the dust accreted in the talus flatirons soils 

determined by OSL, is in accordance with the main period of loess deposition in the 

Negev (~14-180 Ka). The dust was introduced to the soil after the talus was abandoned 

and disconnected from the source cliff. 

In summary, these results challenge existing models of evolution and retreat 

rates of the cliff-talus flatiron couplet, and processes controlling slope and flat-top mesa 

evolution in deserts. The results contribute to the quantification of process of talus 

flatiron formation and understanding its depositional history, reconstructing cycles of 

sediment transport on slopes in hyperarid environment, testing the hypothesis of climate 

control on their cyclic formation, and estimating the mode and rates of mesa evolution 

and degradation by direct methods. 
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 תקציר העבודה: 

-משארי מדרונות טאלוס לרגלי הרי שולחן הינם יחידות נוף נפוצות ביותר באזורי אקלים צחיח

ביחס למצוק. הרי  למחצה ומאופיינים בדגם תפוצה קונצנטרי של קודקודי הטאלוסים-קיצון עד צחיח

השולחן, אשר סביבם ממוקמים הטאלוסים ומשאריהם, מאופיינים לרוב בחילופין של שכבות סלע קשות 

ושכבות סלע רכות. המודל המקובל לסחיפתם של הרי שולחן מיחס את ההקטנה ברוחב שכבת סלע החיפוי 

של השכבה  עצמה ושל קצב  העליונה האופקית לנסיגת המצוק אך מתעלם מאפשרות של דנודציה )הנמכה(

ומנגנון הארוזיה שפועל על הרי שולחן. חילופין של תקופות בניה וסחיפה עשויים להוביל להיווצרות סדרות 

של משארי טאלוסים לרגלי הרי השולחן בסידור מרחבי שבו הטאלוסים העתיקים, שאינם פעילים יותר, 

היווצרות סדרות הטאלוסים בשינויים אקלימיים ממוקמים רחוק יותר מהמצוק. המודל המקובל מסביר את 

שאירעו במעבר בין תקופות קרחוניות לתקופות בין קרחוניות.  יחד עם זאת, מחקרים חדשים מראים שרוב 

שטח הנגב שנמצא כיום באזור הצחיח קיצון היה מצוי תחת אקלים צחיח לפחות מאמצע תקופת הפלייסטוקן. 

את תהליך בניית הטאלוסים וניתוקם לנסיגה משמעותית של מצוק הר  בנוסף לזאת, מחקרים רבים קושרים

של מאות מטרים לאלפי שנים חושבו באמצעות מדידות לא ישירות  רהשולחן. קצבי נסיגת מצוקים בשיעו

של משארי הטאלוסים שכללו שחזור פרופילים טופוגרפיים והערכה יחסית של גילם. יחד עם זאת, חישוב 

באמצעות מדידות ישירות )לדוגמא, איזוטופים קוסמוגניים( הניב קצבי נסיגה נמוכים קצב נסיגת מצוקים 

בשני סדרי גודל מהמחושב במחקרים הנ"ל. נתונים מנוגדים  אלו הדגישו  את הצורך לבחון את המודל 

הקושר את התפתחות הטאלוסים למחזורים אקלימיים ולנסיגה משמעותית של המצוק. בעבודה זו אדון 

הרי שולחן וטאלוסים  –נה במכלול התהליכים היוצרים את צורת הנוף האופיינית לאזורים צחיחים לראשו

למרגלותיהם, החל מתהליך התפתחות חלקם העליון וכלה בתהליך היווצרות וניתוק הטאלוסים עם הזמן. 

תחו בצפון ארבעה הרי שולחן ושלוש סדרות של טאלוסים נטושים, המייצגים שלבים שונים בהתפתחותם, נו

קיצון. שנים מתוך ארבעת הרי השולחן מאופיינים ע"י סלע חיפוי  עליון -מזרח הנגב המאופיין באקלים צחיח

מ'( ועבה ואילו שני האחרים מאופיינים ע"י סלע חיפוי  צר יותר )מספר מטרים בודדים(  022-032רחב )

ים ברזולוציה גבוהה מצילומי אוויר, הניתוח כלל מיפוי הטאלוסים בשדה, ניתוח חתכים טופוגראפי ודק.



, מידול נומרי של )Be10ושיטת איזוטופים קוסמוגניים ) OSLקביעת גיל באמצעות  שיטת הלומיניסנציה 

איזוטופים קוסמוגניים, שיטות גיאוחשמליות וניתוח של הקרקעות והסדימנטים הקולוביאליים. 

ם והקרקעות של הטאלוסים המנותקים מעידים על החתכיםהסדימנטולוגיים והסטרטיגרפיים,  של הסדימנטי

השקעה בסדרת הטאלוסים הצעירה ולפחות שני אירועי השקעה בסדרה העתיקה. כל  יארבעה אירוע

< 02מלוחות המאפיינות אקלים צחיח קיצון )-הטאלוסים המנותקים מאופיינים בהתפתחות קרקעות גיבסיות

עים על משטר שטיפה לח יותר כגון אופקים קלציים מ"מ בשנה(. לא אותרו ממצאים פדוגניים המצבי

 Be10ופטרוקלציים, סימנים לפעילות ביוגנית או חומר אורגני. מודל נומרי של פרופילי עומק של האיזוטופ 

ההשקעה הראשון בסדרת  עמעיד שסדרות הטאלוסים הצטברו  מאמצע תקופת הפליסטוקן, כאשר אירו

הטאלוסים הצעירה התרחש לפני 
80

142



 551  אלפי שנים ונטישתו התרחשה לפני
17

38



 270  .אלפי שנים

נטישת סדרת הטאלוסים העתיקה התרחשה לפני 
176

114



 497  אלפי שנים. מגילים אלו בשילוב עם מיקומם

שנה עבור המצוק  ןמ' למיליו 6-20הנטושים ביחס למצוק ניתן לחשב קצבי נסיגה של  הנוכחי של הטאלוסים

שנה בכיוון הפוך. מדידה של קצב הדנודציה )הנמכה( של גג  הרי השולחן מעידה על  ןמ' למיליו 022 -וכ

שנה )תלוי במידת התפתחותו של הר השולחן(. התוצאות מאפשרות להסיק את  ןמ' למיליו 2-22קצב של 

(  היווצרות רצפים של טאלוסים מנותקים והסימטריה שלהם ביחס להר השולחן נובעת 2המסקנות הבאות: )

( לא נמצא קשר ישיר 0בעיקר מארוזיה מהירה של קודקוד הטאלוס ולא מנסיגה משמעותית של המצוק. )

רחוניות במהלך בין תהליכי ההיווצרות והסחיפה/ניתוק של הטאלוסים למחזורי תקופות קרחוניות ובין ק

השקעה שחלו לפני מאות אלפי  י( היווצרות הטאלוס כרוכה במספר אירוע3הרביעון בנגב הצחיח קיצון.  )

שנים שלאחריהם התרחש תהליך ניתוק הטאלוס מהמצוק. מסתבר, שלמרות השיפוע הגבוה המאפיין את 

משמעותי בשני סדרי גודל ( ההבדל ה4הטאלוסים הנטושים הם אוגרים סדימנטיים לתקופת זמן ארוכה )

( בין שתי סדרות הטאלוסים הינו תולדה inheritanceבריכוזי האיזוטופים הקוסמוגנים ההתחלתי בסדימנט )

של משך זמן חשיפה שונה של החומר המדרוני בטרם השקעתו )כתלות של המרחק מהמצוק( ולא כתוצאה 

י הארוזיה של המצוק ולוח הר השולחן תלויה ( השונות באופן ובקצב5משינויים בארוזיה של הר השולחן. )

וכך גם קצב ההנמכה  ברוחב ובשיפוע של לוח ההר: קצב נסיגת המצוק יורד  עם הירידה ברוחב סלע החיפוי

מטרים בנגב הצחיח קיצון(. בשלב זה קצב הארוזיה  62שלו גדל עם הירידה ברוחבו  מתחת לסף מסוים )כ 

( גיל שכבת האבק שהצטברה בחלקם העליון של חתכי 6וך זמן קצר. )גדל והר השולחן ניסחף לחלוטין  ת

, הינו בהתאמה לתקופת  ההשקעה העיקרית של הלס OSL -הקרקע  בטאלוסים, אשר תוארך בשיטת ה

אלף שנים(. רוב האבק הצטבר בטאלוסים לאחר ניתוקם מהמצוק ונטישתם. לסיכום,  24-202בנגב )

ים המייחסים  את תהליך בניית וניתוק הטאלוסים למחזורים אקלימייים תוצאות אלו מערערות מודלים קיימ

ולנסיגה משמעותית של המצוק. התוצאות מציגות תהליכים וקצבים של התפתחות הרי שולחן ומאפשרות 

 הבנה טובה יותר של התהליכים המשפיעים על יצירת מדרונות באזורים צחיחים.
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Abstract: 

Radicals, including alkyl radicals, are formed near surfaces in electrochemical, photochemical, photo-catalytic 

and environmental processes; therefore the study of the mechanisms of reaction of radicals with M
o
-NPs is of 

importance. Relatively little information is available concerning the mechanisms of these reactions. In the present 

study, the radicals were produced at a controlled rate by radiation chemical techniques, e.g. continuous -

irradiation. Under these conditions, ([∙R] steady-state ~10
-9

 M), radical-radical reactions were much slower than the 

radical-NP reactions. In addition, as the absorbed dose can easily be measured (and the radiation chemical yields 

"G value" of the primary radiolysis products are well-known) one can calculate (within a few percent) the amount 

of radicals formed. This allows one to study the reactions of the radicals with metal particles in a quantitative 

manner. 

The results
 
point out that methyl radicals, the simplest model to alkyl radicals, react in fast reactions, with rate 

constants k > 1×10
8
 M

-1
s

-1
, with Au

o
, Ag

o
 dispersed in aqueous solutions to form intermediates, (NP)-(CH3)n, in 

which the methyls are covalently bound to the NPs via σ bonds. These intermediates decompose to form ethane, i.e. 

the reaction mechanism is:  

(1)  (NP)  +  ·CH3  →  (NP)−CH3 

(2) (NP)−(CH3)n-1 + ·CH3 → (NP)−(CH3)n  

(3) (NP)−(CH3)n → (NP)−(CH3)n-2 + C2H6  

Thus formally the particles efficiently "catalyze" the dimerization of the methyl radicals. As n  2 is required for 

the formation of C2H6, the minimal lifetime () of the methyls bound to the NPs, (NP)-CH3, can be estimated from 

the rate of production of the ·CH3 radicals and the NPs concentration. The results obtained in this study (using a 

very low dose rate -source) point out that  of these intermediates is surprisingly long, e.g. 8 and 188 sec for silver 

and gold, respectively. These data point out that the NP-C bond dissociation energies are  70 kJ/mole. 

Furthermore, the results point out that the rate of reaction of methyl radicals with (NP)-(CH3)n depends on n, i.e. the 

methyl radicals bound to the NPs affect the properties of the NPs. 

 The study of the reactions of methyl radicals with platinum suspensions leads to surprising results. The total 

amount of the organic gases formed in the presence of Pt
0
-NPs is considerably lower compared to the "reference" 

value in solutions which did not contain NPs, i.e. the primary yield of methyl radicals (G(CH3)~6). The results 

indicated that the major product formed is: stable methyl groups coated Pt-NPs, (Pt
o
-NPs)-(CH3)n  (this coating also 

causes an increase in the suspensions stability). In addition, C2H6, C2H4 and some polymerization products are also 

formed (to our knowledge, capture of alkyl radicals on the surface of metallic NPs suspended in a liquid phase has 

not yet been reported (the few studies in this area were carried out mainly on metal surfaces in vacuum). These 

observations are in accord with the polycrystalline nature of the Pt
o
-NPs. Thus atoms at different sites (e.g. atoms at 

corners versus atoms on planes) have different chemical properties. Moreover, the results show that the products 

yield in the gas phase increased with the total dose delivered to the sample. This observation proves that covering 

the surface with methyls affects the reactions routes. As the surface of the NPs is coated with a denser layer of 



methyl groups, more methyl radicals react via competing reactions - (∙CH3 + ∙CH3) and (∙CH3 + (CH3)2SO) and less 

trapped on the surface of the NPs as the sites on the surface are already "occupied". For this reason, the total yield 

and the products composition vary with the irradiation dose. These findings show that reactions of methyl radicals 

with Pt
0
-NPs, poison the "surface" of the catalyst, in contrast to Au and Ag for which the combination of the 

adsorbed methyls to produce ethane refresh the surface sites. The bond strength, (NP)-CH3 is weaker for gold and 

silver than for platinum enabling migration of the methyls on the surface. These findings are of importance in 

heterogeneous catalytic processes in which alkyl radicals are formed as intermediates near the surface of metal 

catalysts. Moreover, the results show that the relatively dense surface coverage obtained depends on the total dose 

delivered to the sample (i.e. the amount of ∙CH3 produced) and affects k (·CH3 + Pt
0
-NPs). In addition, the methyl 

groups which remain bonded to the surface affect other properties of the NPs, such as: zeta potential, 

electrochemical measurements, UV-Vis spectra, etc. Furthermore, adsorption of hydrogen on the particles surface 

affects the products composition in reactions with methyl radicals.  Preparation of Pt-NPs from different precursor 

salts has affected at a certain extent the nature of the synthesized NPs (crystallinity, morphology, etc.) and their 

behavior towards the reactions with methyl radicals. 

As a consequence of the obtained results in the presence of platinum nanoparticles, it was decided to investigate 

the reactions of methyl radicals with a metal that has similar chemical properties such as palladium. Indeed, the 

results obtained showed that there are similarities between the two; however few changes were still observed in 

comparison to the platinum particles. The results indicated that methane is formed in significant yields from the 

reactions of "sites" on the NPs, and thus the CH4/C2H6 increases with the increase in the radiation dose (an opposite 

trend to Pt). Furthermore, the reactions to produce: ethane and ethylene, as well as stable methyl groups bounded to 

the particle surface, (Pd
0
-NPs)-(CH3)n occurred as well. From this standpoint, there are similarities between 

palladium and platinum suspensions; however, the results indicated that there is a major difference in the relative 

yield of the products, i.e., the number of sites which scavenge the methyl radicals is relatively low and as such the 

product amount in the gas phase from the reaction with the NPs is relatively high (ethane and methane). In 

addition, the surface coverage causes a change in the electron density on the NPs and gradual changes were 

observed in the UV-Vis spectrum with the increase of the irradiation dose (a new absorption peak is observed 

which was not observed in the case of platinum). 

Later on the reactions of the methyl radicals with bi-metal NPs of a gold-platinum alloy were studied. Bimetallic 

nanoparticles (NPs) and in particular the [Au-Pt]-NPs combination attract sustained attention mainly due to their 

application in catalysis. Au-Pt alloy NPs were prepared and characterized, and the results show that they react with 

methyl radicals in fast reactions (k > 5×10
8
 M

-1
s

-1
), to form intermediates, (NP)-(CH3)n, in which the methyls are 

covalently bound to the NPs. These intermediates decompose on many of the sites to form ethane (and slightly 

ethylene), i.e. the NPs are effective catalysts for ethane production while in few sites, the bond strength is stronger 

and the methyls remain bounded. These findings corroborate the results reported for the gold atoms (in vicinity of 

Pt atoms) in Au-Pt alloy regarding the weakening of the bonds strengths to CO and hydrogen. Later on, it was 

decided to check whether the reactions of methyl radicals with nanoparticles charged with an excess of electrons, 

(NP)
n-

, proceed via a different mechanism. These results are relevant to electrochemical end electrocatalytical 

processes in which alkyl radicals are formed near the surface of a metal electrode. For this purpose, we continued 

to investigate the reactions of NPs (first with gold and silver and further with platinum) with methyl radicals under 

a reducing atmosphere (i.e. without a scavenger for e
-
aq) using  sources with different dose rates. The results 



obtained in the system containing NPs of gold and silver under argon atmosphere clearly show that the 

G(CH4)/G(C2H6) ratio is considerably higher from that obtained in the reactions of methyl radicals with NPs under 

N2O atmosphere (N2O is used as a scavenger to the e
-
aq). The electrons react mainly with the NPs producing 

charged particles, (NP)
n-

. The latter behave as "nano-electrodes" reducing some of the bounded methyl radicals to 

form methane. At the same time, under these conditions ethane is still formed from reactions with NPs (in the 

mechanism proposed for the experiments performed under N2O atmosphere), as G (C2H6) is higher compare to the 

reference solutions without NPs (blank). Comparison of the results obtained under various dose rate experiments 

validates the mechanism proposed.  As the ratio of methane to ethane yields increased with decreasing the dose 

rate, indicates that the homogenous reaction: e
-
aq + ·CH3, is negligible in the presence of the NPs, and the reaction 

of solvated electrons with metal nanoparticles contribute to the methane formation. Preliminary results obtained in 

the presence of Pt-NPs under the same conditions showed a different dependency (the G(CH4/G(C2H6) ratio is 

considerably higher than in the reference solutions as well as from platinum suspensions irradiated under N2O). 

Nevertheless, the resultant total yield of the products is much lowered (G(total) <1), indicating that still stable 

methyl groups are bounded to the surface. There are differences between metals such as silver (and gold) to 

platinum which partially stem from the different over-potential of the metals (as was suggested in studies regarding 

the charge storage on metal particles in their reactions with reducing radicals). Hence, it is reasonable that in the 

presence of Pt-NPs rapid reactions of electron concerted proton transfer occurred (to form adsorbed hydrogen), thus 

the methyl radicals that react with the metal particle can be envisaged as a large storage pool of hydrogen atoms 

rather than electrons. Therefore, the methane yield is almost unaffected by the dose rate (and slightly affected along 

the adsorbed irradiation dose. Further investigation should be needed in order to suggest a detailed mechanism). In 

this context, in another part of this study, the yield of H2 formation was investigated in the presence of Pt-NPs in 

their reactions with reducing radicals such as ·C(CH3)2OH. (In many studies, one electron reducing radicals were 

used in aqueous solutions to transfer electrons to the colloidal particles generating negatively charged NPs with a 

sufficient redox potential to reduce water to H2). The results obtained showed no catalytic formation of H2 not even 

from the reactions in which the hydrogen is formed as a primary radiolysis product. The destruction of H2 by 

reduction of acetone to 2-propanol was ruled out through experiments done with other reducing agents (in the 

absent of acetone). Thus, as the surface of the Pt°-NPs during the reaction with reducing radicals or with H2, 

becomes rapidly and significantly covered with hydrogen atoms, a part of the reducing radicals, ·C(CH3)2OH or 

CO2
∙-
, bind to the (Pt°-NP)-Hm particle and react with the adsorbed H atoms forming HC(CH3)2OH or HCO2

-
 . The 

net result is the catalysis of the disproportionation of the reducing radicals. This interfering process inhibits the H2 

formation.  

Another studied topic showed that the reactions of the oxidizing methyl-peroxyl radicals with gold and silver 

NPs yield methanol as a product (via heterolysis of the transients M
0
-OOCH3). Under these conditions part of the 

radicals reacts by bi-radical reactions to give formaldehyde. 

To conclude, the current study shed light on the mechanisms and kinetics of reaction of radicals with nano-

particles, NPs, dispersed in aqueous solutions. The results indicated that alkyl radicals react with nano-metallic 

particles in aqueous solutions via fast reactions (approaching diffusion control limit) to form transients, (NP)-(R)n, 

in which the radicals are bound covalently to the surfaces. The lifetime and mechanisms of the transients 

decomposition are a function of several factors as: the nature of the metal particle, the nature of the radical and the 

concentration of the particles relative to the rate formation of the radicals (i.e. the steady-state [∙R]ss).  



 בתמיסות מימיות (NPs)חלקיקים -חקר התגובות של רדיקלים עם ננו נושא העבודה:

 זיו-רונן בר מגיש:שם ה

 פרופ' דן מאירשטיין מנחה:שם ה

 :העבודה תקציר

של מתכות מעבר ידועים מזה שנים כקטליזטורים יעילים לתגובות כימיות. בהרבה  חלקיקים קולואידליים

 ממנגנוני תגובות אלו, רדיקלים הוצעו כתוצרי ביניים חשובים. 

בתמיסות  (NPs) חלקיקים-בין רדיקלים אלקיליים לבין תרחיפים של ננושנחקרו מנגנוני התגובות בעבודה זו 

נוצרים קרוב לפני שטח מתכתיים  שכן רדיקלים למחקר זה יש חשיבות (.יטיותיולמימיות )תוך שימוש בשיטות רד

( במגוון רחב של תהליכים קטליטיים, אלקטרוכימיים, פוטוכימיים, רדיוליטיים, סביבתיים ועוד. NPs)ובכללם 

)במיוחד כאשר הקטליזטור המוצק  מתכתיים NPsהתגובות הללו עם מנגנוני קיים מידע מועט אודות הקינטיקה ו

רחף בנוזל(. היתרון בשימוש בקרינה מייננת להפקת רדיקלים נעוץ בכך שקצב יצירת הרדיקלים ידוע )וניתן בקלות מו

ניצולת הנמדדת )ו (dose)(. מאחר ומנת הקרינה הנבלעת (dose rate)לוויסות ע''י שינוי בקצב מנת הקרינה הנבלעת 

ל ידוע היטב(, ניתן לדעת את כמות הרדיקלים יים הנוצרים ברדיוליזה היא גודים הראשונשל הרדיקל הרדיוליטית

 חלקיקים באופן כמותי. -שנוצרה. עובדה זו, מאפשרת ללמוד אודות התגובות בין רדיקלים לננו

 לשם 2SO(CH3)בנוכחות  )בעל קצב דוזה נמוך(  -במקור השל זהב וכסף הוקרנו  NPsבחלק הראשון תרחיפי 

. NPs)תמיסת הייחוס )בהעדר  ביחס ל יורד דרמטיתנמצא כי היחס בין המתאן לאתאן ו ,יצירת רדיקלי מתיל

k >1×10)כלומר, התוצאות מראות כי רדיקלי מתיל מגיבים בתגובות מהירות מאוד ) 
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מתכתיים  NPsעם  1-

. תוצר זה מתפרק NPs-קשורים קוולנטית ל , בו המתיליםn(CH3)-(NP)של זהב וכסף. בתגובה זו נוצר תוצר ביניים, 

, C2H6דרוש ליצירה קטליטית של  n≥2 -הינם קטליזטורים יעילים ליצירת אתאן. היות ו NPs-לתת אתאן, וכך ה

וריכוז  CH3·, חושב מתוך קצב יצירת רדיקלי NPs, (NP)-CH3-של המתילים הקשורים ל (τ)זמן החיים המינימאלי 

יעת סף תחתון(, שהתקבלו במחקר זה )בשימוש במקור בקצב דוזה נמוך מאוד, המאפשר קב.  התוצאות  NPs-ה

מכאן, )עבור כסף וזהב, בהתאמה.     188 sec -ו    8   sec באופן מפתיע ארוך מאוד,מלמדות כי זמן החיים הוא 

הארוך, דבר זה איננו  מנגנון התגובה נשמר למרות זמן החיים. (≥ kJ/mole 70הוא  C-(NP)שחוזק הקשר  חושב

הינו נמוך, כלומר כאשר קצב יצירת האתאן נמוך  CH3· -טריוויאלי שכן תחת תנאי הניסוי, כאשר קצב יצירת ה

מאוד, תגובות מתחרות אחרות עשויות להתרחש )כפי שנצפה במערכות אחרות שחקרנו(. יתרה מזאת, התוצאות 

-, מכאן שרדיקלי המתיל הקשורים לn -תלוי ב n(CH3)-(NP)ם מראות כי קבוע המהירות של תגובות רדיקלי מתיל ע

NPs משפיעים על התכונות של ה-NPs כמו כן, הובחנו גם שינויים ספקטראליים בספקטרום הבליעה )בתחום .– 

(UV-Vis לאחר התגובה עם ה-NPs . 

תוצאות מפתיעות; סכום הניצולות של הגזים  ל רדיקלי מתיל עם תרחיפי פלטינה הניבתגובותיהם שחקר 

Ptשנוצרים במערכת המכילה חלקיקי  G(totalהאורגניים )
0
-NPsייחוסלעומת ערך זה בתמיסות ה מהותית ך, נמו 

שהתוצר  מעידותהתוצאות . (G(∙CH3)total ~ 6), הווה אומר מניצולת רדיקלי המתיל הראשוניים NPsשאינן מכילות 

Pt) הקשורים בצורה יציבה לחלקיק,כבה של מתילים העיקרי שנוצר הוא ש
0
-NP)-(CH3)n ומצפים אותו )שכבה זו ,

פני השטח. על אף תורמת להגדלת יציבות התרחיפים(. כמו כן, נוצר אתאן, אתילן וכמות מועטה של תוצרי פלמור 

כתיים המרחפים בפאזה ם על פני שטח של קולואידים מתח עד כה על לכידת רדיקלים אלקיליי)ככל הידוע לא דוו

טריוויאלית מכיוון אינה  תוצאה זועל משטחי מתכת בוואקום(, בעיקר  בוצעונוזלית )המחקרים המעטים בתחום זה 

ה. העובדה כי רדיקלי המתיל מגיבים במסלולים שונים הינה יש לרדיקלים אפשרויות רבות לתגוב שבפאזה נוזלית

Ptבהתאמה לאופי הפוליגבישי של 
0
-NPsאתרים שונים )כמו אטומים בלם , בה- (corners and planes יש תכונות ,



ניצולת התוצרים בפאזה הגזית  -כימיות שונות. כמו כן, התוצאות הראו כי ניצולת התוצרים תלויה בדוזת ההקרנה

משפיע על התגובות  כיסוי פני השטח במתיליםכי תוצאות אלו, מוכיחות  .עלייה בדוזת ההקרנההעולה עם 

)=כמות . במנות קרינה נמוכות כיסוי פני השטח הוא נמוך ועולה בהדרגה עם העליה בדוזת ההקרנה המתרחשות

של קב' מתיל, יותר רדיקלי יותר מצופים בשכבה צפופה  NPs-ככל שפני השטח של ההמתילים הנוצרים בתמיסה(. 

על ופחות נלכדים  (CH3 + (CH3)2SO·) -ו (CH3 + ·CH3·) -מתיל מגיבים בתגובות ההומוגניות המתחרות בתמיסה

ם והרכבם בגלל שהאתרים על פני השטח מכוסים. מסיבה זו, התנובה הכללית, ניצולת התוצרי NPs -פני שטח ה

Pt תוצאות אלו, מראות כי תגובה שלמשתנים עם מנת הקרינה. 
0
-NPs  עם רדיקלי מתיל, גורמת להרעלה של "פני

שם האתרים מתפנים בגלל שחרור האתאן מפני השטח ואין הרעלה של הקטליזטור, בגלל וכסף ד לזהב השטח". בניגו

נמוך מאשר בפלטינה מה שמאפשר נדידה של המתילים. ממצאים אלו חשובים  הםב CH3-(NP)שחוזק הקשר, 

י זרז מתכתי. בנוסף, בתהליכי קטליזה הטרוגנית בהם נוצרים צורוני ביניים אלקיליים קרוב לפני השטח של חלקיק

k (∙CH3 + Pt התוצאות מעידות כי קבוע המהירות
0
-NPs) , והוא קטן כצפוי עם מכיסוי פני השטח מושפע חזק

כי הציפוי של פני השטח משפיע על תכונות נוספות )פוטנציאל זטה, מדידות  נמצא. עוד בדוזת הקרינההגידול 

פני השטח של החלקיקים משפיעה ל.  כמו כן, הראינו כי ספיחת מימן )אלקטרוכימיות, שינויים ספקטראליים וכו' 

בתגובה עם רדיקלי מתיל. תוצאות אלו הן חשובות להבנה של  CH4/C2H6יחס הבאופן ניכר על הרכב התוצרים ועל 

 של פלטינה NPs . בנוסף, הראינו כי הכנתPt קטליטיים המתרחשים על פני השטח של-תהליכים קטליטיים ואלקטרו

ממלח קדם שונה משפיעה במידת מה על אופי החלקיק )גבישיות, גודל ומורפולוגיה( ועל התגובות עם רדיקלי מתיל 

k(∙CH3 + Ptהמתילים )ובניצולת האתילן(, בקבוע המהירות )התקבלו שינויים מסוימים בכושר לכידת 
0
-NPs) 

  לאחר ההקרנה(. UV-Visובספקטרום 

עם מתכת  של רדיקלי מתיל לחקור את תגובותיהם הוחלטחלקיקי פלטינה -לאור התוצאות שהתקבלו עם ננו

בעלת תכונות דומות כמו פלדיום. התוצאות הראו שאכן יש קווי דמיון בין השניים, עם זאת הובחנו שינויים לא 

, NPs-שנוצר מתאן בכמות לא מבוטלת מתגובה עם אתרים במעידות מעטים ביחס לחלקיקי פלטינה. התוצאות 

גם תגובות ליצירת: אתאן עולה עם דוזת ההקרנה )מגמה הפוכה לפלטינה(. יתר על כן, מתרחשות  CH4/C2H6חס יהו

Pd)את החלקיק:  ותלפני השטח ומצפ ותאתילן, וקב' מתיל הנקשרו
0
-NP)-(CH3)n מהבחינה הזו, יש קווי דמיון .

בטיפוס התגובות בין חלקיקי הפלדיום לפלטינה; עם זאת התוצאות מעידות כי יש הבדל ניכר בניצולת היחסית של 

גזית מהתגובה עם החלקיק ההתוצרים: כמות האתרים לוכדי מתילים הינה יחסית נמוכה והרכב התוצרים בפאזה 

והובחנו  NPs-יסוי פני השטח גורם לשינוי בצפיפות האלקטרונים על גבי ההיא גבוהה )אתאן ומתאן(. כמו כן, כ

שיא נוסף שלא נצפה בהקרנת תרחיפי עם עליה בדוזת ההקרנה )מופיע  UV-Visשינויים הדרגתיים בספקטרום 

 פלטינה(.

תיים מתכ-זהב. מסגים דו-של פלטינה NPsמתכתיים -תגובותיהם של רדיקלי מתיל עם מסגים דו בנוסף נחקרו

הופקו תכונותיהם הקטליטיות הייחודיות.  בכלל, והאחרונים בפרט מושכים עניין יישומי ומדעי רב בעיקר בגלל

Au] מתכתיים של-מסגים דו
0
-Pt

0
]-NPs  מוצא שונים ונמצא כי רדיקלי מתיל מגיבים איתם בתגובות משני מלחי

k>5×10)) מהירות מאוד 
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-, בו המתילים קשורים קוולנטית לn(CH3)-(NP), בתגובה זו נוצר תוצר ביניים .1-

NPsתוצר זה על חלק מהאתרים בפני השטח מתפרק לתת אתאן )ומעט אתילן(, כלומר ה .-NPs  הינם קטליזטורים

יעילים ליצירת אתאן ובחלק קטן יותר מהאתרים, חוזק הקשר הוא גבוה יותר, והמתילים נשארים קשורים. 

מתכתי -קנות שדווחו אודות השפעה של אטומי זהב )בשכנות לפלטינה( במסג דוממצאים אלו, הם בהתאמה למס

Au
0
-Pt

ולמימן. בנוסף, הובחנו שינויים בניצולות היחסיות של התוצרים, יחס אתאן   CO-על הקטנת חוזק הקשר ל 0

פני על זהב ה שהוכנו ממלחי קדם השונים, הודות לשינוי באחוז אטומי Au-Ptלמתאן )וניצולת האתילן( בין מסגי 

, Au-Pt(.  כמו כן, הובחנו אפקטים סינרגטיים כמו יצירת אתילן במסג UV-Visהשטח )כפי שנצפה בספקטרום 

(. בהמשך המחקר H2PtCl6  ממלח ופלטינה )שהופקתגובה עם חלקיקי תוצר שלא נצפה בנוכחות חלקיקי זהב ולא ב



(NP)מנגנון התגובה של רדיקלי מתיל עם חלקיקים טעונים האם  נבדק
n- לתוצאות אלו, השפעות על משתנה .

תהליכים אלקטרוכימיים ואלקטרוקטליטיים בהם נוצרים רדיקלים אלקיליים קרוב לפני שטח של האלקטרודה. 

( עם רדיקלי מתיל )תחילה עם זהב וכסף ולאחר מכן עם פלטינה NPsלצורך כך, המשכנו לחקור את התגובות של 

e -באווירה מחזרת )ללא לוכד ל
-
aq ) בשימוש במקורות  בעל קצבי דוזה השונים משמעותיים. התוצאות במערכות

 היחסארגון,  באווירתNPs וכסף מראות באופן ברור כי בתגובה של רדיקלי מתיל עם  זהבשל  NPsהמכילות 

G(CH4)/G(C2H6) המתיל מגיבים עם  גבוה משמעותית מיחס זה כאשר רדיקליNPs  באווירתN2O  המשמש כלוכד(

e -ל
-
aq .)ה עם בעיקר מגיבים האלקטרונים-NPs  ,ליצירת חלקיקים טעונים(NP)

n- חלקיקים טעונים אלו, מתנהגים .

אלו נוצר עדיין  בתנאים, במקבילהמתיל הקשורים ליצירת מתאן.  יקליאלקטרודות" ומחזרים חלק מרד-ננוכמו "

גדל יחסית לתמיסות  G(C2H6) -( מאחר וN2O)במנגנון שהוצע בניסויים באווירת  NPs -מתגובה עם ה אתאן

 חיזקה את המנגנון המוצע. היותזה מזה הייחוס. השוואת התוצאות שהתקבלו בשני קצבי הדוזה השונים מאוד 

CH3 + e·התגובה ולכן ,ss[CH3·], של רדיקלי מתילריכוז מצב עמיד  את דוזה מקטינהההקטנת קצב ו
-
aq - פויהצ 

 עולהיחס מתאן לאתאן וה רהוזה לא ק עצם העובדה כי ;NPs-, כלומר ניצולת המתאן צריכה לרדת בנוכחות הלקטון

 :ההומוגנית לכך והתגובה ורמתת המתכת חלקיקי עםפירושה כי התגובה של האלקטרונים  כאשר קצב הדוזה יורד

·CH3+ e
-
aq  ,זניחה בנוכחות ה הינה-NPs . תוצאות ראשוניות בתנאים אלו עם תרחיפיPt

0
-NPs הראו תלות אחרת 

; N2O-תמיסות הייחוס ומתרחיפי הפלטינה המוקרנים בבהינו גבוה משמעותית מאשר  G(CH4)/G(C2H6)-)יחס ה

, (G(total) <1)הכוללת של רדיקלי המתיל מראה כי הניצולת קטנה באופן משמעותית  G(total)עם זאת, ניצולת 

ואכן נצפו מתילים קשורים. קיים שוני בין מתכות כמו כסף וזהב, לבין פלטינה, שינויים אלו, יכולים לנבוע בין השאר 

המתכות, כפי שהוצע בספרות בהקשר של צבירת מטען בתגובה עם  שלשונה ה (over-potential) יתרהממתח 

אטומי חלקיקי פלטינה המטען מועבר ליצירת אלקטרוניים. מכאן סביר כי במערכת הנחקרת המכילה -מחזרים חד

על גבי החלקיק, מכאן שרדיקלי המתיל מגיבים כעת לא עם חלקיק טעון אלא בעיקר עם חלקיק שבו  יםמימן ספוח

כמעט ואינה מושפעת בשינוי קצב הדוזה  NPs -יש כיסוי רחב של אטומי מימן ולכן ניצולת המתאן בנוכחות ה

בהקשר זה,  (.מפורט מנגנון להציע מנת על אלו תגובות ולחקור להמשיך ישרינה, )ומושפעת חלש לאורך מנת הק

רי בנוכחות חלקיקי פלטינה בתגובה עם רדיקלים , חקרנו את ניצולת המימן המולקולהעבודהבחלק אחר של 

, NPs-)דווח במחקרים על שימוש ברדיקלים מחזרים לשם יצירת מטען שלילי על ה C(CH3)2OH·כמו  מחזרים

הראו כי לא רק שאין  התוצאות. ברגע שהושג מתח הסף הדרוש(מטען שיכול לחזר מים ליצירת מימן מולקולרי 

 המימןעלמות האפשרות כי ה בתגובות ההומוגניות. נשללה הנוצרהמימן  תגובה עםקטליזה לשחרור מימן, יש אפילו 

אמצעות תגובה עם הרכבים מחזרים אחרים , בNPs-מתהליך חיזור קטליטי של אצטון בנוכחות ה תנובע המולקולרי

Pt -)בהעדר אצטון(. הראינו כי כאשר פני השטח של ה
0
-NPs י אזאטומי מימן,  מתכסים מהר בשכבה צפופה של

COOאו  C(CH3)2COH·, בהמשך
Pt) -, נקשרים לחלקיק ה-•

0
-NP)-Hm  ומגיבים עם אטומי מימן[·H]ads  ליצירת

HC(CH3)2COH  אוHCO2
 זה הינו הסיבה לתגובה של המימן בנוכחות חלקיקי הפלטינה.   . תהליך-

של זהב וכסף מראות כי נוצר מתאנול  NPsתגובות שנחקרו בין הרדיקל המחמצן מתיל פראוקסיל לבין 

, בתנאים אלו חלק מהרדיקלים מגיבים M-OOCH3))כתוצאה מהטרוליזה של תוצר הביניים  NPs-מהתגובה עם ה

 ליצירת פורמאלדהיד.גם בינם לבין עצמם 

 המרחפים מתכתייםחלקיקים -ננועבודה זו שופכת אור אודות המנגנונים שבהם רדיקלים מגיבים עם לסיכום, 

 )הנושקות לתגובות מבוקרות דיפוזיה( רדיקלים מגיבים בתגובות מהירותהתוצאות מעידות כי בתמיסות מימיות. 

זמן החיים של צורונים אלו , בהם הרדיקל קשור קוולנטית לחלקיק. n(R)-(NP), ורוני בינייםצ ליצירת NPs -העם 

ריכוזו בתמיסה ביחס לקצב ו באופי החלקיק המתכתילפחות תלוי  ,והאופן בו הם מתפרקים לתת תוצרים שונים

 באופי הרדיקל.ו (ss[R∙]יצירת הרדיקלים )ז''א ריכוז מצב עמיד של 
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Abstract 

Photovoltaic devices usually exploit mid-range band-gap semiconductors that absorb in the visible range 

of the solar spectrum. However, much energy is lost in the infrared (IR) and near-IR (NIR) range. Inorganic 

semiconductor nanostructures suitable for IR optoelectronics require large extinction coefficients and small band-

gaps. Efficient photovoltaic (PV) devices require fine tuning of the energy levels at interfaces between the 

absorber and the electrodes. This thesis is focused on solution-processed, nano-structured semiconductor devices, 

based on bulk-like, small band-gap PbS as absorber, towards low-cost, thin film PV devices operating in the NIR 

and the short wavelength IR (SWIR). The use of room-temperature, wet chemistry deposition offers low 

production costs and facile control of the deposited materials’ properties via the deposition parameters. The 

overall goal was to assemble such devices with wet-chemistry fabrication processes. These processes were 

optimized for the deposition of high-quality thin films with desirable properties, excellent coverage, controlled 

nano-scale morphology, and energy band alignment suitable for efficient photogenerated charge collection. This 

study can pave the way toward high efficiency low-cost IR-PV devices as one of the components of tandem solar 

cells or as IR photodetectors. 

 In the first part of this work, the advantages of small band-gap, bulk-like PbS deposited by facile, cheap 

and direct chemical bath deposition (CBD), were combined with the beneficial electronic properties of ZnO and 

the large surface area of nanowires (NWs). This combination yielded low cost photovoltaic devices utilizing IR 

and NIR light. The mechanism of PbS growth by CBD on ZnO NWs was studied in detail. A visible proof was 

shown, for the first time, for a growth mechanism starting from amorphous Pb(OH)2 layer, evolving into the ‘ion-

by-ion’ growth mechanism. The influence of thiourea concentration on the growth mechanism at low 

temperatures was also studied. The thiourea concentration was found to affect both the morphology and the 

growth mechanism. The grain size determined the magnitude of the band-gap energy and was controlled by the 

deposition temperature. Deposition above 40°C resulted in bulk-like PbS with an optical band-gap of 0.4 eV. 

Complete coverage of PbS onto ZnO NWs at both low (5⁰C) and high (50⁰C) temperatures was demonstrated. 

The influence of air annealing on PbS/ZnO NWs was also studied, and was found to produce Pb2OSO4 with 

improved photocurrents in the NIR. Photocurrent measurements under white and NIR (784 nm) illumination, in 

a photoelectrochemical cell, showed that extraction of photo-electrons from PbS to the ZnO was feasible despite 

a 200 meV barrier for electron transfer at the PbS/ZnO interface.  



 To increase the stability of such devices, the growth of CuSCN as a solid hole conductor, replacing the liquid 

electrolyte, was studied. Pulsed electrodeposition (PED) at room temperature was shown to be a facile, fast, one-

step method for super-filling of CuSCN onto ZnO NW arrays for applications in transparent diodes and 

optoelectronic devices. This is a significant improvement compared to previous studies using potentiostatic 

deposition, which resulted in incomplete filling and worse electronic properties. PED offers the advantages of 

low cost, room temperature deposition in a one-pot process, combined with fast deposition rates, making it highly 

accessible for lab-scale deposition as well as scale-up for industrial processes. In PED each pulse consisted of a 

working time ton, in which the potential was -500 mV vs. Ag/AgCl, and an off period toff, in which zero potential 

vs. Ag/AgCl was applied. During the toff interval the charged layer near the cathode surface was discharged and 

the ion concentration in it was regenerated, resulting in denser nucleation and a more uniform coating. Using PED 

increased the S/Cu ratio in the deposited CuSCN films, which increased its p-doping level. The ton length was 

found to control the diode electrical characteristics. Current-voltage characteristics showed that the best diode 

characteristics were accomplished with the pulse sequence ton=2 sec, toff=1 sec. 

Finally, while transparent photoanodes are typically used in semiconductor sensitized PV devices, nano-

structured photocathodes can expand the choice of materials for efficient PV energy conversion. Specifically, 

photocathodes can widen the electrode material choices for efficient collection of photogenerated charges from 

small band-gap absorbers. The ability to fabricate a large area photocathode, with energy levels well-aligned with 

those of a large group of small band-gap materials, can serve as a basic platform for efficient IR PV devices. A 

novel inverted IR PV device was fabricated using a CuSCN NW array serving as a photocathode, with bulk-like 

PbS thin film as the absorber, and a metallic anode with carefully tuned interfacial energy level alignment to 

complete the device. CuSCN NWs were grown on CuSCN seeding layers using PED for the first time. PED at 

0⁰C with ton=3 sec, toff=1 sec resulted in a dense and homogenous CuSCN NW array. The PbS CBD growth 

mechanism on CuSCN NWs was studied, and interfacial PbCu2O2 was found to form. It was assumed that 

PbCu2O2 serves as an intermediate layer between the CuSCN NWs and the PbS, improving charge transfer at this 

interface.  Complete coverage of PbS onto CuSCN NWs at both low (5⁰C) and high (50⁰C) temperatures was 

demonstrated. Photovoltaic measurements showed significant short circuit photocurrents under NIR (784 nm) 

and SWIR (1550 nm) illumination, and were dependent on the PbS grain size. The photocurrent direction was 

verified by replacing the anode materials, showing that the CuSCN NW array is a viable and efficient 

photocathode for PbS sensitized PV devices in the IR. This novel all-inorganic, solid device is solution processed, 

i.e., low cost and expected to show long-term stability. As such, it can advance the basic understanding as well 

as device development for IR photovoltaics, by studying photo-sensitized hole injection from small band-gap 

semiconductors.  

The ability to harvest electrons from a narrow band-gap semiconductor deposited on a large surface-area 

electrode using wet chemistry can advance the field towards high efficiency, low cost IR and NIR optoelectronic 



devices. The broader impact of the thesis lies in using the devices developed as building blocks of wet-chemistry 

deposited, low cost tandem solar devices. The PbS/ZnO NWs cell can also serve as a study platform for extraction 

of multiple charge carriers generated under illumination in the visible range in bulk-like PbS. The developed 

materials and devices can also serve for detailed growth mechanism characterization, and the techniques 

developed to achieve complete coverage and deposit nanostructured thin films can be used with other materials 

and PV devices. For example, CuSCN NWs can be a suitable large area photocathode for a variety of low band-

gap bulk-like and quantum dot materials. The processes developed in this research can allow the advantages of 

solution-processed, high efficiency, low cost IR and NIR PV devices to be exploited.     

 The results of this thesis were published in three journal papers; the first two were published in 2014 in 

Thin Solid Films and Electrochemica Acta, and the third one was published in 2015 in The Journal of Physical 

Chemistry C.  

 



 אדום-האינפרא בתחום פוטוולטאים תאים עבור למחצה מוליכים של מבנים-ננו לייצור רטובה כימיה נושא העבודה:

 רונן גרטמן שם המגיש:

 פישר-איריס ויסולי שם המנחה:

 העבודה תקציר

ים אנרגיה בתחום בולעים, אשר יבטווחי אנרגיה בינונהבולעים על מוליכים למחצה  לרוב התקנים פוטוולטאים מבוססים

 אובד. ננו הקרוב, בטווח האינפרא אדום ותחום האינפרא אדום ,האור הנראה של הספקטרום הסולרי. חלק גדול מהאנרגיה

שמתאימים לתחום האינפרא אדום צריכים להיות בעלי מקדם דעיכה גבוה ופער אנרגיה מבנים של מוליכים למחצה אנאורגנים 

בין  משטח הביניים )אינטרפייס(נון עדין של רמות האנרגיה של ולקבל התקנים פוטוולטאים יעילים יש צורך בכיו ל מנתקטן. ע

 PbSם של מוליכים למחצה המתבססים על ננו מבני ליצירת זה זו מתמקדת בתהליכים בתמיסהיהחומר הבולע והאלקטרודה. ת

. השימוש בכימיה הקצר האינפרא אדום התקנים דקים וזולים לתחום האינפרא אדום הקרוב ותחום , כדי ליצורכחומר הבולע

שליטה בתכונות החומרים כתלות בפרמטרים של הגידול, כמו גם הוזלה והפשטה של תהליך  אפשררטובה בטמפרטורת החדר מ

 כיםבעזרת כימיה רטובה, אופטימיזציה של התהלי עילפורט למהתקנים כ הרכבת נהרה הכללית של התזה היהייצור. המט

באופן  נצלל נתמל נון רמות האנרגיה עוהתכונות הרצויות והשגת כיסויי מעולה, שליטה מבנית ברמה הננומטרית וכיו לקבלת

תחום האינפרא אדום, ל התקנים פוטוולטאים זולים ויעילים יעיל אנרגיה פוטוולטאית. מחקר זה יכול לפרוץ את הדרך לקראת

 כחלק מתאים מרובי צמתים או כגלאי אור.

בעל פער אנרגיה קטן שיוצר באופן ישיר וזול באמבט כימי,  , מוליך למחצהPbSבחלק הראשון של העבודה היתרונות של 

, לקראת התקנים פוטוולטאים זולים  ZnOשולבו עם התכונות האלקטרוניות הטובות ושטח הפנים הגדול של ננו חוטים של

למד לפרטיו. באמבט כימי נ ZnOעל ננו חוטים של  PbS. מנגנון הגידול של הקרוב לתחום האינפרא אדום ותחום האינפרא אדום

 גידול שמתפתחת למנגנון 2Pb(OH) נמצאו ראיות חזותיות בפעם הראשונה לכך שמנגנון הגידול מתחיל משכבה אמורפית של 

משפיע  2CS(NH(2נמצא שריכוז ונמוכות נחקרה  רטורותעל מנגנון הגידול בטמפ NH)2CS(2"יון אחרי יון". ההשפעה של ריכוז 

. נמצא שבדפוזיציה רטורת הגידולידול. גודל הגרעין קובע את פער האנרגיה ומושפע מטמפגם על המבנה וגם על מנגנון הג

על ננו  PbSנמצא שניתן להשיג כיסוי מלא של  בנוסף. eV 0.4בעל פער אנרגיה אופטי של  PbSנוצר  40⁰Cמעל  רטורהבטמפ

 נחקרה ZnOננו חוטים של על  PbS. ההשפעה של חימום באויר על מערכת  (50⁰C)וגבוהה  (5⁰C)בטמפ' נמוכה ZnOחוטים של 

 PbSעם אלקטרוכימי פוטו. בתא הקרוב בתחום האינפרא אדוםמשופר עם זרם פוטואלקטרי  4OSO2Pbנמצא שנוצר  אף היא.

, למרות PbS -מ שנובע הקרובתחת הארה באור לבן ובתחום האינפרא אדום משמעותי זרם פוטואלקטרי  מדדנכחומר הבולע 

 .ZnO -ל PbSבין  meV 200אנרגיה של  מחסום

כמוליך חורים מוצק שיחליף את  CuSCNהגידול של של  נחקרלהגביר את היציבות של התקנים פוטוולטאים,  נתמל ע

נעשה שימוש באלקטרודפוזיציה בפולסים  ZnOננו חוטים של על  CuSCN. בכדי להשיג כיסוי מלא של האלקטרוליט הנוזלי

(PEDנמצא .)  שבשיטתPED מלא של החדר ניתן להשיג כיסוי  בטמפרטורתCuSCN  על ננו חוטים שלZnO וזול פשוט באופן 

למחקרים  ביחסמשמעותי  רשיפו נמצא. אופטואלקטרונים יםלייצר דיודות שקופות או התקנ מנת על, בלבד אחד צעד של בתהליך

 פחות חשמליות תכונות הציג שההתקן או מלא כיסוי התקבל לא שבהם אחיד במתח בדפוזיציהשנעשו בעבר ובהם השתמשו 

, מהירה ודפוזיציה אחד בכלי תהליך, החדר בטמפרטורת דפוזיציה, הנמוכה העלות הם PEDבשיטת  בשימוש יתרונות. הטובות

 משני פולסים, פולס עבודה  מורכבת PED שיטתמעבדה, כמו גם לשימוש תעשייתי. מה שהופך שיטה זו לזמינה ביותר לעבודות 



ont500מפעילים מתח של  בו mV -  ביחס לאלקטרודת ייחוסAg/AgCl מנוחה  ופולסofft 0מופעל מתח  שבו V  ביחס לאלקטרודת

פולס המנוחה מאפשר פריקה של השכבה הטעונה מסביב לקטודה, מה שמאפשר את חידוש ריכוז המגיבים .  Ag/AgClייחוס

מגדיל את היחס בין הגופרית  PED -מסביב לקטודה, וכתוצאה מכך נוקליאציה יותר צפופה וכיסויי אחיד יותר. השימוש ב

העבודה משפיע על התכונות החשמליות של הדיודה. , מה שמעלה את האילוח של חורים. נמצא שאורך פולס CuSCN -לנחושת  ב

שניות ופולס מנוחה של שנייה אחת מתקבלים מאפייני הדיודה  2האיפיונים החשמליים מראים שכאשר מפעילים פולס עבודה של 

 הטובים ביותר.

וספות כיום רוב ההתקנים הפוטוולטאים המרוגשים על ידי מוליכים למחצה נבנים על פוטואנודות שקופות, הא

אלקטרונים שמיוצרים ע"י בליעת אור. היכולת לייצר ננו מבנים שקופים של פוטוקטודות, האוספות חורים המיוצרים ע"י בליעת 

אור, יכולה להרחיב את האפשרויות לחומרים המשמשים ליצירת התקנים פוטווולטאים יעילים. בפרט, השימוש בפוטוקטודות 

ומרים לאלקטרודות שמתאימות לאיסוף מטענים מחומרים בולעים בעלי פער אנרגיה קטן. יכול בנוסף גם להגדיל את מגוון הח

היכולת לייצר פוטוקטודה עם שטח פנים גדול והתאמת רמות האנרגיה לקבוצת חומרים בעלי פער אנרגיה קטן, יכולה לשמש 

תחום האינפרה אדום יוצר בעזרת ננו כבסיס להתקנים פוטווולטאים יעילים בתחום האינפרה אדום. התקן פוטוולטאי הפוך ל

 כחומר הבולע ואנודה מתכתית שמותאמת לרמות האנרגיה של החומר הבולע בהתקן. ננו PbSכפוטוקטודה,  CuSCNחוטים של 

כאשר מפעילים  ,0⁰C. נמצא שבטמפרטורה של  PEDלראשונה בעזרת  CuSCN גודלו על שכבת גרעינים של  CuSCN של חוטים

שניות ופולס מנוחה של שנייה אחת, מתקבלים ננו חוטים בעלי צפיפות ואחידות הגבוהים ביותר. מנגנון הגידול  3פולס עבודה של 

 חוטים ננומשמשת כשכבת תווך בין ה 2O2PbCu. ההנחה היא ששכבת 2O2PbCuנחקר ונמצא שנוצרת שכבת ממשק של  PbSשל 

 רטורהבטמפ CuSCNשל  על ננו חוטים PbSנמצא שניתן להשיג כיסוי מלא של  את העברת המטען.ומשפרת  PbS -ל CuSCN  של

תחום בו (nm 1550) אינפרא אדום. מדידות פוטוולטאיות הראו פוטוזרם משמעותי בתחום ה(50⁰C) וגבוהה  (5⁰C)נמוכה

הפוטוזרם אומת על ידי החלפת הפוטוקטודה . כיוון  - PbSה ( כתלות בגודל הגרעין שלnm 784הקרוב ) האינפרא אדום

לתחום  PbSיעיל להתקנים בעלי פולריות "הפוכה" המבוססים על  CuSCN ננו חוטים שלבפוטואנודה, מה שמראה שהשימוש ב

האינפרה אדום. התקן זה הוא חדשני ומבוסס על חומרים אנאורגניים שיוצרו בתמיסות. נוסף לכך הוא זול וצפוי להראות יציבות 

גבוהה. התקן זה יכול לקדם את ההבנה הבסיסית כמו גם את פיתוח ההתקנים לתחום האינפרה אדום וזאת על ידי חקירת 

הזרקת חורים ממוליכים למחצה בעלי פער אנרגיה קטן המרוגשים על ידי אור. היכולת לאסוף ביעילות נושאי מטען ממוליכים 

ת בעלות שטח פנים גדול בעזרת כימיה רטובה, יכול לקדם את התחום לקראת למחצה בעלי פער אנרגיה קטן, שנבנו על אלקטרודו

 הקרוב. אינפרא אדום ותחום האינפרא אדוםהתקנים אופטואלקטרונים זולים ויעילים בתחום ה

המשמעות היותר רחבה של התיזה נעוצה בשימוש בהתקנים שפותחו בכימיה רטובה כאבני בניין של התקנים 

יכולה לשמש גם כבסיס לחילוץ של מוליכי מטען  ZnO של חוטים על ננו PbS מתים זולים. המערכת של פוטוולטאים מרובי צ

תחת האור הנראה. החומרים וההתקנים שפותחו יכולים לשמש לאיפיון מבני מפורט. הטכניקה שפותחה יכולה   - PbSמרובים מ

 ננו חוטים שלבהתקנים פוטוולטאים אחרים. למשל,  לשמש להשגת כיסוי מלא ולדפוזיציה של ננו מבנים ויכולה לשמש גם

CuSCN  יכולים לשמש כפוטוקטודה בעלת שטח פנים גדול למספר רב של מוליכים למחצה בעלי פער אנרגיה קטן ולחלקיקים

קוונטים. התהליכים שפותחו במחקר זה מאפשרים את ניצול היתרונות של תהליכים בתמיסה לקראת התקנים פוטוולטאים 

 הקרוב. האינפרא אדום אינפרא אדום ותחוםם ויעילים בתחום הזולי

 -ו  Thin Solid Filmsבעיתונים: 2014 -תוצאות התזה פורסמו בשלושה מאמרים. השניים הראשונים פורסמו ב

Electrochemica Acta ב 2015, והמאמר השלישי פורסם בתחילת- The Journal of Physical Chemistry C. 

 



 בעשור הפלסטינית ללאומיות ויחסה הישראלית העבודה תנועתנושא העבודה: 

 (1973-1964) ף"אש הקמת שלאחר

 מגיש העבודה: רונן טראובה

 מנחים: ד"ר גולי נאמן ערד, ד"ר אבי בראלי

 תקציר

הכיר 'המערך' לראשונה בצורך  1973במצע הבחירות שלו לכנסת השמינית שהתקיימו בדצמבר 

יטוי במסגרת הסכם שלום את מה שנוסח כ"זהות העצמית של הערבים להביא לכלל ב

פלשתינאית". -הפלשתינאים", אף שהמצע קבע כי הדבר יכול שייעשה רק במסגרת "מדינה ירדנית

בדיונים שקדמו לגיבוש המצע בשתי המפלגות שהרכיבו את 'המערך', מפלגת העבודה ומפ"ם, היו 

כויות הלאומיות של הפלסטינים, לרבות תוך ביטוי של שהעלו דרישות להכרה מפורשת יותר בז

ומתן ישיר עם הפלסטינים. מחקר זה -נכונות להקמת מדינה פלסטינית עצמאית ולניהול משא

מנתח את השיח שהתנהל בתנועת העבודה הישראלית בנושא זה בעשור שקדם לכך, מאז הועלתה 

ביעה הערבית להכיר בפלסטינים כעם , הת1964לאומי, עם הקמת אש"ף במאי -על סדר היום הבין

 בעל זכות הגדרה עצמית לאומית בארצו שלו. 

 של בעיניה הפלסטינים נתפסו אופן ובאיזה מתי, האם: הן בוחן זה שמחקר המרכזיות השאלות

 אותה של וכמנהיגיה כנציגיה נתפסו מי? ייחודית לאומית תנועה של כנושאיה העבודה תנועת

 כהתפתחות גם או כאיום רק נתפסה פלסטינית לאומיות של תההופע האם? לאומית תנועה

 מגמות על להשפיע שניתן היה נראה מידה ובאיזו; חיוביות השלכות לה להיות שעשויות

 לשורה הפלסטינית בלאומיות ההכרה סוגיית בין הזיקה את מנתח המחקר, בנוסף? התפתחותה

 על עת באותה שניצבו ודוריות כלכליות, אידיאולוגיות, פנימיות-פוליטיות, מדיניות שאלות של

 .נהגתהבהאשכול ומאיר שהיו  ממשלות ושל העבודה תנועת של יומה סדר

המחקר מראה כי שלילת קיומה של תנועה לאומית פלסטינית כישות אונטולוגית לא הייתה עמדה 

א היה , ומספר המחזיקים בעמדה מפורשת כזו בתוכה לבתקופה הנדונה מרכזית בתנועת העבודה

משרעת העמדות בסוגיה הפלסטינית ובאשר לפתרונות האפשריים  רב והוא הלך ופחת עם הזמן.

בהקשר אליה הופיעה, אם כי לא באותו פיזור כמובן, בשיח שהתקיים בכל המסגרות הפוליטיות 

בתנועת העבודה. התביעה להכרה ישראלית בזכויות הלאומיות של הפלסטינים הופיעה בכולן 

וזיציונית שככל שנקף הזמן וככל שהמנהיגות לא פירשה אותה כקריאת תיגר על כעמדה אופ

סמכותה כך גברה התמיכה בה. גם מי שדחו את ההכרה בפלסטינים כלאום סברו שבהסדר הקבע 

עליהם לקבל את מלוא הזכויות הפוליטיות, לפחות כיחידים. עמדה זו נתפסה כקו מוסרי 

רמים מחוץ לתנועת העבודה, אשר תבעו אף הם את סיפוח ואידיאולוגי מבחין בינם לבין הגו

 השטחים לישראל אך נקטו עמדה עמומה או מותנית באשר למעמד שיינתן בה לפלסטינים.

העמדה שנקטו תנועת העבודה והממשלות בראשותה בסוגיה הפלסטינית נגזרו בראש ובראשונה 

ים הנדונות במחקר זה, שמקורה מהייתכנות המוגבלת של השגת הסכם מדיני עם הפלסטינים בשנ

אש"ף לא רק ששלל  .מדינית להידברות ונכון ממוסד, לכיד פלסטיני פוליטי מוקד של היעדרוב



עקרונית כל אפשרות להסדר מדיני עם ישראל, אלא היה באותן שנים גוף שייצג בעיקר את 

 1967ד לאחר הפזורה הפלסטינית ושלא היה לו מערך ארגוני בשטחים. כאשר בחנה ישראל מיי

את האפשרויות להסדר עם הפלסטינים היא ניסתה לכן להידבר עם גורמי הנהגה פלסטינים 

 אחרים, אלה שגם היו הנגישים ביותר אליה: הנכבדים העירוניים בגדה המערבית.

המגעים שקיימה ישראל עם אותם מנהיגים בתקופת ממשלת אשכול התבררו במהרה ככאלה 

 סביבן ישראל של המינימום דרישות את שיהלמו בתנאים בוודאים, שאינם יכולים להניב הסכ

 וציבורית פוליטית הסכמה לגבש היה שניתן בתנאים שכן כל לא, העבודה בתנועת קונצנזוס היה

 מהלכים ליזום התקשו הם, מעיקרו שמרני ופוליטי חברתי גורם הנכבדים בהיות .םעליה רחבה

, ירדן ובעיקר, ערב מדינות שהכתיבו הכללי המדיני קומה החורגות תפיסות להציג או עצמאיים

 הזיקה שימור את חייבו המשפחתיים וקשריהם שלהם והפוליטיים הכלכליים שהאינטרסים

 וביתר, הפלסטינים ובקרב הערבי בעולם ף"אש יוקרת גברה 1969-1968 שבשנים לאחר. אליה

, 1970' השחור ספטמבר' במשבר דןליר הפלסטינים בין לאיחוי ניתן בלתי קרע שנוצר לאחר שאת

 . ף"באש דומה בתלות ירדני ובגיבוי באישור הנכבדים של התלות הוחלפה

', הפלסטינית האופציה' של היחיד המעשי לגילום בהדרגה שהפך, ף"אש של שעמדותיו מאחר

 להכיר העבודה בתנועת שקרא מי כל כמעט נאלץ, עימו מדינית להידברות אפשרות כל איינו

  אלה מאוויים שמימוש לגרוס הלאומיים מאווייו את לממש לו ולאפשר פלסטיני עם של ובקיומ

 נפרדת פלסטינית מדינה של בתצורה ולא פלסטינית-ירדנית מדינה של במסגרת שייעשה צריך

 משעה רק כריאלית להיתפס יכולה הייתה ף"אש של בדמותו' הפלסטינית האופציה' .מירדן

 סביבה היה כבר העבודה שבתנועת', המדינה' גבולות לבין' לדתהמו' גבולות בין שההבחנה

 ניתן אם השאלה. ף"באש גם תבשיל, 1973 לפני עוד רשמיות עמדות בצורת המנוסח רחב קונצנזוס

, ירדן עם הסכם שכל היה ברי אך, זה מחקר של מתחומו חורגת ירדן עם סבירה לפשרה להגיע היה

 הפכה' הירדנית האופציה' שגם מכאן. זמן לאורך לשרוד יתקשה הפלסטינים בתמיכת יזכה שלא

 לא המכריע ורובם ,הלאומיות לשאיפותיהם מענה בה מצאולא  הפלסטיניםאם  מעשית לבלתי

 .ההאשמית הממלכה במסגרת לממשן אפשרות אז כבר ראה

 התשעים משנות שהפכה, כלאום הפלסטינים של העצמית ההגדרה בזכות והרחבה הגלויה ההכרה

 מאימוץ כתוצאה אפוא נוצרה לא, העבודה תנועת של מובהק מדיני היכר לתו הקודמת המאה של

 הוא מקורה. 1973 עד בתוכה שוליים או לה זרים שהיו אידיאולוגיות ותפיסות מוסר ערכי של

 הגורפת לאומית-הבין ההכרה) חיצוניות רובן, מאז חדשות היסטוריות נסיבות של בהיווצרותן

 מהגדה ירדן התנתקות; ף"אש של עמדותיו מיתון; הפלסטינים של העצמית ההגדרה בזכות

 הפוליטיים הגושים שני מיצוב של ישראליים-פנים לתהליכים קשורות חלקן אך(, המערבית

 משנות'( השלום מחנה' עצמו שיגדיר הגוש של כליבתו העבודה תנועת של כך ובתוך) העיקריים

 . יותקוטב מדיניות גישות כמייצגי השבעים
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Abstract 

The study analyzes the discourse within the Israeli Labor Movement on the issue of 

recognizing the Palestinians as a nation with a right of self-determination since the 

establishment of the PLO in May 1964 to the 8th parliamentary elections in December 

1973. The following main questions are examined by this study: Were the 

Palestinians perceived by the Labor Party as the subjects of a unique national 

movement, and if so when and how? Who are the people that were regarded as this 

national movement's representatives and leaders? Was the emergence of Palestinian 

nationalism seen only as a threat or as a potentially positive development as well; and 

to what extent did its prospective course of evolvement seem open to external 

influence? In addition the study analyzes the connection between the act of 

recognizing Palestinian nationality and a series of political, internal, ideological, 

economic and generational issues that were part of the Israeli Labor Movement's 

agenda and that of the Eshkol's and Meir's government it headed at the time. 

The study shows that rejecting the existence of a Palestinian national movement as an 

ontological entity was not a key position adopted by the Israeli Labor Movement. In 

fact, few members had explicitly held this position within it and fewer still remained 

true to it as time went on. The amplitude of positions pertaining to the Palestinian 

issue and the possible solutions to it was found, albeit not with similar distribution, in 

the discourse held in all the political factions within the Labor Movement. The 

demand that Israel recognize the Palestinians' national rights appeared in all of them 

as an oppositional stance that, as time went by and the leadership failed to interpret it 

as a challenge to its authority, gained more and more support. Even those who had 

postponed recognizing the Palestinians as a nation believed that under a permanent 

agreement they must receive full political rights, at least as individuals. This position 

was perceived to be a moral and ideological stand that distinguished between them 



and elements outside the Labor Movement who also demanded the annexation of the 

territories to Israel, but voiced a vague or conditional stance with regard to the status 

granted there to Palestinians. 

However, The concrete political position adopted by the Labor Movement and the 

governments it headed with regard to the Palestinian issue were derived first and 

foremost from the limited feasibility of reaching a peace accord with the Palestinians 

during the years discussed in the present study, which stemmed from the absence of a 

Palestinian political power center that is cohesive, institutionalized and willing to 

enter into peace talks. 

The overt and broad recognition of the Palestinians' right of self-determination as a 

nation, which turned since the 1990s into a clear political character of the Labor 

Movement, was therefore not born of the adoption of moral values and ideological 

perceptions that were alien to it or marginal within in until 1973. It originates from the 

creation of new historical circumstances at the time, most of which were external (the 

broad international recognition of the Palestinians' right to self-determination; the 

moderation of the PLO's positions; Jordan's disengagement from the West Bank), but 

some of which were associated with internal Israeli processes of positioning the two 

major political blocs (including the positioning of the Labor Movement at the heart of 

the bloc that will define itself  'the peace camp') since the 1970s as representative of 

polarized political approaches.  
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Abstract 

The field of planning deals with the problem of automatically producing valid action sequences, 

which transform a given system from its initial state to some desirable goal state. In the classical 

planning model, all actions have deterministic outcomes and the complete state of the system is 

known to the planner. Planning is known to be PSPACE-hard [14], and much work has been 

done on identifying certain properties and problem structure which can be used to create 

algorithms that scale beyond current capabilities [4, 9]. The main focus of this work is on 

classical planning problems where multiple agents are involved. 

 

The aim of this work is to tackle what we believe is the most fundamental setting for Multi-

Agent (MA) planning - Classical Multi-Agent Planning. As in classical planning, the actions of 

agents are deterministic and no notions of uncertainty are introduced into the problem. What we 

identify as the main difference between the classical MA problem and its single-agent 

counterpart is the notion of private information regarding the agents' costs and capabilities. This 

poses a problem for classical planning methods, which require full knowledge of the problem 

and are unable to deal with private information. Therefore, we deal with the problem of Privacy-

Preserving Classical MA planning, which we believe is the minimal extension of classical 

planning required for a viable MA setting. 

 

This work was motivated by 3 main challenges of the privacy-preserving MA-STRIPS model: 1) 

Scalability – existing approaches do not scale when inter-agent coordination is complex, or when 

the number of agents rises; 2) Cost-optimality – existing approaches give no guarantees with 

respect to the cost of the outputted solution; 3) Self-interested agents – existing approaches can 

only solve the problem when the agents are cooperative (abide faithfully to the protocol). 

 

Tackling these challenges, the main contributions of this work are as follows. Regarding issues 1 

and 2, we present two novel approaches for solving this problem. 



The first approach separates the public and private parts of the problem. Inter-agent coordination 

is handled by reduction to distributed CSPs, finding a public skeleton of a solution plan. Locally, 

the agents perform planning in order to make sure that their global commitments can be 

supported by private actions. This methodology, provides strong theoretical guarantees, but is 

shown not to be efficient in practice. Our contributions are extensions and modifications of this 

methodology, which result in Planning-First, a practical fully-distributed planner for loosely-

coupled MA systems. 

 

The second approach applies heuristic forward search, with all its advantages, to the MA 

planning problem. Forward search has been the leading approach for solving classical (single-

agent) planning for the past few years. Our aim was to utilize the extensive research done in the 

field of forward search, and harness it in the MA setting. We introduce a general schema for 

performing distributed, privacy-preserving forward search for MA planning. The main difference 

in the MA setting is that here, each agent maintains its own search space, where it can apply only 

its own actions. Messages are passed between agents informing them of states which may be 

relevant to them. This maintains agent privacy, while reducing the individual agents' search 

space. We show that our forward search algorithm dominates existing approaches – exhibiting 

better runtime, and in most cases, better solution quality. With only a slight modification of the 

forward search algorithm, we obtain a cost-optimal version, which is the first of its kind. An 

empirical study is provided which demonstrates the strengths and weaknesses, as well as the 

scalability of the forward search approach.  

 

The forward search approach was the basis for an additional avenue of research. The existence of 

a distributed cost-optimal MA planning algorithm, allowed us to apply existing mechanism 

design tools in the setting of MA planning – creating the first distributed mechanism for 

planning where the agents are self-interested. This mechanism guarantees a cost-optimal (social-

welfare maximizing) solution is found, even when agents simply want to maximize their own 

profit (utility). We show empirical results demonstrating its scalability and efficiency compared 

to both centralized and distributed (privacy-preserving) search.  

	  

 



אלגוריתמים מבוזרים לתכנון מרובה סוכנים תוך שמירה על פרטיות  

רז נסים  

מנחה: רונן ברפמן  

תקציר   

תחום המחקר הנקרא תכנון עוסק ביצירה אוטומטית של רצפי פעולות חוקיים, אשר הופכים מערכת נתונה ממצבה 

יניסטית והמצב של המערכת כולו הראשוני, למצב מטרה רצוי. במודל התכנון הקלאסי, לכל פעולה יש תוצאה דטרמ

PSPACEידוע למתכנן. תכנון ידוע בתור בעיה  קשה, ועבודה רבה נעשתה לזיהוי מאפיינים מסוימים ולזיהוי מבנה -

בעיה אשר יכולים לשמש ליצירת אלגוריתמים המשפרים את היכולות הנוכחיות.  

קר בנפרד. האם תכנון מרובה סוכנים מקבל נשאלת השאלה מדוע תכנון מרובה סוכנים ותכנון כללי צריכים להיח

תשובה בדיון על תכנון? בחלק מהמקרים, התשובה היא כן. אלגוריתם פשוט לבעיית תכנון מרובה סוכנים ידרוש מכל 

הסוכנים להעביר את כל המידע שלהם לסוכן יחיד, שיפעיל אלגוריתם תכנון ריכוזי יעיל, וישדר את הפתרון לכל 

יהיה בר קיימא, רק אם הסוכנים ישתפו פעולה באופן מלא ויהיו מוכנים לחלוק את היכולות הסוכנים. פתרון זה 

והמטרות שלהם זה עם זה.   

בבעיות אמיתיות אפילו לסוכנים משתפי פעולה יש הגבלות פרטיות, והם יתנגדו לשיתוף חלק מהמידע שלהם. סוכנים 

סי חברת תעופה, עלולים להיות (וכנראה יהיו) אנוכיים, וירצו אמיתיים, שעשויים להיות, לדוגמא, נהגי מוניות או טיי

למקסם את הרווח הכספי שלהם. בנוסף, כאשר קיימת תלות בין המשימות של הסוכנים, תכנון עצמאי (ללא תיאום) 

. יכול לגרום לקונפליקטים. במקרה זה, התשובה לשאלה אם תכנון מרובה סוכנים מכוסה בדיון על תכנון כללי היא לא

סוכנים התלויים אחד בשני חייבים לתכנן ולתאם את התוכניות האישיות שלהם כדי ליצור תכנית גלובלית חוקית, אשר 

תשיג את כל המטרות של כל הסוכנים. הוספת פרטיות של מידע וסוכנים אנוכיים, מרחיקה אותנו עוד יותר מגישת 

התכנון הריכוזי.  

 יותר, לדעתנו, לתכנון מרובה סוכנים, תכנון מרובה סוכנים קלאסיעבודה זו מתמודדת עם ההגדרה הבסיסית ב

)Classical multi-agent planning כמו בתכנון קלאסי, הפעולות של הסוכנים הן דטרמיניסטיות ואין שיקולים של .(

ה זו לבין זו חוסר ודאות (למשל, ראות חלקית של המצב, מצב ראשוני לא ידוע, וכו'). לדעתנו, ההבדל העיקרי בין בעי

של סוכן יחיד, הוא הרעיון של מידע פרטי לגבי העלויות והיכולות של הסוכנים. מידע חלקי שכזה מהווה בעיה לשיטות 

תכנון קלאסיות, הדורשות ידיעה מלאה של הבעיה ואינן מסוגלות להתמודד עם מידע חסר. לכן, אנו מתמקדים בבעיית 

). Privacy-preserving classical multi-agent planningעל פרטיות (תכנון מרובה סוכנים קלאסית תוך שמירה 

  אנו מאמינים שמודל זה מהווה את ההרחבה המינימאלית הנדרשת לשם תכנון קלאסי לריבוי סוכנים.



 –פתרון בעיות גדולות )1תוך שימור פרטיות:  MA-STRIPSאתגרים עיקריים של מודל  3עבודה זו מונעת על ידי 

 ורכב או כאשר מספר הסוכנים עולה,ות לא מתמודדות עם בעיות בהן התיאום בין הסוכנים הוא מהגישות הקיימ

 בנוגע לעלות הפתרון שנמצא על ידן,הגישות הקיימות לא מספקות שום ערבויות  –עלות אופטימאלית של פתרונות )2

הינם שיתופיים (מצייתים  הגישות הקיימות מסוגלות לפתור את הבעיה רק כאשר הסוכנים––וכנים אנוכיים ס)3

בנאמנות לפרוטוקול חישוב הפתרון).  

, אנו מציגים שתי גישות 2ו 1אתגרים אלה, עבודה זו מציגה פתרונות לשלושת האתגרים. בנושאים  בהתמודדות עם

 חדשות לפתרון בעיה זו. הגישה הראשונה מפרידה בין החלקים הציבוריים והפרטיים של הבעיה. תיאום בין הסוכנים

תכנית הפתרון. באופן לוקאלי, על מנת למצוא "שלד" ציבורי של  Distributed CSPsמתבצע על ידי רדוקציה ל

הסוכנים מבצעים תכנון על מנת לוודא, כי ניתן לתמוך בהתחייבויות הגלובליות שלהם על ידי פעולות פרטיות. 

התרומות שלנו הן הרחבות ושינויים של  מתודולוגיה זו, מספקת ערבויות תיאורטיות חזקות, אך אינה פרקטית.

, מתכנן מבוזר יעיל למערכות מרובות סוכנים שבהן התיאום בין Planning-Firstמתודולוגיה זו, שתוצאתן הייתה 

).Loosely-Coupled multi-agent systemsהסוכנים אינו הדוק (  

הגישה השנייה מבצעת חיפוש קדמי היוריסטי על מנת לפתור את בעיית התכנון מרובה הסוכנים הקלאסי. חיפוש קדמי 

)Forward-Searchילה בשנים האחרונות לפתרון תכנון קלאסי ריכוזי (סוכן יחיד). מטרתנו הייתה ) הוא הגישה המוב

לנצל את המחקר המקיף שנעשה בתחום של חיפוש קדמי, ולרתום אותו לפתרון הבעיה מרובת הסוכנים. אנחנו מציגים 

מר על מרחב סכימה כללית לביצוע מבוזר של חיפוש קדמי תוך שמירת פרטיות. ההבדל העיקרי הוא שכל סוכן שו

חיפוש משלו, בו הוא יכול להפעיל רק את הפעולות שלו, והודעות מועברות בין הסוכנים על מנת ליידע אותם על 

החיפוש של הסוכנים. אנו מצבים אשר עשויים להיות רלוונטיים להם. גישה זו שומרת על פרטיות תוך צמצום מרחב 

זמן הריצה טוב יותר, וברוב המקרים, איכות ––מגישות קיימות  מראים, כי אלגוריתם החיפוש הקדמי שלנו יעיל יותר

הפתרון טובה יותר. שינוי קל בלבד של אלגוריתם החיפוש הקדמי יוביל לקבלת גרסה המבטיחה פתרון בעל עלות 

אופטימאלית, שהוא ראשון מסוגו. המחקר האמפירי שנערך במסגרת עבודה זו מדגים את היתרונות והחסרונות ואת 

ת ההרחבה של גישת החיפוש הקדמי למספר גבוה של סוכנים.יכול  

, קיומו של אלגוריתם תכנון מרובה סוכנים מבוזר המבטיח עלות אופטימאלית, איפשר לנו 3באשר לנושא מספר 

יצירת המנגנון המבוזר הראשון ––בהקשר של תכנון מרובה סוכנים  Mechanism Designליישם כלים קיימים של 

סוכנים הם אנוכיים. מנגנון זה משתמש באלגוריתם החיפוש הקדמי האופטימאלי כקופסא שחורה, לתכנון שבו ה

), גם כאשר סוכנים רוצים למקסם את הרווח Social Welfare Maximizingומבטיח פתרון בעלות אופטימאלית (

ם ומבוזרים (השומרים על שלהם. אנחנו מראים תוצאות אמפיריות, ומדגימים יעילות בהשוואה לאלגוריתמים ריכוזיי

פרטיות).  
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Abstract: 

This study investigates the order of the verbal complements of the Hebrew ditransitive 

verb latet ('give') in adult and child language and examines how Information Structure 

affects the speaker’s choice between the two alternate orders. In particular, we investigate 

how this construction is affected by Information Structure considerations, namely the 

interpretation of the verbal complements as either topic or focus, and the application of 

the relevant strategies to encode them. 

In an elicited production study, we systematically manipulated the informational 

status of the post-verbal complements so that one is a topic and the other is a focus. 

Participants were presented with pictures and short stories depicting the action of giving. 

Then, they were asked to answer wh-questions eliciting focus either on the Direct Object 

(DO) or the Indirect Object (IO). We collected data from thirty Hebrew speaking adults 

and hundred and eighty Hebrew-acquiring children between the ages 2;6-7;0.  

Our adult data demonstrate that the order of the complements and their overt 

realization in Hebrew latet constructions are not optional but are determined by the 

Information Structure of the utterance and obey the rules of Reinhart’s (1995) Interface 

Theory. More specifically, our data reveal that although the focused object could either 

precede the topical object or follow it, there is a striking preference for unmarked focus in 

final position (in which focus is assigned main stress by Cinque’s (1993) Nuclear Stress 

Rule) over the marked stress-shift derivation in non-final position. In addition, the adult 

data indicate that a topical object, but not a focused object, can be marked by reduced 

forms of reference: a pronoun or omission. Overall, the adult data provide the necessary 

basis for the investigation of the development of Information Structure and the dative 

alternation in Hebrew child language.  

Our child data provide support for Erteschik-Shir's (1997) suggestion that 

Information Structure is a component provided by Universal Grammar and thus, children 



 

possess the required knowledge to identify and encode topic and focus from a very early 

age (and probably innately). Our findings confirm that at least from age 2;6 on, typically 

developing Hebrew-acquiring children are able to distinguish between the Information 

Structure notions topic and focus. Our data show that children abide by the adult rules of 

latet constructions in the application of the Information Structure mechanisms available 

in Hebrew to encode the topical and focused complements of latet. Furthermore, in 

contrast to previous comprehension studies, our production data reveal that children do 

not experience any difficulties in producing the marked order. This substantiates 

Reinhart's Interface Theory, according to which stress-shift operation is problematic for 

children only in comprehension, but not in production.  

In sum, this study provides much needed psycholinguistic evidence from both adult 

and child Hebrew for the claim that the ordering and expression of the post-verbal 

complements in latet constructions are not optional but are determined by Information 

Structure constraints. 

 

Key words: adult Hebrew, child Hebrew, language acquisition, Concept of Non-

Shared Assumptions, psycholinguistics, dative alternation, give 

constructions, verb sensitive approach, Information Structure, topic, focus, 

topic omission, main stress, prosodic prominence, pronominalization, 

stress-shift, NSR, Interface Theory, word order. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



על הממשק שבין מבנה המידע והתחביר במבנה הדו מושאי של הפועל 'לתת' " נושא העבודה:

  "שפתם של ילדים ומבוגרים דוברי עבריתב

  
  רחל איתן שם המגישה:

  
  ד"ר ז'נט שפר, פרופ' נעמי שיר שמות המנחות:

  
  העבודה:  תקציר

במבנה הדו מושאי של הפועל 'לתת', בשפתם של מבוגרים מחקר זה בודק את סדר המושאים 

, ובוחן את כיצד משפיע מבנה המידע על בחירת החלופות כשפת אם וילדים דוברי עברית

אופן בו מושפע סדר המושאים את הן במוקד המחקר עומד הניסיון לבחוהאפשריות של הדובר. 

ויישומן הגדרת מושא נתון כטופיק או פוקוס , כלומר מעל ידי מבנה המידע מאילוצים המוכתבים

  . של האסטרטגיות הלשוניות שמכשירות את קידודם במשפט

בהגדרת המידע  מרון שיטתינערך תבו  (elicited production task)ניסוי  פרויקט ברוח זו בוצע

(informational status)  בהקשרים שונים הוצבו  – עקיף)של כל אחד מן המושאים (ישיר או

, בפני שיטת הפעולה שננקטה בניסוי נבנתה מהצגתם. כטופיק ובאחרים כפוקוסהמושאים 

נתבקשו  מעשה נתינה. בתום ההצגהשמתארים  מלווים בתמונות של סיפורים קצרים הנבדקים,

הייתה בחלק מהשאלות התשובה המבוקשת  . (wh-questions)שאלות מידע הנבדקים לענות על 

בניסוי השתתפו . (focused IO)המושא העקיף  ובחלק הנוסף (focused DO)המושא הישיר 

  .0;6-7;2שלושים מבוגרים ומאה שמונים ילדים שגילם נע בין 

מבנה הפועל שסדר המושאים והגייתם בעל כך עידים מ עם המבוגרים הנתונים שנתקבלו מהניסוי

 Interface -ה ממבנה המידע של המבע ומתיישר עםאם כי מוכרע  ,אינו עניין אקראי'לתת' 

Theory ) למרות שמושא שמשמש כפוקוס יכול לעמוד כי  באם לחדד, מסתבר). 1995של ריינהרט

בו מופיע בלתי מסומן ה דפה בולטת לסדר המילים, קיימת העאו אחריו לפני זה המשמש כטופיק

 Nuclear Stressעל ידי ה  main stress(שם הוא מסומן ב  משפטהפוקוס אחרי הטופיק בסוף 

Rule  הוא , על פני סדר המילים המסומן בו מופיע הפוקוס לפני הטופיק (שם ])1993[צ'ינקווה

. בנוסף, הנתונים מראים שניתן לסמן את המושא על ידי stress-shift derivationמסומן על ידי 

בכינוי גוף ואף להשמיטו, אך זאת רק במקרה של טופיק ולא כאשר המושא מתפרש שימוש 

חיוני באופן כללי, יש בנתונים, שנתקבלו מהניסוי עם המבוגרים, על מנת לשמש כמסד  כפוקוס.

בקרב ילדים הרוכשים את השפה והמבנה הדו מושאי  מבנה המידעשל לבחינת התפתחותם 

  כשפת אם.העברית 

מבנה על פיה ) 1997שיר (-בלו מהניסוי עם הילדים תומכים בהצעתה של הרטשיקהנתונים שנתק

עולה מן הממצאים  . כך,(Universal Grammar)בדקדוק האוניברסלי  המידע הינו מרכיב

 להבחין בין טופיק ופוקוסהלשונית את היכולת ילדים בעלי התפתחות שפה תקינה אכן יש של

יתרה מכך, בכל הקשור לשימוש באסטרטגיות הקיימות שנתיים וששה חודשים. מגיל לפחות 

לשונית הילדים , הילדים הפגינו התנהגות בשפה לסימונם של הטופיק והפוקוס במבנה הדו מושאי

   זהה לזו של המבוגרים.



בו  ,כי ילדים מתקשים בהבנתו של סדר מילים מסומן שהראובנוסף, בניגוד למחקרים קודמים 

לא זיהה בעיה כלשהי בהפקתו של מבנה זה על ידי נו מחקר, stress-shiftמתקיים תהליך של 

) על פיה לילדים יש קושי 1995של ריינהרט ( Interface Theoryאת ה מחזק נתון זה  הילדים.

  אך לא בהפקתו. stress-shift derivationבהבנת 

י עברית, הנחוץ הן ממבוגרים והן מילדים דובר ,פסיכולינגוויסטיתיעוד לסיכום, מחקר זה מספק 

שפעים באופן אינם גמישים אלא מובמבנה הדו מושאי שסדר המושאים וביטויים לחיזוק הטענה 

  על ידי תכתיבי מבנה המידע.מכריע 

  

עברית, רכישת שפה, פסיכולינגוויסטיקה, מבנה דו מושאי, מבנה המידע, טופיק,  מילות מפתח:

  פוקוס, השמטת ארגומנט, כינוי גוף, סדר מילים.

  

  

  

 



 החוליה החסרה? -ליקויים קוגניטיביים בחולים עם רגל סוכרתיתנושא העבודה: 

 רחל נטוביץמגישה: 

 בהם ופרופסור תלמה קושניר -דר. אילנה הרמןמנחות העבודה: 

הרגל הסוכרתית היא סיבוך של מחלת הסוכרת המתבטא בהופעת כיבים שאינם מחלימים ונמק,  תקציר:

באדם  וסקולריתדבר המוביל במקרים רבים לקטיעה. סיבוך זה הוא ביטוי של  פתולוגיה מיקרו ומקרו 

א מעל ומעבר לסיכון המוגבר ממילא של האדם הסוכרתי לל 2הסוכרתי המגבירה את  הסיכון לתמותה פי 

הסיבוך. מערכות הבריאות והרווחה מפנות משאבים רבים לקבוצת חולים זו עקב אשפוזים ארוכים 

חוזרים ונשנים לצרכי טיפול בכיב הסוכרתי, או קטיעות, עם עלויות סוציאליות ותעסוקתיות גבוהות 

 למשק. למרות מאמצים ממוקדים של מערכות הבריאות בעולם כולו למניעת הסיבוך, הסטטיסטיקה

מהאנשים שפיתחו כיב יעברו  22%מוכיחה כי אין שינוי בהיארעות הרגל הסוכרתית. בנוסף, ידוע כי כ 

יעברו קטיעה נוספת. זאת אומרת, שהמנבא הטוב ביותר לקטיעה בחולים אלה  02%קטיעה; מתוכם, כ 

ללמוד הוא קטיעה, זאת בניגוד לקטיעות על רקע טראומתי. לכאורה, יש קושי לחולים מקבוצה זו 

מהתנסות ולהסיק מסקנות שיובילו לשינוי בהתנהגויות בריאות שהן הבסיס לאיזון מחלת הסוכרת 

והימנעות מסיבוכים. כיום, המחקר בקבוצת החולים עם הרגל הסוכרתית מתמקד בעיקר בשיטות מניעה, 

וד טיפול  ובמעקב אפידמיולוגי. למעט מחקר אחד, אין מחקרים המתמקדים בחקר אפיוני התפק

העומדת בבסיס  וסקולריתהקוגניטיבי של קבוצת חולים זו; זאת למרות שהפתולוגיה המיקרו והמקרו 

הסיבוך משפיעה על כל מערכות הגוף ולכן צפויה להשפיע גם על המוח ותפקודיו. מחקר זה בא להתחיל 

את ההבדלים ולמלא את החוליה החסרה ולאפיין את התפקוד הקוגניטיבי של האדם עם הרגל הסוכרתית ו

טיביים של חולי יבתפקודים הקוגניטיביים בינו ובין האדם הסוכרתי ללא הסיבוך. אפיון התפקודים הקוגנ

כרתית צפוי להרחיב את הבנתנו לגבי האתגרים והמכשולים הייחודיים העומדים בפני קבוצת והרגל הס

רגל סוכרתית שונים  המטרה המרכזית של המחקר הייתה לבדוק האם חולים עםמטרות:  חולים זו.

במדדים של תפקוד קוגניטיבי מחולי סוכרת שלא פיתחו סיבוך זה. מטרות נוספות היו לבדוק הבדלים בין 

בקרה רב מרכזי -זהו מחקר מקרהשיטה: שתי הקבוצות במדדים רגשיים וכן במדדי היענות לטיפול. 

נבדקים( גויסו ממרפאות  99והסתיים לאחרונה. נבדקים בקבוצת המחקר )סה"כ  2202שהחל בשנת 

הסוכרת בבית החולים סורוקה ומהמחלקה לשיקום אורתופדי בבית החולים שיבא. הנבדקים בקבוצת 

( גויסו ממרפאות הסוכרת בבית החולים שיבא וכן ממרפאות קופת חולים כללית: 90הביקורת )סה"כ 

קבוצות הושוו בקריטריונים מרפאת יא' בבאר שבע, מרפאת להבים, מרפאת מיתר ומרפאת אבן יהודה. ה

כל נבדק עבר הערכה מקיפה על ידי מומחית בנוירופסיכולוגיה שיקומית. כלים:  .של  מין ושנות סוכרת

ההערכה נמשכה כשעתיים וכללה את הכלים הבאים: אבחון קוגניטיבי: א. בטריית נוירוטרקס ) 

NeuroTrax,מהירות עיבוד, יכולות  ( ממוחשבת לאבחון קוגניטיבי שכללה אבחון של זיכרון

היכולת אומדן של בבטרייה זו  נערךמוטוריות. כמו כן -אקזקוטיביות, קשב וריכוז ויכולות פסיכו

הבודק קידוד חזותי ומקובל  Digit Symbol Substitute Testמורבידית ב. מבחן -הקוגניטיבית הפרה

)הפקת מילים לפי  מאוד כמבחן קוגניטיבי במחקרי סוכרת  ג. מבחן שטף מילולי הבוחן שטף מילולי סמנטי

  Patient Health Questioner  (PHQ9)קטגוריה( ופונמי )הפקת מילים לפי אות(. אבחון רגשי: א. שאלון 

להערכת איכות חיים ג. שאלת  WHO-5 well-being indexהמאבחן סימפטומים של דיכאון ב. שאלון 

 The Summary of Diabetesבריאות להערכת תחושת בריאות סובייקטיבית. אבחון היענות לטיפול: 

Self- Care Activity (SDSCA)  -  שאלון להערכת היענות לטיפול במחלת הסוכרת המכיל התייחסות

רגל מדדים רפואיים: א. הערכת מידת החומרה של ה .פותתרוונטילת  לתזונה, פעילות גופנית, בדיקות דם

 The University of) (Texas at San Antonio נעשתה על ידי שימוש במדד סן אנטוניו הסוכרתית



system, UTSA  ב. נאספו נתונים הקשורים לחומרת המחלה ולטיפול כגון שנות סוכרת וסיבוכים נוספים

, לחץ דם, HbA1Cהטיפול כפי שמתבטאת במדדים הבאים: רמת  של המחלה; נתונים הקשורים ליעילות

; וכן מדדים הידועים כגורמי סיכון לסוכרת כגון היסטוריה של לחץ דם מוגבר, BMIפרופיל ליפידים, 

מדדים קוגניטיביים: קבוצת הנבדקים עם הרגל הסוכרתית  תוצאות:דיסליפידמיה, עישון ותרופות. 

וצת הנבדקים הסוכרתיים ללא הסיבוך בכל המדדים הקוגניטיביים נמצאה נמוכה באופן מובהק מקב

מורבידית, הירידה הקוגניטיבית הכללית בקבוצת החולים עם -שנבדקו. יחסית ליכולת קוגניטיבית פרה

נקודות תקן אצל הנבדקים הסוכרתיים ללא  2.9נקודות תקן, לעומת  9.9הרגל הסוכרתית הייתה של 

ו מובהקים סטטיסטית. אצל החולים עם סיבוך הרגל הסוכרתית הפער משקף הסיבוך. הבדלים אילו נמצא

, בעוד שבקבוצת החולים הסוכרתיים ללא הסיבוך הפער ממצבם  ירידה משמעותית ממצב פרה מורבידי

מורבידית של שתי הקבוצות נמצא -היכולת הקוגניטיבית הפרהאומדן הפרה מורבידי אינו משמעותי. 

קים ביניהן. ממצאים אילו נמצאו תקפים, בכל הבדיקות הקוגניטיביות, גם לאחר דומה ללא הבדלים מובה

ביצוע בדיקת רגרסיה לינארית רב משתנית עם תקנון גיל, מין, השכלה ושנות סוכרת. מדדים בתחום 

כרתית נבדקים מקבוצת והרגשי: התוצאות הראו כי יחסית לנבדקים חולי סכרת ללא סיבוך הרגל הס

עם יחס   הם בסיכון גבוה יותר להיות עם דיכאון מז'ורי המצריך התערבות תרופתית הרגל הסוכרתית

.  תחושת איכות חיים ותפיסת בריאות נמצאו אף הם נמוכות באופן מובהק בקבוצת 9 -סיכונים גבוה מ

החולים עם הרגל הסוכרתית. מדדי היענות לטיפול: קבוצת הנבדקים עם הרגל הסוכרתית נמצאה נמוכה 

בהיענות לפעילות גופנית אך במפתיע, גבוהה יותר בהיענות לביצוע בדיקות דם. כמו כן בבדיקת מדדי  יותר

גבוהים יותר בקבוצת החולים   BMIו   HbA1Cיעילות הטיפול )אינדיקציה נוספת להיענות( נמצאו רמות 

נמצא כי היענות   ( . עוד06..2לעומת  .BMI **.2.0 ;9..6לעומת  HbA1C ***...0עם הרגל הסוכרתית )

לתזונה מותאמת קשורה באופן מובהק לתפקוד קוגניטיבי  וכן שהיענות לתזונה ופעילות גופנית קשורה 

תמונת המצב הקוגניטיבית שעולה ממצאי דיון: באופן חיובי לתחושת איכות החיים והערכת  הבריאות. 

פרה מורבידית כולת קוגניטיבית באומדן יהמחקר משקפת הבדלים משמעותיים בין שתי הקבוצות. בעוד ש

הנבדקים בשתי הקבוצות לא נבדלו אחד מהשני, הרי שכיום, בזמן עריכת המחקר, נבדקים עם סיבוך הרגל 

הסוכרתית נמצאים במקום מדורדר יותר מבחינה קוגניטיבית. ממצא זה חזר על עצמו בכל אספקט 

לא הסיבוך, הנבדק עם סיבוך הרגל קוגניטיבי שנמדד במחקר. כך נמצא שיחסית לנבדק הסוכרתי ל

הסוכרתית זוכר פחות טוב, יכול פחות להתרכז, מתקשה בלמידה חדשה ובעיכוב תגובות אוטומטיות, איטי 

יותר בתגובותיו הן הקוגניטיביות והן הפסיכו מוטוריות ויש לו פחות שטף שפתי. בדיקת הפער בין רמתם 

רמתם הקוגניטיבית הפרה מורבידית העלתה כי יחסית  הקוגניטיבית הגלובלית של הנבדקים כיום ובין

לעצמם, הנבדקים עם סיבוך הרגל הסוכרתית חווים ירידה משמעותית ביכולותיהם הקוגניטיביות. לעומת 

זאת, יכולותיהם הקוגניטיביות של הנבדקים הסוכרתיים ללא הסיבוך לא נמצאו כשונות משמעותית 

י במיוחד לאור העובדה שהנבדקים בשתי הקבוצות היו חולים ממצבם הפרה מורבידי. ממצא זה משמעות

בסוכרת אותו מספר של שנים. הדבר מרמז על כך שלאדם עם סיבוך הרגל הסוכרתית גם קשיים 

גם מבחינה רגשית נמצאו  קוגניטיביים מעל ומעבר לקשיים הקוגניטיביים הידועים במחלת הסוכרת.

ר יחסית לנבדקים הסוכרתיים ללא הסיבוך. הם מדוכאים הנבדקים עם הרגל הסוכרתית במצב קשה יות

יותר , מעריכים עצמם פחות בריאים ואת איכות חייהם כנמוכה יותר. נראה כי אף כאן קיומו של סיבוך 

מגביר את הסיכון להשלכות רגשיות שליליות מעל ומעבר להשלכות השליליות הידועות  תהרגל הסוכרתי

ם אילו דווחו שהם מבצעים פחות פעילות גופנית ונמצאו כסובלים מרמת של מחלת הסוכרת. כמו כן נבדקי

יותר, דבר המרמז על טיפול עצמי פחות יעיל במחלת הסוכרת. במחקר זה נבדק  ההמוגלובין מסוכרר גבוה

הקשר בין היענות לטיפול ומצב קוגניטיבי ורגשי. ממצאי המחקר העלו כי שמירה על תזונה מותאמת 

כשהסתכלנו על הציונים הקוגניטיביים בכל  .ולות קוגניטיביות טובות יותר בכלל המדגםהייתה קשורה ליכ

קבוצה בנפרד, ראינו כי התרומה המשמעותית ביותר של תזונה ליכולות קוגניטיביות נמצאה בעיקר 



בקבוצת הנבדקים הסוכרתיים ללא הסיבוך. בקבוצה זו, נבדקים שדווחו כי הקפידו על תזונה מותאמת 

ת הסוכרת תפקדו טוב יותר מבחינה קוגניטיבית מאשר נבדקים שדווחו שלא הקפידו על תזונה למחל

בנוסף, נמצא כי הן שמירה על תזונה מותאמת והן ביצוע פעילות גופנית  מותאמת למחלת הסוכרת.

 דיכאון, איכות חיים ותפיסת בריאות. פעילות גופנית -קשורים למצב הרגשי בכל המדדים שנבדקו במחקר

האדם עם הרגל הסוכרתית  סיכום ומסקנות:נמצאה כקשורה במיוחד לתפיסת הבריאות של הנבדקים. 

נמצא, במחקר זה, כשונה מהאדם הסוכרתי ללא הסיבוך בכל אספקט המשפיע על התנהגויות בריאות.  

הבדלים אלה צריכים להילקח בחשבון באינטראקציה עם הגורם המבטח והמטפל. שלוש השלכות ברורות 

זאת בכדי לאתר את הירידה  . יש לנטר קבוצת חולים זו מבחינה קוגניטיבית באופן רוטיני.0הן: 

. בגלל קשיי זיכרון וריכוז וקשיים 2הקוגניטיבית סמוך לתחילתה ולהפעיל התערבויות ממוקדות. 

אקזקוטיביים,  הגורם המטפל והמשפחה צריכים לקחת תפקיד פעיל ומרכזי יותר בניהול הטיפול ותפעול 

ארוכות טווח הן בתחום המעקב אחר  .יש חשיבות מרכזית בהפעלת תכניות קבוצתיות מובנות.החולה. 

יעדיי טיפול רפואיים והן בתחום התזונה והפעילות הגופנית. בנוסף, יש להעמיק את מודעות החולה 

הסוכרתי להשלכות הקוגניטיביות של מחלת הסוכרת ולקשר שבין היענות לטיפול ושמירה על קוגניציה 

תרכז באספקט הקוגניטיבי של סיבוך הרגל זהו אחד המחקרים הראשונים שמתרומת המחקר:  תקינה. 

הסוכרתית ומאפיין את הפגיעה בתחום זה. זוהי הפעם הראשונה בה נערכה לקבוצת חולים זו בדיקה 

קוגניטיבית מקיפה ומעמיקה תוך בניית פרופיל קוגניטיבי קבוצתי והשוואתו לפרופיל הקוגניטיבי של חולי 

ה. בכך עוזר המחקר להבנה יותר מעמיקה של השאלה האם סוכרת באותו גיל, שאינם סובלים מסיבוך ז

כשאנו אומרים "רגל סוכרתית" אנו מתכוונים רק להתפתחות של כיב, או שמא קיימת תמונה קוגניטיבית 

המתלווה לכך. שאלה זו חשובה, כאמור, לנוכח האתגר הייחודי שמציבים חולים אילו בפני המערכת 

אים. למעט מחקר אחד, אין מחקרים המתארים קבוצת חולים זו הרפואית והסיכון הגבוה בו הם נמצ

העומדת בבסיס הסיבוך  וסקולריתמבחינה קוגניטיבית. זאת למרות שהפתולוגיה המיקרו והמקרו 

משפיעה על כל מערכות הגוף ולכן צפויה להשפיע גם על המוח ותפקודיו. מחקר זה בא להתחיל ולמלא את 

קוגניטיביים של האדם עם הרגל הסוכרתית ואת ההבדלים ה האפיוניםהחוליה החסרה בחקר 

הקוגניטיביים בינו ובין האדם הסוכרתי ללא הסיבוך, דבר היכול להרחיב את הבנתינו לגבי האתגרים 

 אומדןוהמכשולים הייחודיים העומדים בפני קבוצת חולים זו. אספקט ייחודי נוסף במחקר הוא 

העלו את האפשרות כי  הפער הקוגניטיבי בין הקבוצות לא  ומורבידית שתוצאותי-האינטליגנציה הפרה

קדם להתפרצות המחלה, אלא התרחש רק בעקבותיה וכן אפשרה להעריך את מידת הירידה הקוגניטיבית 

שמבטא המצב העכשווי. אילו שאלות משמעותיות שלפי דעתנו לא נבדקו עדין. ממצאי המחקר תומכים 

ניטיביים כחלק מסיבוך הרגל הסוכרתית ועל כן גם בהמלצה כי יש בהנחה שיש להתייחס לליקויים הקוג

לנטר את המצב הקוגניטיבי של החולה עם הרגל הסוכרתית, ובמיוחד לאחר התפתחות כיבים, באופן 

שוטף, בכדי להיות מסוגלים "לתפוס" את ההתדרדרות הקוגניטיבית סמוך לתחילתה ולטפל בה. בנוסף, 

נעשתה במחקר, לקוגניציה, רגש והתנהגות מאפשרת תובנה מעמיקה יותר ההתייחסות האינטגרטיבית  ש

של הכשל בשליטה ומניעת כיבים וקטיעות אצל חולי הרגל הסוכרתית כפי שמתבטא בכל המחקרים 

בתחום. כל האמור לעיל צפוי לתרום לאינטראקציה בין הרופא לחולה הן ברמה הפרטנית והן ברמת תכנון 

  שפר את יעילות הטיפול.תכניות התערבות ובכך ל

 רגל סוכרתית, קוגניציה, היענות לטיפול, דיכאון, איכות חיים. מילות מפתח:
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Abstract: Diabetic foot is one of the major complications of diabetes. It presents as non-

healing foot ulcers and necrosis. Untreated, it might lead to amputation. The micro and macro 

vascular pathology underlying this diabetic complication, increases mortality by 2 fold above 

and beyond that of uncomplicated diabetes. Treatment of diabetic foot is costly: recurrent 

hospitalizations for ulcer treatment, amputations and secondary costs due to lost work days 

and disability compensations. Despite ongoing worldwide efforts to prevent this 

complication, there is no change in the incidence of amputations in the past years. 

Approximately 20% of diabetic patients who develop a diabetic ulcer will require an 

amputation. Of those who had an amputation, approximately 50% will undergo a second 

amputation. Hence, in this population, as opposed to patients who undergo a traumatic 

amputation, the best predictor of future amputation is a previous one. Seemingly, patients 

with diabetic foot exhibit difficulty learning from past experience and implementing changes 

in health related behaviors which are the basis for achieving glucose balance and avoidance of 

diabetic complications.  Presently, research regarding diabetic foot focuses mainly on 

epidemiology, prevention and ulcer treatment. Excluding one study, there is no research 

focusing on the cognitive functioning of these patients, despite the fact that the micro and 

macro vascular changes underlying the diabetic foot are systemic, occurring in many different 

organs, including the brain.  The goal of this study is to characterize cognitive aspects 

associated with the diabetic foot complication and to compare cognitive abilities of diabetic 

patients with and without diabetic foot. We believe that this is the first step towards filling the 

missing link regarding cognitive changes associated with diabetic foot. Objectives: The main 

goal of this study was to examine whether the cognitive profile of patients with diabetic foot 

differs from that of diabetic patients who did not develop this complication. Additional goals 

were to evaluate whether there are differences between these two groups regarding emotional 

well-being and adherence to medical recommendations. Design: This is a multi-center case 

control study which started in 2010 and was completed recently. 99 participants were 

recruited from the diabetic clinic of the "Soroka Health Center" and from the orthopedic 

rehabilitation department of the "Sheba" health center. 95 control patients were recruited from 

the diabetic clinic of the "Sheba" health center and from community based clinics of "Clalit" 

Health Services. Participants and controls were matched for diabetic years and gender. In 

addition standardization was conducted regarding age and education.  Methods:  Each 

participant underwent extensive neuropsychological evaluation by a licensed 



neuropsychologist. The evaluation included a cognitive, emotional, and self-treatment 

adherence assessment. The cognitive assessment included the following:  A. Neurotrax ® 

computerized battery for cognitive evaluation. The battery contains tests evaluating cognitive 

domains of memory, reaction time, executive functions, attention and psycho-motor abilities. 

B. Digit Span Symbol Substitute test (DSST), evaluating visual encoding abilities. This test is 

in common use in diabetes research. C. Verbal fluency test evaluating the verbal production 

of words by semantic and phonemics categories.  For the emotional assessment the following 

tests were performed: A. The Patient Health Questionnaire (PHQ9) for depression 

assessment. B. WHO-5 well-being index for quality of life assessment C. Single General Self 

Rated Health Question for assessment of subjective health perception. The Summary of 

Diabetes Self-Care Activity (SDSCA) was administered for the assessment of adherence. This 

questionnaire is a patient self-report regarding adherence to nutrition, physical activity, blood 

tests and medication plan.  In addition, objective medical information was gathered: The 

University of Texas at San Antonio System (UTSA) was used to evaluate diabetic foot 

severity. Data regarding indices of diabetes severity and diabetes risk factors was obtained 

from the medical files: duration of diabetes, disease complications, glucose, lipid, blood 

pressure control and BMI, history of smoking, hypertension, dyslipidemia and medication 

use. Results: Cognitive assessment: Diabetic participants with diabetic foot were found to 

have significantly lower cognitive abilities then diabetic patients without this complication. 

This difference was seen in all cognitive domains. Compared to pre-morbid cognitive 

abilities, patients with diabetic foot demonstrated a decrease of 6.9 global cognitive norm 

points as opposed to a decrease of only 0.6 norm points  in the group of diabetic patients 

without the complication. This difference was found statistically significant. Hence, in the 

diabetic foot group this result represents a significant decrease from pre-morbid intelligence 

whereas, the decrease in the non- complicated diabetic group is not significant. The pre-

morbid cognitive abilities were found to be similar between the two groups. The same results 

were obtained for all tested cognitive domains even after performing multi variant linear 

regression controlling for age, gender, education and diabetic years. Emotional evaluation: 

Diabetic patients with diabetic foot were found to be at a higher risk for developing major 

depression compared to diabetics without the complication, with Odds Ratio>6. Perception of 

health and quality of life were also found to be significantly lower in the diabetic foot group. 

Adherence indices: Diabetic patients with diabetic foot were found to have lower adherence 

to exercise, and higher adherence to performance of blood tests. Indices regarding efficiency 

of treatment showed hemoglobin A1c levels and BMI to be higher in the diabetic foot group 

(HbA1C 8.81
***

 compared to 7.56; BMI 30.13
**

 compared to 28.17). Adherence to nutritional 

recommendations was found to be significantly related to cognitive abilities.  Adherence to 

nutritional recommendations and adherence to physical activity were found to be positively 



associated with a higher perception of quality of life and health. Discussion: The cognitive 

profile arising from our research data represents significant differences between the two 

groups. While the pre-morbid cognitive abilities of the two groups were similar, the current 

cognitive status of patients with diabetic foot was significantly decreased. This same result 

occurred for all tested cognitive domains. Thus, the results demonstrated that compared to the 

diabetics without the diabetic foot complication, those with diabetic foot, remember less, have 

decreased concentration, difficulty with learning, decreased inhibition, slower cognitive and 

psyco-motor responses and decreased verbal fluency. Compared to their pre-morbid cognitive 

state, patients with diabetic foot complication were found to have a significant decrease in 

cognitive abilities. This result is of special significance since  the patients in both groups were 

matched for diabetic duration. This implies that diabetic patients with diabetic foot 

complication suffer cognitive difficulties above and beyond those known in the general 

diabetic population. Emotionally, patients with diabetic foot complication were found to have 

a lower perceived quality of life and health. Also, they are at higher risk to suffer from major 

depression. These results support the conclusion that the existence of the diabetic foot 

complication has a negative effect on the patient's emotional state which characterizes? this 

complication, and elevates their risk of negative emotional consequences beyond those known 

in the general diabetic population. This study also evaluated the association between 

adherence to treatment and cognitive and emotional status. Results showed that regardless of 

diabetic group (with/without complications), better adherence to nutritional recommendations 

was associated with higher cognitive abilities. When assessing cognitive functioning of each 

group separately, it was evident that adherence to nutrition was beneficial to cognitive 

abilities especially in patients without diabetic foot complication. In this group, participants 

who adhered to nutritional recommendations better demonstrated higher cognitive functioning 

then those who did not. Adherence to nutrition and to physical activity were found to be 

positively associated with emotional status including less depression, and higher perceived 

health and quality of life. Conclusions: Our study found that people with diabetic foot differ 

from diabetics without this complication in all aspects influencing adherence to medical 

recommendations and health behavior. These differences must be considered by health 

providers caring for this population. Our study suggests three main proposals: 1. Patients with 

diabetic foot must be routinely monitored for cognitive changes. Early identification of 

cognitive decline will enable initiating proper intervention. 2. Due to difficulties with 

memory, attention and executive functions, the family and health provider must take a more 

active role in patient care. 3. It appears that patients with diabetic foot could benefit from 

participation in group treatment aimed at improving  diabetic control, nutrition and physical 

activity. 



Additionally, diabetic patients should receive psycho-education regarding possible cognitive 

complications of the disease and the importance of proper disease control for preservation of 

cognitive abilities. Novelty: Our study is a pioneer in the research of cognitive functioning of 

patients with diabetic foot. To the best of our knowledge, this study is the first to perform 

comprehensive cognitive assessment of such  foot patients, thus, enabling identification of 

cognitive changes associated with this condition and comparison between the cognitive state 

of diabetic patients with and without the complication.  This study demonstrates that "diabetic 

foot" refers not only to the physical condition but rather to a more generalized complex state 

involving significant cognitive changes as well. This new information is an important 

contribution to healthcare of these patients due to their increased risk for medical 

complications and the unique challenge that they present to health providers. Despite the fact 

that micro and macro vascular pathology, the cause of diabetic foot, is a systemic condition 

affecting all organs and is thus expected to include also the brain and its functions, we found 

only one previous study addressing the cognitive state of these patients. Our findings support 

the goal of our study which was to assist filling the missing link regarding cognitive changes 

associated with diabetic foot. A unique aspect of our study is the assessment of pre morbid 

intelligence. This assessment enabled us to determine that our two groups had similar initial 

cognitive abilities and that the cognitive decline seen in the diabetic foot population was a 

result of the disease and not a preexisting condition. Additionally, this assessment enabled to 

evaluate the degree of the cognitive decline. These are significant issues that were not 

previously addressed. Our results support the assumption that cognitive changes must be 

addressed as part of the diabetic foot complications and monitored regularly. We believe this 

practice will lead to early identification of cognitive changes and initiation of prompt 

treatment. The integrative approach of our study to cognition, emotion and behavior, enables 

a broad understanding of the difficulties diabetic foot patients experience regarding proper 

ulcer treatment and amputation avoidance, as seen in relevant research. We hope that our 

findings will help improve communication between health providers and this unique patient 

group; and help develop and implement new interventions for improved patient care.         

Key words: Diabetic foot, Cognition, Adherence, Depression, Quality of life                 
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ABSTRACT 

This research deals with the behavior of the passive Ti-2 metal in the environment of 

Bromides under the influence of an induced electric field. The samples were tested by 

their exposure to Ammonium bromide and Sodium bromide solutions in a large range 

of concentrations. The electrochemical cell which was used for the purpose of this 

research was especially designed in order to simulate conditions for development of 

pitting corrosion and crevice corrosion. The surface of the sample which had been 

exposed was large enough in order to enable to identify macroscopically the 

developing corrosion sensitivity with bare eyes and by using simple magnifying 

devices. Another parameter which contributed to repeatability of the results was the 

area of the sample and the orientation in relation to the auxiliary electrode. The 

metallic samples were discs equally sized to the auxiliary electrode and located in 

parallel to it. Hence, a homogenous electric field was formed across the tested 

samples. The samples were electrochemically characterized in various methods. At 

first, cyclic potent-dynamic polarizations were conducted for observation of the 

general behavior under a direct current (DC) field in a given range of potentials and 

later on an EIS impedance spectroscopy under a constant DC potential for testing the 

corrosion vs. the time of exposure. The exposure's result to the chemical medium 

under an electric field was observed in several observations. A morphological 

characterization was performed by a scanning electron microscope and depth layer 

elements analysis by XPS. The different results indicated an anomalous behavior of 

the Ti2 by its exposure to concentrated Bromide solutions and mainly under saturation 

concentration conditions. While in relatively diluted solutions Ti2 had shown 

sensitivity to pitting corrosion and breakdown of the passivation layer was observed, 

under saturated condition the pitting sensitivity disappeared and the phenomenon was 

observed in all the implemented methods. At the end of the polarization test, pits were 

not found and in the cyclic potentio-dynamic polarization test a negative hysteresis 

was detected after an anodic polarization. In EIS spectroscopy an electric reactive coil 

did not observed, proving an active pitting, moreover an additional electric element 



(time dependent resistance) was found whose presence is not common in the 

literature. The Rtd element had indicated an increase in resistance within time without 

a conducting coil, i.e- despite of the anodic potential which was introduced into the 

experimental system, there were no active pits on the metallic surface; and a 

thickening of the TiO2 passivation layer was observed and confirmed by XPS surface 

analysis. The passive layer thickness measured under saturation conditions was ~ 

11nm. In diluted Bromide solutions, pitting corrosion was noticed which was 

expressed by forming a positive hysteresis loop whose surface had been enlarging 

with the increase of the Bromides’ concentration. The sensitivity to pitting in these 

environments was expressed by the presence of an electric coil in impedance 

spectroscopy. At the end of exposure to Bromides diluted solutions, the pits were 

observed both macroscopically and microscopically, thus confirming the 

electrochemical tests’ estimations. This finding is innovative and largely completes 

the literature reports, where a good immunity for pitting was observed under 

saturation concentration of salted Bromides, despite literature data prove of an 

aggressive impairment of the TiO2 passivation layer under the presence of Bromide. 

In this research, an anomalous behavior under saturation concentrations was attributed 

to the change in the molecular structure of water. In order to achieve an insight 

regarding that influence and to suggest a mechanism for understanding this immunity 

phenomenon, Raman spectroscopy was used. This technique permits analysis of data 

about the intermolecular physical and chemical bonds. The dissolved salt ions in the 

Sodium bromide or Ammonium bromide solutions, distort the spatial arrangement of 

water molecules, hence, the Hydrogen bonds, which are characteristic of the fluid 

medium of water, are impaired as well. Water molecules from the first hydration shell 

around the dissolved ions impair the chain of the Hydrogen bonds in the molecular 

space such that the neighboring Hydrogen bonds change the molecular bond, hence 

lead to changes in the vibrational spectra. The Raman spectroscopy confirmed the 

amount of free water molecules to be negligible under saturation conditions, and in 

fact, the ultimate majority of water molecules are bounded to the dissolved ions. 

Therfore, Bromide solutions in saturation status enhance the creation of a new 

configuration of the water structure with Hydrogen bonds, where free water molecules 

in the solution are absent. This combination is the leading criterion for non-sensitivity 

of the passive metal to pitting corrosion development under anodic potential in the 

range of transpassivation. 



 בתעשייה הכימית Ti-2מפדנס עבור ייישום עקרונות ספקטרוסקופיית א

 רינת אתי איטח

 מנחה: פרופ' דוד יצחק

 תקציר

בסביבת ברומידים תחת השפעה של שדה  Ti-2התנהגות הנתך הפסיבי בעבודה זו נחקרה 

 חשמלי מושרה. הדגמים נבחנו על ידי חשיפתם לתמיסות אמוניום ברומיד וסודיום ברומיד

עוצב בטווח ריכוזים גדול עד לתנאי רוויה. התא האלקטרוכימי בו  נעשה שימוש במחקר זה 

וקורוזיית נקיקים  pittingבמיוחד על מנת לדמות תנאים להתפתחות קרורוזיית גימום 

crevice, שטח הדגם אשר נחשף היה גדול דיו על מנת שנוכל לזהות את הרגישות המתפתחת

 הדירות. פרמטר נוסף אשר תרם לת בעין ובאמצעי הגדלה פשוטיםבתצפי באופן מאקרוסקופי

והאוריינטציה ביחס לאלקטרודות העזר. דגמי המחקר המתכתיים התוצאות הינו שטח הדגם 

שדה  ה. כך, התקבלבמקביל אלי מיםוקמלשטח אלקטרודת העזר ומ םבגודל יםשוו ו לוחותהי

על הדגמים הנבחנים. הדגמים הנחקרים אופיינו אלקטרוכימית בשיטות  חשמלי הומוגני

( ללימוד ההתנהגות מחזוריתשונות. תחילה נערכה פולריזציה פוטנציודינאמית ציקלית )

הכללית תחת שדה זרם ישר בטווח נתון של פוטנציאלים ולאחר מכן נערכה  ספקטרוסקופיית 

ת ההתרחשויות כנגד זמן החשיפה. תוצאת קבוע לבחינ DCתחת פוטנציאל  EISאימפדנס 

הכימי תחת שדה חשמלי בתנאים שונים נבחנה בתצפיות שונות. בוצע אפיון לתווך החשיפה 

ואנליזת יסודות לעומק השכבה  (SEM)מורפולוגי באמצעות מיקרוסקופ אלקטרונים סורק 

שונים הצביעו .האפיונים המדעיים הX-ray photoelectron spectroscopy( (XPS באמצעות 

בחשיפתו לסביבות ברומידיות מרוכזות ובעיקר  Ti2על התנהגות אנומלית של נתך הטיטניום 

 בתנאי רוויה.

  

 

גילה רגישות לקורוזיית גימום ואובחנה  Ti2בעוד בתמיסות מהולות יחסית נתך טיטניום 

גימום פריצה של שכבת הפסיבציה הרי שתחת תנאי רוויה לא אובחנה רגישות לקורוזית 

והתופעה אובחנה בכל השיטות שיושמו. בתום מבחן הפולריזציה לא נמצאו גומות ובמבחן 

שלילי לאחר קיטוב לולאת חשל( הפולריזציה הפוטנדיונאמית ציקלית התקבל היסטרזיס )

לא אובחן סליל חשמלי ריאקטיבי המעיד על גימום פעיל  EISאנודי. בספקטרוסקופיית 

הצביע   Rtdנוכחותו לא רווחת במקורות הספרותיים. אלמנט זה ונמצא אלמנט חשמלי אשר 

על עלייה בהתנגדות עם הזמן ללא הופעת סליל מוליך כלומר, על אף הפוטנציאל האנודי אשר 

הוחדר אל המערכת הנסיונית, לא התקבלו גומות אקטיביות בפני השטח המתכתיים ואובחן 

, עובי השכבה XPSות אנליזת פני שטח אשר אושש באמצע TiO2עיבוי של שכבת הפסיבציה 

אובחנה  מהולות. בתמיסות ברומידיות 11nm-הפסיבית אשר נמדדה בתנאי רוויה עמד על כ

רגישות לקורוזיית גימום אשר באה לידי ביטוי בקבלת לולאת היטרזיס חיובי אשר שטחו גדל 



, הרגישות לגימום בסביבות אלו באה לידי ביטוי גם בנוכחות עם עליית ריכוז הברומידים

סליל חשמלי בספקטרוסקופיית אימפדנס. בתום החשיפה לתמיסות הברומידים המהולות 

הגומות נצפו מאקרוסקופית ומיקרוסקופית ואוששו את הערכות המבחנים האלקטרו 

 כימיים.

חסינות טובה לגימום , ים בספרותממצא זה בעבודה הוא חדשני ומשלים במידה רבה את הדווח

pitting  על אף הנתונים הספרותיים אשר מעידים על של תמלחות ברומידים, אובחנה בתנאי רוויה

בעבודה זו, התנהגות אנומלית זו בנוכחות ברומידים.  TiO2פגיעה אגרסיבית של שכבת הפסיבציה 

לקבל תובנה לגבי השפעה זו ולהציע לשינוי במבנה המולקולרי של המים. במטרה  בתנאי רוויה יוחסה

, טכניקה המתאימה במיוחד לאנליזות נעשה שימוש בספקטרוסקופיית רמאן מנגנון להבנת תופעה זו

המלח יוני . של תמיסות מסוג זה לקבלת מידע על הקשרים הכימיים והפיסיקליים הבין מולקולריים

עוותים את הסידור המרחבי של או אמוניום ברומיד מ תמיסת סודיום ברומידהמומס היוצרים 

מולקולות המים במרחב וכך גם נפגעים קשרי המימן האופייניים למדיום הנוזלי של המים. 

מולוקולות המים ממעטפת ההידרציה הראשונה סביב היונים המומסים פוגעים ברשת קשרי המימן 

ורמים לשינוי הקשר המולקולרי ובכך גכך שקשרי המימן השכנים משנים את במרחב המולקולרי 

הספקטרה הויברציוני. ספקטרוסקופיית רמאן אששה כי כמות מולקולות המים החופשיות זניחה 

בתנאי רוויה ולמעשה רוב רובן של מולקולות המים קשורות ליונים המומסים . כלומר תמיסות 

א חדשה של מבנה המים עם קשרי מימן ללברומידיות במצב רוויה מאפשרות יצירת קונפיגורציה 

טריון המוביל לאי רגישות המתכת ינוכחות מולקולות מים חופשיות בתמיסה, שילוב זה הינו הקר

 הפסיבית לפתח קורוזיית גימום תחת פוטנציאל אנודי בתחום הטרנספסיבציה. 
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Abstract 

Natural killer (NK) cells were first described in the 1970s as large granular 

lymphocytes (LGL) with the “natural” ability to lyse transformed cells without prior 

sensitization. The immune responses of NK cells against tumor or viral-infected cells are 

controlled by a delicate balance between activating and inhibitory signals, and they are 

delivered by their various receptors. The main activating receptors of NK cells are NKG2D, 

(expressed in both humans and mice), and the members of natural cytotoxicity receptors 

(NCRs). The NCR comprises three members: NKp30, NKp44, and NKp46. While all of them 

are expressed in humans NKp46 (or NCR1) is the only NCR member expressed on NK cells 

in mice. 

NKp46 is expressed in activated and resting NK cells in humans and mice. We and 

others have already published that NKp46 recognizes viral hemagglutinin, cellular 

heparin/heparin sulfate (HS), and other unidentified ligands expressed on hepatic satellite 

cells and pancreatic β cells. The work presented in this thesis is divided into three parts: (i) 

first, we explore, using a peptide mapping approach, functional sites of the NKp46 proximal 

domain (NKp46D2); (ii) next, we employ monoclonal antibody targeting NKp46 and test its 

therapeutic implication on the development of type I diabetes (TID); (iii) last, we investigate 

the immunomodulatory effect of human alpha-1-antitypsin (hAAT) treatment on NKp46-

mediated NK cell activity against pancreatic β cells. 

In the first section, our aim was to characterize the functional domains of NKp46D2, 

using a peptide mapping approach. We were able to identify an NKp46-derived peptide (20-

amino acids long, 136–155aa), designated as pep4, that was able to reduce the binding of 

NKp46-Ig to target cells in direct binding assays. Furthermore, pep4 suppressed NKp46-

mediated NK activity against target cells. However, it did not interact directly with target cells 

in binding assays; instead, we observed direct binding of pep4 to NKp46D2. A modeling 

analysis predicted the parallel homodimer structure of NKp46. To confirm our assumption, 

we used FRET analysis on NKp46-CFP and -YFP co-transfected cells that showed that 

NKp46 formed a homodimer upon ligation with a ligand and, as expected, pep4 reduced the 



dimerization to background levels. Our findings in this part of our study revealed a novel 

dimerization structure of NKp46, and that this dimer structure is essential for NKp46-

mediated NK activity, and that the pep4 site is part of the dimerization site. 

Previous publications showed that NKp46 is essential to the development of TID, 

tested in several murine models. Here, we hypothesized that modulating NKp46 activity, 

using specific monoclonal antibody (mAb) targeting NKp46, might have therapeutic effects 

on TID development. We first screened antibody clones for specific binding to mouse NKp46 

(NCR1). Among these clones, we selected NCR1.15 mAb due to the high specificity of 

binding it displayed. Short-term treatment with NCR1.15 reduced NKp46 surface expression 

on NK cells. Additionally, functional assays revealed down-regulation in NKp46-mediated 

NK cell activity against classical target cells, yet this treatment did not affect the expression of 

other activating NK receptors, nor their activity. Similar results were observed when long-

term repetitive injections of NCR1.15 were done. Finally, we tested NCR1.15 treatment in 

two independent TID murine models. Treatment with NCR1.15 showed a significant 

reduction in the incidence of TID in both NOD mice and STZ-induced models compared to 

control groups. Thus, in this part of our study, we were able to demonstrate the therapeutic 

potential of targeting NKp46 using antibodies in autoimmune diseases, in particular, TID. 

In the last part, we tested the influence of hAAT treatment on NK cell activity in the 

context of pancreatic β-cell protection. Recent studies have already shown that treatment with 

AAT provides protection to β cells from injurious immune responses. Here, we examined the 

effect of hAAT treatment on NK activity against pancreatic β cells, in particular, NKp46-

mediated NK function. Based on previous work, we show that hAAT-treated DCs showed a 

remarkable reduction in IL-15 presented levels and as a result, it induced weaker NK activity 

toward target cells. Next, we show that in-vivo hAAT treatment provided protection to β cells 

from NK cytotoxic activity, but not when hAAT was given in vitro. Finally, synergistic 

therapeutic effect was tested in low dose-streptozotocin model. Our results demonstrate 

improvement in β-cell function in NK depleted mice, similar to hAAT-treated mice. Yet, the 

two treatments did not show a synergistic response. Our results suggest that hAAT may 

protect β cells from NKp46-mediated NK cell activity by the selective down-regulation of the 

NKp46 ligand without harming NK functional activity.  



 .בבריאות וחולי 1NCRקולטן ההרג הטבעי  :נושא העבודה

 רמי יוסף :מגיש

  : פרופ' אנג'ל פורגדורמנחהשם ה

 תקציר

של המאה  07-, תוארו לראשונה בשנות הNatural killer cells (NKs)תאי ההרג הטבעיים, 

הוגדרו כתאים לימפוציטים גרנולרים בעלי יכולת הרג תאים נגועים בנגיפים, או לחלופין  NK-הקודמת. תאי ה

ידי איזון עדין -וקרת עלסרטניים, ללא שפעול מוקדם. התגובה האימיונית של תאים אלו, כנגד תאי מטרה, מב

הקולטנים המשפעלים העיקריים הם: . NK-בין סיגנלים משפעלים ומעכבים שמועברים מקולטנים על גבי תאי ה

NKG2D גבי תאי -המתבטא עלNK  אנושיים ועכבריים ומשפחת קולטני ההרג הטבעיים(Natural 

cytotoxicity receptors – NCRs)משפחת ה .- NCR  :מכילה שלושה קולטניםNKp46, NKp44 ו-

NKp30  בבני אדם אך בעכבר רקNKp46 .מתבטא 

מתבטא בתאים משופעלים, אך גם בתאים במנוחה. כמה מהליגנדים שלו זוהו  NKp46הקולטן 

ועוד ליגנדים אחרים המתבטאים  (HS), הפאראן סולפט (HA)ופורסמו, כגון: החלבון הויראלי הימגלוטינין 

במצבי בריאות וחולי, מחולקת  NKp46עבודה זו, בה נעסוק בצורה מעמיקה יותר בקולטן בלבלב.  βבתאי 

נזהה אזורים פונקציונלים של הקולטן.  peptide mappingידי שימוש בגישה הנקראת -על (i)לשלושה חלקים: 

(ii) הפוטנציאל התרפויטי של שימוש בנוגדן מונוקלונלי כנגד הקולטן לעיכוב התפתחות סכרת נעורים  נבחן את

(TID) .(iii)  לבסוף אנו נבדוק את הפעילות הרגולטורית של המולקולהalpha-1-antitrypsin (AAT)  על

 של הלבלב. βכנגד תאי  NK-בתאי ה NKp46פעילות 

, ובעיקר האזור NKp46הות אזורים פונקציונליים של בחלקה הראשון של העבודה רצינו לז   

NKp46D2  שקרוב לממברנת התא, ובכדי לעשות זאת השתמשנו בשיטתpeptide mapping בשיטה זו אנו .

, ובעזרת סדרת NKp46D2מהרצף של  שנגזריםחומצות אמינו(,  07יצרנו ספרייה של פפטידים קצרים )

  של פפטיד זה, הדגרה. NKp46עכב את הקישור והפעילות של ניסויים הצלחנו לזהות פפטיד שהצליח ל

עיכב בצורת משמעותית את ההרג של תאי המטרה. תוצאות  NK, יחד עם תאי מטרה ותאי pep4שקראנו לו 

אלו גרמו לנו לחשוב על האפשרות שפפטיד זה נגזר מהאזור קושר הליגנד של הקולטן ולכן הוא הוא יחסום את 

לתאי  pep4קישור ישיר של  קיבלנולא  כאשר מוטעיתצמו לתא המטרה. סברה זו התבררה כקישור הקולטן ע

מטרה, אך להפתעתנו ראינו שהפפטיד נקשר לקולטן עצמו. בכדי לנסות להבין טוב יותר את טבע האינטראקציה 

מרי של עם הפפטיד. אחת התוצאות הבולטות הראתה מבנה די NKp46D2עשינו חיזוי למודלים אפשריים של 

בכדי להוכיח את הטענה ביצענו נמצא בתווך של שתי המולקולות של הקולטן.  pep4הקולטן כאשר הרצף של 

ידי שימוש הנוגדן -לתאים ועל NKp46-YFP-ו NKp46-CFP, כאשר עשינו טרנספקציה של FRETאנליזת 

ספיציפי לקולטן הראינו ששתי המולקולות יוצרות דימר שרמתו יורדת משמעותית כשאר אנו מכניסים את 

pep4  י של הקולטן כאשר הוא נקשר לליגנד, דבר שעד כה לא היה אלו מראים מבנה דימרלמערכת. ממצאים



ידוע למרות שלקולטן פורסמו כבר בעבר שני מבנים קריסטלוגרפים שלא הראו קיום דימר זה. ומעבר לכך, 

, שיכולים pep4הצלחנו לזהות את אזור הדימרזציה אשר יכול לתרום בהמשך לתכנון מעכבים לקולטן, כדוגמת 

 ת אוטואימיוניות.לשמש כטיפול למחלו

בהתבסס על עבודות אלו הנחנו . TIDחיוני להתפתחות  NKp46שהקולטן עבודות קודמות הראו  

ולעכב את התפתחותה. ראשית,  TID-שנוגדן מונוקלונלי כנגד הרצפטור עשוי להוות כלי תרפויטי לטיפול ב

, למציאת קלונים בכלי קשירה NKp46ביצענו סריקה לנוגדנים מונוקלונלים , מהיברידומות שנוצרו כנגד 

, הראינו שהזרקה בודדת של הנוגדן NCR1.15את קלון מתאים, שנקרא בהמשך ספיציפית. לאחר מצי

אך ללא שינוי משמעותי במספרים של תאים אלו. בבדיקת  NKבתאי  NKp46לעכברים גרמה לירידה בביטוי 

העכבריים נשארו פעילים ,לאחר טיפול בנוגדן, כאשר הם הודגרו עם תאי מטרה  NK-פעילות ראינו שתאי ה

ירדה באופן  NKp46פעילות התאים כנגד תאים שמבטאים ליגנדים ל  אך NKG2Dלרצפטור ספיציפיים 

משמעותי. תוצאות דומות ראינו גם כאשר ביצענו הזרקות חוזרות לעכברים. לאחר מכן רצינו לבדוק את האפקט 

ברי של הזרקת הנוגדן במודלים של סכרת. בכדי לעשות זאת השתמשנו בשני מודלים עכבריים שונים, עכ

NOD ידי השימוש בחומר -והשריית סכרת עלstreptozotoycin לשמחתנו, בשני המודלים ההזרקה של .

NCR1.15 .לסיכום,  לעכברים הורידה משמעותית את התפתחות הסכרת ביחס לקבוצות הביקורת השונות

לטיפול בסכרת ולעיכוב  NKp46ו את הפוטנציאל של שימוש בנוגדנים מונוקלונלים כנגד בחלק זה הראינ

 התפתחותה.

 NK-על הפעילות של תאי ה AATבחלק האחרון בחנו את השפעת הטיפול באימיונומודלאטור 

של הלבלב מהתקפה והרס של  βבהגנה על תאי  AAT -בהקשר של סכרת. בעבר דווח על יעילות הטיפול ב

בדקנו את ההשפעה  אנו עוד לא נחקרה. בהתחלה NKעל תאי  AATעם זאת השפעת של מערכת החיסון,  תאים

ולאחר  AATעם  DCי לעשות זאת הדגרנו את תאי . בכדDCידי תאי -המתווך על NKשל הטיפול על שפעול 

. רמות הציטוקין DCגבי תאי -כאשר הוא מוצג על  NK, הידוע כמשפעל תאי IL-15מכן בדקנו את רמות 

שהודגרו עם תאים אלו שופעלו פחות מתאים  NK-לאחר הטיפול ירדו באופן משמעותי, וכתוצאה מכך ראינו ש

המוצג על תאי  NKp46על ביטוי הליגנד של  AATבהמשך בדקנו את השפעת לא מטופלים.  DCשהודגרו עם 

β התוצאות שלנו הראו באופן ברור ירידה משמעותית של רמות הביטוי של הליגנד כאשר הוזרק לעכבר .

AATפול על שורות תאים סרטניים לא ראינו הבדל בביטוי הליגנדים של . כאשר נבדקה השפעת הטיNKp46 

-בתווך הקולטן. בסוף רצינו לבדוק האם קיימת סינרגיה תרפויטית בסכרת בין הטיפול ב NKוגם לא בשפעול 

AAT  ל'מחיקת' תאיNK שילוב של שני הטיפולים לא הראה סינרגיה. לסיכום, אך  נוגדנים,ידי שימוש ב-על

ידי הורדה ספיציפית -לע NKמהתקפה של תאי  βיכול לספק הגנה לתאי  AATבחלק הזה הראינו שהטיפול ב 

, כל זאת ללא פגיעה בפעילות הכללית DCבתאי  IL-15והורדת ההצגה של  NKp46של הליגנד המשפעל של 

 .NKנגיפית של תאי -סרטנית והאנטי-. בכך יש שמירה על הפעילות האנטיNK-של תאי ה
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Rainfall-induced soil surface sealing is a wide spread phenomenon in dry climates, 

both in agriculture fields and in natural environments. The seal layer has lower 

hydraulic conductivity than the underlying soil, and thus affects substantially both 

infiltration and evaporation fluxes from the soil. Reduction of evaporation rates 

during the drying periods has the potential to substantially effect soil water content 

distribution, an affect which has not been studied yet. Up to date explicit 

representation of surface sealing in hydrological models used to study soil water 

content dynamics has been rarely applied, and as such no data currently exists 

regarding the interactions between surface sealing and the soil water content at 

different soil profile depths, its variability, and the consequences for vegetation water 

availability. This thesis is the first attempt to address these research gaps, focusing on 

a semi-arid hillslope scale. A hillslope was chosen at the Lehavim Long Term 

Ecological Research (LTER) site in the Negev desert. The hillslope was characterized 

by means of extensive field surveys sampling topographic and soil hydraulic 

parameters. This database was interpolated into continuous layers using GIS tools. A 

modeling framework was developed in MATLAB which simulates water content 

dynamics at the hillslope scale (3X3m resolution) using a 33y climatic dataset. The 

modelling framework was validated extensively at the field during the 2010-2011 

rainfall seasons with a satisfactory result (Nash-Sutcliff coefficient of 0.7). More 

importantly, accounting for surface sealing was found to improve the model 

predictions compared with an unsealed case. The analysis results indicate that the 

presence of a seal layer affects substantially the soil water content and its variability 

in all tested temporal scales – from the single rainfall event to the decadal scale. For 

the majority of the time, reduction of evaporation rates was found to compensate for 

rainfall lost to runoff and led to favorable water content conditions at the sealed 

profile following a few days of drying. On long climatic scales (e.g. seasonal and 

longer), the mean soil water content is consistently higher and soil water content 



temporal variability is reduced at the sealed system compared to the unsealed one. 

Surface sealing was found to effect the relation between the mean soil water content 

value and its temporal variability, which was found negative at the rainfall event 

timescale and positive at the seasonal and decadal timescales. The hillslope locations 

with maximal temporal water content variability were found to be affected the 

temporal scale under interest, and soil surface characteristics. The effect of surface 

sealing on vegetation water availability was studied using vegetation water uptake 

parameters of the dominant shrub at the study site Sarcopoterium spinosum, acquired 

using a high resolution lysimeter experiment. These parameters served as input into 

the 2D numerical solution of the flow equations (Hydrus2D), accounting for 

topographic and soil hydraulic parameters which represent the mean hillslope values. 

Vegetation water uptake was found to increase with total rainfall depth and to be 

highly sensitive to variability in rainfall events and their distribution within the 

season. The results indicate that reduced evaporation rates at the sealed bare 

interspace between shrubs increases on average the shrub water uptake by 20%. 

Analysis of the shrub water stress revealed that, when surrounded by a sealed 

interspace, the shrub experiences 18% less water stress, and that the duration of this 

stress period is shorter. The seal layer was found to suppress the propagation of 

drying and wetting fronts. As such it can have important implications for the 

estimation and the validation of remote sensing products. Using model simulations, it 

was found that the seal layer accentuates validation errors during the rainfall events, 

and reduces them during the drying periods. The seal layer was also found to affect 

the optimal hillslope sampling locations which represent best the hillslope scale areal 

mean water content value. The overarching results of this thesis indicate that surface 

sealing is a primary factor shaping spatial and temporal soil water content 

distribution, at all studied soil profile depths. Therefore the effect of the seal layer on 

soil water content during the drying periods cannot be neglected when soil water 

dynamics in dry environments are considered. For most of the time, the seal layer 

appears to be a positive factor increasing water content in the soil profile and 

consequently positively affects vegetation water uptake. This could be highly valuable 

in dry environments where water is the most limiting factor. The processes of 

reducing evaporation flux due to lower hydraulic conductivity is inherent to the 

formation of the seal layer, and therefore our results could be applicable to other dry 

climates were surface sealing is a dominant phenomenon.  



נומרי של משוואות הזרימה לחיזוי השפעת קרומי קרקע  ופתרוןשילוב ממ"ג  :נושא העבודה

 של לחות קרקע עתית -על דינאמיקה מרחבית

 :   שי סלעשם המגיש

 פרופ' טל סבוראי, ד"ר שמואל אסולין שם המנחה/ים

פיזיקליים, הנוצרים מחבטת טיפות הגשם בקרקע, הינם תופעה נפוצה באזורים  קרומי קרקע

יובשניים, גם באזורים חקלאיים וגם באזורים טבעיים. לקרום מוליכות הידראולית נמוכה יותר 

עד כה מאשר קרקע לא מופרת, ועקב כך הינו משפיע בצורה נרחבת על שטפים הידרולוגיים. 

מי קרקע במודלים הידרולוגיים היה מוגבל, ואין ידע לגבי ביטוי מפורש במרחב של קרו

השפעת קרומי קרקע על תכולת הרטיבות בעומקים שונים של פרופיל הקרקע, ועל השפעתם 

על זמינות מים לצומח. תזה זאת הינה ניסיון ראשון לחקור פערי מחקר אלו, בדגש על קנה 

קמ"ר( באזור המחקר  0.075רון )מידה מדרוני באזור חצי צחיח. לאזור המחקר נבחר מד

חצי צחיח הינו אקלים .הLehavim Long Term Ecological Research)ארוך הטווח בלהבים )

והקרקעות מורכבות מליתוסולים חומים ולס. סקרי שדה נרחבים בוצעו לאפיון המדרון 

ף מבחינת גורמי טופוגרפיה )גובה, עומק קרקע( ותכונות הידראוליות של הקרקע. מאס

באמצעות אינטרפולציות הדגימות הנקודתי של כל תכונה הועבר לשכבות רציפות במרחב 

בקנ"מ מדרוני המאפשר לחזות תכולת רטיבות  MATLABבשפת בכלי ממ"ג. פותח מודל 

המודל אומת בצורה מקיפה במשך עונת הגשם (. מטר 3X3)גודל תא רזולוציה גבוהה ב

באמצעות דגימות לחות קרקע שנאספו בשיטתיות ברחבי המדרון, ונמצא כי  2010-2011

 = Nash-Sutcliff coefficient)המודל חוזה בהצלחה את תכולת הרטיבות הנמדדת בשדה 

הקרום. התחשבות בקרום בפני השטח שיפרה את תוצאות המודל אל מול הזנחה של . (0.7

שנה( לבדיקת השפעת עונת גשם  33לאחר האימות, המודל הוזן בנתוני אקלים ארוכי טווח )

שונות על הפיזור המרחבי של תכולת הרטיבות. תוצאות הניתוח מראות כי נוכחות קרום בפני 

השטח משפיעה במידה רבה על פיזור תכולת הרטיבות במרחב ובזמן בכל קני המידה 

ובו של הזמן, הפחתת שטפי אידוי במשך אינטרוולים הייבוש בין אירועי העיתיים שנבדקו. בר

הגשם מפצה על חלקו של הגשם שאובד לנגר בסופה עצמה ומובילה במשך הזמן לתכולת 

רטיבות גבוהה מאשר במערכת ללא קרום. בנוסף נמצא כי נוכחות קרום מפחיתה בצורה 

בהשוואה למערכת ללא  (temporal variability)ניכרת את השונות בזמן של תכולת הרטיבות 

קרום. ניתוח הקשר בין ממוצע תכולת הרטיבות בנקודה לבין השונות בזמן שלה, מאפשר 

להאיר אזורים במדרון אשר הינם עדיפים להתבססות צומח. ניתוח אסופת התאים במדרון 

ת הרטיבות מראה כי קשר זה הינו שלילי בקנ"מ עיתיים קצרים )השונות יורדת ככול שתכול

עולה( וחיובי בקנ"מ ארוכים )השונות עולה ככול שתכולת הרטיבות עולה(. בקנ"מ קצר, ללא 

קשר לסוג כיסוי הקרקע )עם קרום או ללא קרום( השונות המרבית של תכולת הרטיבות הינה 



באזור פרשת המים במעלה המדרון. בקנ"מ ארוך, הפיזור המרחבי של השונות המרבית תלוי 

קרקע: במערכת ללא קרום השונות המרבית הינה באזור פרשת המים, בעוד בכיסוי ה

מים ת המדרון באזורים העמוקים יותר. במערכת עם קרום השונות המרבית הינה במורדו

הינם המשאב המוגבל ביותר באזורים יובשניים, על כן להפחתת שטפי האידוי מהקרקע 

בפרמטרים של ה זו נעשה שימוש לצומח. לבדיקת השפע משמעויות לגבי זמינות המים

של הצומח הדומיננטי באזור המחקר )סירה  (vegetation water uptake)קליטת המים 

(. הפרמטרים כוילו באמצעות משקלים מדויקים עליהם Sarcopoterium spinosumקוצנית, 

תקופות הרטבה  מספר , במשךזו הונחו עציצים עם שיחי סירה קוצנית שגודלו למטרה

נמצא כי  (Hydrus 2D)ממדית של המודל ההידרולוגי -גרסה דובאמצעות ניתוח וש. וייב

נוכחות קרום מסביב לשיח משמרת תכולת רטיבות בקרקע לאורך זמן ובכך מאפשרת לצומח 

יותר מאשר קרקע ללא קרום(. כמצופה, קליטת  20%לקלוט יותר מים מהקרקע )בממוצע 

, אך נמצא כי קליטת המים רגישה מאוד לפיזור המים בצומח עולה עם עובי הגשם השנתי

ולתכונות סופות הגשם במהלך עונת הגשם. ניתוח של עקת המים בצומח מצא כי נוכחות 

נמצא כי מעקת המים בצומח, ושמשך עקה זו קצר יותר.  18%קרום מפחיתה בממוצע 

ע, ובכך נוכחות הקרום מעכבת את התקדמות חזיתות ההרטבה והייבוש בתוך פרופיל הקרק

משפיעה בצורה ניכרת על תכולת הרטיבות בס"מ העליונים של הקרקע. לאבחנה זו 

משמעויות חשובות למדידות תכולת רטיבות המבוצעות באמצעות חישה מרחוק, לאימות של 

הנתונים האלו, וכן למודלים אופרטיביים של שיטפונות הרגישים מאוד לתכולת הרטיבות 

לבדיקת ההטיה האפשרית הנגרמת לאימות חילת הסופה. ההתחלתית בפרופיל הקרקע בת

של נתוני חישה מרחוק, המודל שימש לסימולציות של תכולת רטיבות בעומקים האופייניים 

ס"מ(. נמצא כי נוכחות הקרום  0-10ס"מ( ולמדידות האימות בקרקע ) 0-2לקריאות הלוויין )

הגשם עצמן, ומקטינה את  מגבירה את ההטיה באימות נתוני חישה מרחוק במשך סופות

נמצא כי נוכחות הקרום משפיעה על המיקום המרחבי . בנוסף, ההטיה במשך תקופות הייבוש

התמונה העולה מחיבור תוצאות הפרקים השונים של המחקר מראה כי . האופטימלי לדיגום

קרומי קרקע הינם גורם המשפיע על תכולת הרטיבות במדרון בכל העומקים שנבדקו, הן 

ן מרחבי והן בזמן. השפעת הקרום על שטפי האידוי במשך תקופות הייבוש הינה באופ

משמעותית, ולא ניתן להזניח אותה. בהינתן התנאים המתאימים, הקרום הינו גורם חיובי 

במערכת הטבעית המשפר את מאזן המים בקרקע ובכך מגדיל את זמינות המים לצומח. 

ה הקרום, ולכן צפויה לקרות באזורי יובשניים הקטנת שטפי האידוי הינה אינהרנטית למבנ

 אחרים בהן הקרום הוא תופעה דומיננטית.
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Abstract 

Desert soils throughout the world are often covered with biological crusts. Until a few decades 

ago, little was known about the structure and functions of these crusts. Recent research has 

improved our understanding, and now it is widely agreed that biological soil crusts have crucial 

impacts on the ecosystems in which they reside. Moreover, such crusts can play a key role in 

possible future global changes such as climatic changes or desertification. 

In this dissertation we study the spatial and temporal dynamics of biological soil crust and 

their ecological influence on ecosystems. Most of the research was carried out within the 

framework of nonlinear mathematical models which are based on the physical properties of soil 

crust, its relation with desert vegetation and the impact of climatic factors such as precipitation 

and evaporation on the crust dynamics. The thesis includes both theoretical and numerical 

analysis of the models. In addition, we study general phenomena related to the field of nonlinear 

dynamics and pattern formation of nonequilibrium physics. 

The first part of the study is dedicated to the dynamics of biogenic crust on sand dunes and 

its influences on vegetation and thus on sand dune stabilization. Sand dunes are often covered by 

vegetation and biogenic crusts. Despite their significant role in dune stabilization, biogenic crusts 

have rarely been considered in continuous models of dune dynamics. Using a mathematical 

model, we studied the existence and stability ranges of different dune-cover states along 

gradients of rainfall and wind power. We identified two ranges of alternative stable states: fixed 

crusted dunes and fixed vegetated dunes at low wind power, and fixed vegetated dunes and 

active dunes at high wind power. These results suggest a crossover between two different forms 

of climate shifts.  



In the second part of this dissertation we focus on the special role that biological soil crusts 

play in the self-emergence of patterned vegetation in arid ecosystems, and we introduce a new 

model for patchy landscapes in drylands. The model captures the dynamics of biogenic soil 

crusts and their mutual interactions with vegetation growth. The model was used to identify 

spatially uniform and spatially periodic solutions that represent different vegetation-crust states, 

and to map them along the rainfall gradient. The results are consistent extensions of the 

vegetation states found in earlier models. A significant difference between the current and earlier 

models of patchy landscapes is found in the bistability range of vegetated and un-vegetated 

states. When crust dynamics is taken into account, there is a shift in the fold-bifurcation point at 

which stable vegetation patterns appear, to higher precipitation and biomass values. These results 

shed new light on the roles that biogenic crusts play in desertification processes involving 

permanent loss of vegetation.  

The last part of the study is dedicated to a general and universal phenomenon from the field 

of pattern formation in nonequilibrium physics. I studied the complex interplay between Turing 

mechanisms and showed that they can increase pattern diversity. We used the context of dryland 

vegetation to study a general problem of complex pattern-forming systems: multiple pattern-

forming instabilities that are driven by distinct mechanisms but share the same spectral 

properties. We found that the co-occurrence of two Turing instabilities, when the driving 

mechanisms counteract each other in some region of the parameter space, results in the growth of 

a single mode rather than two interacting modes. The interplay between the two mechanisms 

compensates for the simpler dynamics of a single mode by inducing a wider variety of patterns, 

which implies higher biodiversity in dryland ecosystems. 

We conclude that biological soil crust has an important ecological function. It can impact the 

stabilization of sand dunes, and may enhance the self emergence of vegetation patterns in 

drylands. The spatial dynamics of biological soil crust may resolve in desertification processes as 

a result of possible climate change scenarios. Consequently, understanding the properties and 

characteristics of biological soil crust may facilitate the rehabilitation of arid ecosystems. 
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 תקציר

בעבר היה ידוע מעט . באזורים מדבריים ברחבי העולם הקרקע לעתים קרובות מכוסה בקרומים ביולוגיים

בשנים האחרונות התבצעו מחקרים רבים אשר שיפרו את . מאוד אודות המבנה והתפקוד של קרומים אלה

ה באזורים בהם הם כיום ידוע שלקרומי קרקע ביולוגיים יש השפעה גדולה וחשוב. רמת ההבנה בנושא זה

לקרומים אלה יכול להיות תפקיד מכריע לאור שינויים גלובליים עתידיים כגון שינוי אקלים , יתר על כן. גדלים

 .או תהליכי מדבור

בזמן ובמרחב של קרומי קרקע  הדינאמיקהבעבודת הדיסרטציה הזו אני מציג מחקר שערכתי בנושא 

המחקר נערך . שיש לקרומים אלה ומתמקד באזורים צחיחים המחקר דן בהשפעות האקולוגיות. ביולוגיים

, על התכונות הפיסיקליות של קרומי קרקעליניאריים אשר מבוססים -באמצעות מודלים מתמטיים איברובו 

מיקה של אוכן על השפעתם של גורמים אקלימיים כגון משקעים ואידוי על הדינ, יחסיהם עם צמחיה מדברית

עבודה זו כוללת מחקר , בנוסף. נומרית של המודליםהן אנליזה מתמטי וניתוח ת הן עבודה זו כולל. הקרומים

 .ארית והיווצרות תבניות במערכות מחוץ לשיווי משקלימיקה לא לינאבנושא תופעה כללית מתחום דינ

כן על השפעתם -וכמו, מיקה של קרומי קרקע ביולוגיים על דיונות חולאהחלק הראשון של העבודה עוסק בדינ

כסות בצמחיה נוטות להתלעתים קרובות דיונות חול . של הקרומים על צמחיה ועל תהליך הייצוב של דיונות

, של קרומי קרקע על תהליך הייצוב של דיונות חולהחשובה למרות השפעתם . או בקרומי קרקע ביולוגיים/ו

באמצעות מודל . ב בהםדיונות מיעטו להתחששל  המיקאמחקרים קודמים העוסקים במודלים רציפים של דינ

מתמטי אני חקרתי את תחומי הקיום והיציבות של מצבי כיסוי דיונות שונים לאורך מפל המשקעים ובעוצמות 

דיונות נייחות מכוסות : זיהיתי שני תחומים בהם מתקיימת יציבות סימולטנית של שני מצבים. רוח שונות

ודיונות נייחות מכוסות צמחיה עם דיונות , וכותקרום עם דיונות נייחות מכוסות צמחיה בעוצמות רוח נמ

תוצאות אלו מצביעות על מעבר בין שתי צורות שונות של שינויים . חשופות וניידות בעוצמות רוח גבוהות

 .הנגרמים מהשפעות אקלים

בחלק השני של הדיסרטציה אני מתמקד בהשפעתם המיוחדת של קרומי קרקע ביולוגיים על הופעה ספונטנית 

המודל מייצג . ומציג מודל חדש להיווצרות תבניות צמחיה באזורים אלו, ניות צמחיה באזורים צחיחיםשל תב

באמצעות המודל אני מאפיין . מיקה של קרומי קרקע ואת יחסי הגומלין שלהם עם צמחיה מדבריתאאת הדינ



הן פתרונות אחידים במרחב והן פתרונות בעלי מחזוריות מרחבית אשר מייצגים מצבים שונים של קרום 

מחיה תוצאות אלו מהוות המשך עקבי של מצבי צ. וממפה את המצבים האלו לאורך מפל המשקעים, וצמחיה

תרומה משמעותית של המודל החדש ביחס למחקרים קודמים הינה בתחום . אשר נמצאו במודלים קודמים

נקודת , מיקה של קרומיםאכאשר מתחשבים בדינאני מראה כי . יציבות של מצבים עם וללא צמחיה-הדו

שופכות אור  תוצאות אלו. ההסתעפות בה מופיעות תבניות צמחיה מוסטת לעבר כמות משקעים גדולה יותר

 . אובדן של צמחיה מתרחשעל השפעתם של קרומי קרקע על תהליכי מדבור אשר בהם 

החלק האחרון של העבודה עוסק בתופעה כללית ואוניברסאלית מתחום היווצרות תבניות במערכות מחוץ 

ם אלו יכולים בחלק זה חקרתי את יחסי הגומלין המורכבים בין מנגנוני טיורינג והראיתי שיחסי. לשיווי משקל

השתמשתי במודל הלקוח מתחום של צמחיה מדברית כדי לחקור תופעה כללית . להגדיל את עושר התבניות

יציבויות היוצרות -תופעה זו מתייחסת למספר של אי. המתרחשת במערכות מורכבות של היווצרות תבניות

מצאתי שכאשר המנגנונים . ת זהותאשר נוצרות בידי מנגנונים שונים אך חולקות תכונות ספקטראליו, תבניות

יציבויות מסוג טיורינג גורם -קיום של שתי אי-דו, פועלים זה כנגד זה בתחום מסוים של מרחב הפרמטרים

יחסי הגומלין בין המנגנונים מפצים על . ולא לגדילתם של שני אופנים עצמאיים, יחידפעולה לגדילה של אופן 

אשר מייצג עושר מינים גדול יותר , על ידי הגדלת עושר התבניות מיקה הפשוטה יחסית של אופן יחידאהדינ

 .באקוסיסטמות מדבריות

קרומים אלו . כי לקרומי קרקע ביולוגיים ישנם תפקודים אקולוגיים חשוביםבעבודה זו  ני מראהא ,לסיכום

טנית של תבניות כן ביכולתם להשפיע על היווצרות ספונ-וכמו, משפיעים על תהליכי ההתייצבות של דיונות חול

מיקה המרחבית של קרומי קרקע ישנה השפעה על תהליכי מדבור כתוצאה אלדינ. צמחיה באזורים יבשים

הבנה של המאפיינים והתכונות של קרומי קרקע ביולוגיים יכולה לסייע , אי לכך. יםאקלים אפשרי ימשינוי

 .בתהליכי שיקום של מערכות צמחיה באזורים צחיחים
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Abstract 

Peptides are versatile building blocks that can be designed to assume particular structures suited 

to support chemical functionalities and biological activities. Tailoring the exact sequence of 

amino acids in peptides allows fine tuning of the conformation, the resultant chemical and 

biological properties, along with self-assembly structures and kinetics of supramolecular 

organizations. Amphiphilic β-sheet peptides can be designed to form self-assembled hydrogels 

composed of elongated fibril matrices. These systems find uses in various biologically- related 

applications, acting as platforms for drug delivery or scaffolds that mimic extracellular matrices 

in tissue regeneration, mineralization, nanobiotechnology and antimicrobial activity.  

One peptide this study focuses on is the amphiphilic and anionic Pro-Asp-(Phe-Asp)5-Pro, 

denoted PFD-5. In a study by our group we showed that this peptide generates hydrogels that 

function as a template for calcium-phosphate mineral enhanced bone formation in-vivo. 

Furthermore, the effects of pH and calcium ion concentrations on the assemblies of PFD-5 were 

studied in solution and in hydrogels to better understand the range of molecular forms generated 

under the various conditions and to tune the properties of the peptide matrices developed for 

bone regeneration purposes 2. In solutions the peptide demonstrated transitions between an 

unfolded state to a β-sheet structure as a function of increased peptide and calcium 

concentrations and lower pH values. The control over the rheological properties of hydrogels 

was achieved by applying a two-step procedure, where the peptide was first dissolved and 

allowed to self-assemble, and then the assemblies were exposed to calcium ions which could 

adsorb to the peptides' anionic side chains.    

PFD-5 hydrogels were also explored in context of drug delivery. The use of PFD-5 hydrogel as a 

drug carrier for treatment of bone tissue cancer was hypothesized to be of dual functionality. At 

first the hydrogel would serve as a sustained and controllable delivery platform for a 

chemotherapeutic drug, while in the second stage the same drug free hydrogel would continue to 

support bone remodeling. To study PFD-5 drug loading and delivery capabilities the 

chemotherapeutic drug doxorubicin (Dox) was selected. This is an amphiphilic and positively 



charged molecule which could interact well with the amphiphilic and anionic PFD-5 peptides. 

Dox adsorption to the peptides was confirmed in monolayer systems. In addition fluorescence 

spectroscopic measurements revealed interactions between the peptides and the drug. In-vitro 

drug release measurements from hydrogels were studied over 6 days, confirming that this 

platform could provide sustained and controllable drug release patterns within this timeframe. 

The Dox that was released from the hydrogel was found to retain its cytotoxic activity in-vitro 

despite the molecular interactions with the peptide.  

Based on the experience gained with the anionic PFD-5 peptide we were motivated to explore 

whether a derivative of this peptide, comprised of the shortest repeat unit of the amphiphilic β-

sheet peptide - three amino acids only, would be able to self-assemble to stable supramolecular 

structures such as hydrogels. To address this question the peptide Phe-Glu-Phe was designed and 

challenged under various conditions to form a hydrogel. Peptide hydrogels (1% w/v) could be 

formed by first dissolving the peptide in HFIP (hexafluoroisopropanol) followed by a further 

dilution with deionized water. Additional peptides sharing the Phe-X-Phe motif with X being one 

of the hydrophilic amino acids, Cys, Thr Lys or Ser were also tested for their ability to form 

fibrils and hydrogels. Indeed, all these peptides were found to constitute self-supporting 

hydrogels under various conditions. This signifies the strong stabilizing effect that the Phe---Phe 

interactions confer to these assemblies. An interesting observation was noted during the 

assembly process of Phe-Glu-Phe peptides. During early stages of the process, preferred angular 

orientations were detected between intersecting and stemming fibrils. These arrangements 

provided evidence towards the influence of the phenylalanine aromatic moieties on the 

intermolecular interactions of neighboring fibrils. To emphasize the functionality of the X group 

within the fibrils, the assemblies of Phe-Glu-Phe were further exploited as templates for 

anchoring gold nanoparticles and silver ions, which upon reduction generated gold impregnated 

silver nanorods. 

Overall, the work presented herein describes rationally designed peptides that were found to 

form mechanically and physically controlled hydrogels. Thoroughly studied PFD-5 peptide 

motivated the construction of ultra-short 3 a.a peptide, Phe-Glu-Phe. Both PFD-5 and Phe-Glu-

Phe hydrogels and solutions of assembled peptide fibers were explored for functionality. 
 



 תכנון ואיפיון של מערכות פפטידיות פונקציונליות.נושא העבודה: 

 שם המגיש: שלמה זרז'יצקי

 שם מנחה: פרופ' חנה רפפורט

 :עבודהה תקציר

תכליתיים שיכולים להיות מתוכננים ליצירת מבנה מוגדר מראש המתאים לפונקציות -פפטידים הינם אבני בניין רב

תכנון מדויק של רצף חומצות האמינו בפפטידים מאפשר שליטה והשפעה על יצירת כימיות ולפעילויות ביולוגיות. 

כך  βהמבנה, תפקוד כימי וביולוגי וקינטיקת הארגון העצמי. ניתן לתכננן פפטידים אמפיפיליים המתקפלים למשטחי 

ם רבים ביישומים שיצרו באמצעות התארגנות עצמית הידרוג'לים המורכבים ממטריצות סיביות. למערכות אלו שימושי

ביולוגיים כגון הובלת תרופות, פלטפורמות לתמיכת תאים בהנדסת רקמות, מינרליזציה, ננוביוטכנולוגיה ופעילות 

  אנטיבקטריאלית.

. במחקר שנערך על ידי Pro-Asp-(Phe-Asp)5-Proהמורכב מהרצף  PFD-5פפטיד אחד בו מחקר זה מתמקד הוא 

וצג לעיל יוצר הידרוג'ל אשר בנוכחות יוני קלציום ופוספט מעודד יצירת הקבוצה שלנו הראנו כי הפפטיד שמ

הידרוקסיאפתית )מינרל המצוי בעצמות בעלי חוליות(. על מנת להבין בצורה טובה יותר את טווח התצורות 

יום על המולקולריות שיכולות להיווצר על ידי הפפטיד נלמדה השפעת תנאים סביבתיים כגון חומציות וריכוז יוני קלצ

כפונ' העלאת ריכוז  βיצירת ההידרוג'ל ותכונותיו. מצאנו כי בתמיסות חל שינוי מהתצורה הלא מקופלת למשטחי 

שלבי, כאשר -שיפור בקשיחות ההידרוג'לים הושג בתהליך דו פפטיד ויוני קלציום בסביבה בעלת חומציות נמוכה.

ני הוספו יוני הקלציום שנספחו לשיירים השליליים בשלב הראשון הפפטיד הומס ועבר התארגנות עצמית ובשלב הש

 של הפפטיד.

נחקרו כמו כן בהקשר של הובלת תרופות. שיערנו כי השימוש  בהידרוג'ל  PFD-5הידרוג'לים המורכבים מפפטיד 

תכליתי. בתחילה ישמש ההידרוג'ל לשיחרור מושהה ומבוקר לתרופה -המיועד לטיפול בסרטן עצמות יהיה דו

כאשר בשלב השני אותו ההידרוג'ל ללא התרופה ישמש לתמיכה בבנייה מחודשת של העצם. כתרופת  כימוטרפית,

מודל נבחרה התרופה הכימוטרפית דוקסורוביצין )דוקס(. הדוקס הינה מולקולה אמפיפילית טעונה חיובית אשר יכולה 

שיכבתית הדוקס -אנו כי במערכת חד. מצPFD-5 -ליצור הן אינטרקציות הידרופוביות והן אלקטרוסטטיות עם פפטיד ה

ניספח לפפטיד. יתרה מזאת, במדידות פלואוריסנטיות גילינו אינטרקציות מועדפות בין השניים. פרופיל שחרור 

ימים ואשש את ההנחה כי ההידרוג'ל יאפשר שיחרור מבוקר ומושהה לאורך פרק  6התרופה מההידרוג'ל נמדד לאורך 

 עיל כנגד תאי סרטן העצם )אוסטאוסרקומה(. זמן זה. הדוקס המשוחרר נמצא פ

היינו סקרנים לחקור האם נגזרת של פפטיד הנ"ל, המייצגת את  PFD-5בהתבסס על הניסיון שנצבר בעבודה עם 

היחידה החוזרת הקטנה ביותר בעלת שלוש חומצות אמינו בלבד, תהיה היכולת להתארגנות עצמית ויצירה של מבנים 

והתנהגותו נלמדה בתנאים שונים  Phe-Glu-Phe. בכדי לענות על שאלה זו תוכנן הפפטיד יציבים כגון הידרוג'לים

ולאחר מכן נמהלו  HFIP-בכדי לעודד יצירת הידרוג'ל. מצאנו כי הידרוג'ל נוצר כאשר תחילה הומסו הפפטידים ב

 ,Cysאמינו הידרופילית )= חומצת  Xעם  Phe-X-Pheבמים נטולי יונים. פפטידים נוספים החולקים את אותו המוטיב 

Thr Lys  אוSer נחקרו גם כן. נמצא כי כל הפפטידים יצרו הידרוג'לים בתנאים שונים. תוצאה זו מאדירה את )

מצאנו כי  Phe-Glu-Phe. במהלך ההתארגנות העצמית של Phe---Pheההשפעה המייצבת החזקה של אינטראקציות 

נוצרות אוריינטציות זוויתיות מועדפות בין סיבי הפפטיד. להארכתנו, נטייה זו להתארגנות זוויתית מועדפת נובעת 

, בוצע שימוש בסיבי הפפטיד X-. בכדי להראות את הפונקציונליות של קבוצת הPheמאינט' הידרופובית בין שיריי 

Phe-Glu-Phe כסף שלאחר חיזורם יצרו מבנים מתכתיים מוארכים. כתבניות לעיגון חלקיקי זהב ויוני 



The Orders of Discourse in the House of Study (beit midrash) in Palestinian 

Rabbinic Literature: Organizing Space, Ritual and Discipline. 

Shimon Fogel 

Advisor:  Prof. Uri Ehrlich 

My study is a delineation of the "Map" of the study hall (Beit Midrash), as it is 

revealed in the discourse of the  early rabbinic sources. This “map” shows the 

conventions, hierarchies, ideologies and conflicts of the study hall.  

The first discussion  deals the rabbinic arrangements regarding entrance into the study 

hall, using the tools provided by the field of “ritual studies”. These texts, and the 

discourse surrounding them, shape the image of the learning space, separate it from 

the outside and define the various roles of its inhabitants, as well as the relationships 

between them. 

The second issue is the connections between the way in which study hall participants 

sit in its space, the discourse which takes place within its walls and the statuses and 

hierarchies which combine and collide in it. Thus, as part of the developing trend of 

studying rabbinic literature from the perspective of spatial studies. Alongside tools 

whose origin is in the study of architecture and geographical studies and the idea of 

‘Heterotopia" (Termin coined by Foucault). The resulting picture is one of a system 

which aims to impose an order based on Torah knowledge, although it is not 

completely devoid of the influence of political and economical systems.  

The third discussion  relates to exiting the study hall and the issue of expulsion of 

participants. Excommunication, particularly in its study hall context,  is  examined 

from a perspective of the theory of punishment, and its roles in shaping the 

boundaries of society and of its discourse. I suggest an understanding of banishment 

as a practice whose boundaries are not clear or organized. Similarly, it is unclear who 

holds the authority to use banishment in the study hall. This lack of clarity regarding 

the boundaries of the study hall discourse can create a constant feeling of threat and 

supervision. 



 וענישה המרחב ארגון, טקס: ישראל בארץ ל"חז בספרות המדרש בבית השיח סדרי

 שמעון פוגל

 אורי ארליך' בהנחיית פרופ

מפה . לי כפי שהוא מיוצג בספרות הארצישראלית"בית המדרש החז של" מפה" תשרטטתי מודעב

האופן שבו מצטייר הווים חלק ממה וקונפליקטים ,אידיאולוגיות, היררכיות, מוסכמות זו מכילה 

בעיצובו של לית ומשפיעים על סוגיות מרכזיות הכרוכות "תרבות הלימוד החזכחלק מבית המדרש 

  .בפרט ועל התרבות בכלל בתוך בית המדרשהשיח 

באמצעות הכלים שמקנה  רי הכניסה לבית המדרשמוקדש לדיון בסדחלקו הראשון של המחקר 

מעצבים את מרחב , והשיח אודותיהם, הטקסים האלו ."חקר הריטואל"שדה המחקר של 

ם השונים הגורמי התפקידים שלומגדירים את  ,מן המרחב החיצוני מבדלים אותו . הלימוד

 . כמו גם את היחסים ביניהם, פועלים בתוכוש

וצורת הישיבה של הלומדים  הפיזי שלו הארגוןהנושא השני שדרכו מוצג בית המדרש הוא 

ת היררכיוצורת הישיבה נקשרת כאן אל השיח בתוך בית המדרש כמו גם למעמדות ול. והמורים

ל "ות חזרחבת של חקר ספרזאת כחלק מהמגמה המת .שמשתלבות ומתנגשות בתוך המרחב

 לצד כלים שמקורם בחקר הארכיטקטורה ובמחקרים גיאוגרפיים ,מפרספקטיבה של חקר המרחב

התמונה העולה היא של מערכת המבקשת  .שטבע פוקו" הטרוטופיה"מושג הותוך שימוש ב

 .וכלכליות אם כי אינו נקי מהשפעה של מערכות פוליטיות, להשליט סדר שמבוסס על ידע תורני

מוצג במקורות כמשפיע במישרין על יכולת , לבד מביטויי הכבוד שהוא מכיל, הסדר הזה

  .ההשתתפות בשיח

בזכות לעצב את מרחב הלימוד באמצעות ו עוסק ביציאה מבית המדרש, של המחקר אחרוןחלקו ה

היות שאני רואה את הנידוי כפרקטיקה חברתית שגבולותיה אינם ברורים  .הרחקה וענישה

הנידוי משפיע על ומראה ש מפרספקטיבה של תורת הענישהאני בוחן את הסוגיה , ומוסדרים

השיח לא רק באמצעות קביעה ממשית של המשתתפים אלא גם בתפקידו כענישה המעצבת את 

אני רואה את העדר הגבולות האלו דרך  .השיח ואת גבולות, ויחסי הכוח שבה גבולות החברה

הזהות הקולקטיבית הזו ו חכמיםם שמיוחסים לקולקטיב אנונימי של בחינת התיאורים של נידויי

. יכול להיות להיררכיה הבית מדרשיתואת המרכיב המבוזר ש, חושפת את הכוח של הלומדים

מראה כי האופי הבלתי מוגדר של ואת הנידוי כסימון של גבולות בשיח עצמו בוחן אני , במקביל

ייתכן כי הוא יוצר תחושה מתמדת של איום ש, הנידוי נובע גם מהעדר גבולות ברורים לשיח

  .ופיקוח

הזיקה : כמה חתכים תמטיים העולים ממחקר השיח על בית המדרש עלציע מבט בסיכום אני מ

קיימות בבית המדרש והסוגים השונים של היררכיות ש, בין מרכיבים מוסדיים ובין השיח

ניתן להצביע על  .כמו גם בינן ובין שאלת השליטה והניהול בבית המדרש, והיחסים בינן ובין עצמן

קבוצה גדולה של מקורות מבטאת באופן גלוי את הקשר שבין  ,ראשית. שלוש מסקנות עיקריות

במקומות  נראה כי גם .ובין יכולת ההשתתפות בשיח, שתוארו לעיל, הסדרים של בית המדרש

בבית יש לומר כי , שנית. הסדרים וההיררכיות משפיעים על השיח במישרין או בעקיפיןאחרים 



ובראשן המתח שבין , לעיתים משלימות ולעיתים מנוגדות, המדרש פועלות היררכיות שונות

הסוגיה . למעמד פוליטי ולייחוס שמעניקה מקוםהיררכיה שמבוססת על הידע התורני והיררכיה 

 שאינו תמיד זהה –ע סדרים בבית המדרש ובבכוחו לקית היא מקור הסמכות של מי שהשליש

 .לית"מצטיירת תמונה מורכבת של תרבות הלימוד החז, כך. להיררכיה שבשמה הוא פועל
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Abstract 

Introduction: Myocardial Ischemia is a major cause of morbidity and mortality in the 

western world. ZnT-1 is a transmembrane protein that until recently was mainly 

studied in the brain and viscera, as a protector against zinc toxicity. In the past decade, 

ZnT-1 was linked to two important new functions, namely inhibition of LTCC cation 

flux and activation of Ras-ERK signaling. Both activities may implicate a role for 

ZnT-1 in cardiac protection from ischemia. Therefore, we hypothesize that ZnT-

1protect cardiomyocytes from ischemia/reperfusion trough modulation of those two 

pathways. In the present study, utilizing in vitro and ex vivo systems, we evaluated for 

the first time the role of ZnT-1 in the context of ischemic injury. 

 

Methods: Ex-vivo: To evaluate ZnT-1 regulation in responds to physiological 

conditions Langendorff Isolated heart was used. Isolated-perfused rat hearts were 

maintained at 37ºC under constant perfusion pressure of 100mmHg. Following 30 

minutes of recovery time, the hearts were subjected to either rapid atrial pacing, rapid 

ventricle pacing, 40 minutes of global ischemia, or 20 minutes of global ischemia, 

followed by 100 minutes of reperfusion (I/R). In sham experiments, the hearts were 

exposed to similar protocols excluding the ischemic insult. In a different set of 

experiments, short ischemic insults that mimicked preconditioning were applied (IP) 

followed by 100 minutes of normal perfusion. At the end of each experiment, tissue 

samples were homogenized and ZnT-1 expression was assessed by western blots. ZnT-

1 levels were normalized to GAPDH (ZnT-1/GAPDH). 

 In vitro: To asses the ability of ZnT-1 to protect cardiomyocytes, we used a murine 

cardiomyocyte cell line (HL-1 cells). The cells were exposed to a simulated I/R using 

acidic solution containing sodium cyanide and 2-DeoxyGlucose, followed by 60 

minutes of washout mimicking reperfusion. The cells were transfected with a plasmid 

expressing the full length ZnT-1 or mutated forms of the protein. I\R injury was 

determined by measuring LDH release. P-ERK levels were assessed by western blot 
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and normalized to GAPDH. Cellular ZnT-1 localization was assessed by monitoring 

fluorescence of YFP tagged ZnT-1 and utilizing confocal microscopy and surface 

labeling. 

Results: Pathological stress such as rapid electrical pacing and ischemia alone or I/R 

markedly affected the expressed level of ZnT-1 expression in the isolated heart. 

Specifically, atrial tachypacing markedly augment ZnT-1/GAPDH levels in the atria 

without affecting the ventricles. In contrast, ventricular tachypacing invariably induce 

VT/VF and reduce ZnT-1 levels. Ischemia-reperfusion also reduces ZnT-1 levels while 

ischemia alone prominently increased ZnT-1expression. Repetitive global ischemic 

insults causing ischemic pre-conditioning (IPS) increased ZnT-1 levels in the atrial 

tissue but did not affect the ventricles consistently. 

 

In cultured murine cardiomyocytes (HL-1 cells), overexpression of ZnT-1 markedly 

reduced LDH release and caspase activation following I/R. Knockdown of endogenous 

ZnT-1 augmented the I/R-induced release of LDH following I/R. Phospho-ERK levels 

were significantly increased following I/R in cells overexpressing ZnT-1, while 

knockdown of ZnT-1 reduced phospho-ERK levels. Pretreatment of cells with the 

MEK inhibitor PD98059 abolished the protective effect of ZnT-1 following I/R. 

Accordingly, a truncated form of ZnT-1 lacking the C-terminal domain failed to induce 

ERK activation and did not protect the cells from I/R injury. In contrast, expression of 

the C-terminal domain by itself was sufficient to induce ERK activation and I/R 

protection. Interestingly, the C-terminal of the ZnT-1 did not have protective effect 

against the toxicity of zinc. 

 

Studies of ZnT-1 localization in HL-1 cells indicate that ZnT-1 translocates from the 

cell membrane to the inner parts of the cell following simulated I/R injury. ZnT-1 

translocation was influenced by the absence of calcium ions, but did not respond to a 

decrease in zinc concentration. Both the cardioprotective effect of ZnT-1 and the 

translocation, were inhibited by VGCC β subunit, which was previously shown to 

interact with the C-Terminal of ZnT-1. In addition, a dynamin inhibitor abolished the 

cardioprotective effect of ZnT-1 and blocked ERK activation and ZnT-1 translocation 

in response to I/R.  
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Conclusions: Our findings indicate that ZnT-1 is expressed in both the atria and 

ventricle of the rat heart and its expression is regulated in response to pathological 

stimuli. In HL-1 cells of the cardiomyocyte origin we can demonstrate a protective 

effect of ZnT-1 using various molecular approaches. Furthermore, we found that ZnT-

1 translocates from the plasma membrane to intracellular compartments following I/R 

and this change in its localization seems critical for its ability to interact with Raf-1 

kinase leading to protection from I/R. Our finding suggest that ZnT-1 plays an 

important role as a cardiac protective protein under ischemic conditions. 

 

Keywords: ZnT-1. Cardiomyocyte survival. Reperfusion injury salvages kinase. Raf-1 
kinase. Extracellular signal-regulated kinase.  

 



 באיסכמיה לבבית  ZnT-1האפקטים המגנים של  נושא העבודה:     

 שני דרורשם המגיש:      

 ד"ר יורם עציון. פרופ' אריה מורן.  שם המנחה/ים:     

      

 :תקציר העבודה

   

איסכמיה לבבית היא אחד הגורמים העיקרים לתחלואה ולתמותה בעולם המערבי ומחקרים רבים רקע: 

מצביעים כי ניתן להשפיע על מידת הנזק הלבבי על ידי הפעלת מסלולי סיגנל שונים בלב ובינהם מסלול 

Raf-1/ERK/MAPK       רפרפוזיה. החלבון -שהינו בעל השפעה מגינה מפני איסכמיהZnT-1   הינו

חלבון טרנסממבראנלי בעל יכולת להגן על תאים מפני רעילות של אבץ. בשנים האחרונות נתגלה בנוסף 

כפי הנראה על  Raf-1/ERK/MAPKוכן משפעל של מסלול  Lהינו מעכב תעלות סידן מסוג  ZnT-1כי 

להקנות  .   שתי הפעולות שלהן אחראי החלבון יכולות באופן תיאורטיRaf-1 kinaseידי קישור ישיר ל 

-ZnTרפרפוזיה. במחקר הנוכחי, אנו חוקרים לראשונה את תפקידו של -הגנה לרקמת הלב מפני איסכמיה

 רפרפוזיה.-בהגנה על הלב מפני איסכמיה 1

 

מ"מ כספית.  100ותחת לחץ של  37ºCלב מבודד: לבבות חולדה נתלו במערכת טמפרטורה של שיטות: 

 40-ים הכוללים קיצוב עלייתי מהיר, לקיצוב חדרי מהיר, להלבבות נחשפו למספר גורמי עקה פתולוגי

דקות רפרפוזיה. בנוסף  100דקות של איסכמיה גלובלית ואחריה  20-דקות של איסכמיה גלובלית, או ל

. בסוף הניסוי, נלקחו דגימות מרקמות העלייה Preconditioningקבוצת לבבות נחשפה לפרוטוקול 

 .Western blotמצעות בא ZnT-1והחדר ונבדק ביטוי של 

 

מלא או  ZnT-1ממקור לבבי עברו טרנספקציה עם פלסמידים המכילים  HL-1תרביות תאים: תאי 

רפרפוזיה -מוטנטים שונים של החלבון. לאחר הטרנסקציה התאים נחשפו לתנאים המדמים איסכמיה

בהמשך בוצעה  . DeoxyGlucose-2דקות על ידי חשיפה לתמיסה חומצית המכילה ציאניד ו 60למשך 

דקות . בסיום הניסוי, נבדקה תמותת  60הדמיית רפרפוזיה על ידי החזרה לתמיסה פזיולגית רגילה למשך 

 Westernנבדקה בשיטת  p-ERKהמופרש מן התאים. רמת  LDHהתאים באמצעות מדידת הכמות של 

blot בהמשך המחקר נבדק המיקום התאי של .ZnT-1 פוקלי על ידי שימוש במיקרוסקופ קונ

 .Surface Labeling-פלואורסצנטי ו

 

 ZnT-1רפרפוזיה, השפיעו באופן מהיר על ביטוי -עקה פתולוגית  כגון קיצוב מהיר ואיסכמיה תוצאות:

בלב המבודד. קיצוב עלייתי מהיר גרם לעלייה בביטוי החלבון ברקמה המקוצבת. לעומת זאת, קיצוב 

והיה  LDH( ונזק איסכמי אשר גרם לעליית VT/VFחדרי מהיר השרה תוך זמן קצר הפרעות קצב )

 .ZnT-1מלווה דווקא בירידה בביטוי 



. לעומתה, נצפתה ירידה ZnT-1השריית איסכמיה גלובלית ממושכת גם היא לוותה בעלייה בביטוי 

ברקמת  ZnT-1בעקבות איסכמיה ולאחר מכן רפרפוזיה. נצפתה עלייה מתונה ברמת  ZnT-1 -בביטוי ה

אשר היתה מובהקת רק ברקמת  Myocardial Ischemic Preconditioningהמדמה בפרוטוקול 

 העליה.

 

רפרפוזיה וירידה -הפחית את מידת הנזק התאי לאחר איסכמיה ZnT-1, ביטוי יתר של HL-1בתאי 

הוגברה משמעותית לאחר  p-ERKגרמה לעלייה בתמותת התאים. באופן תואם רמת  ZnT-1בביטוי 

הושתק  ZnT-1ביתר. לעומת זאת, בתאים שבהם ביטוי  ZnT-1בתאים המבטאים רפרפוזיה -איסכמיה

 .p-ERKנראתה ירידה ברמת 

 

 ZnT-1. ביטוי של ZnT-1, ביטל את האפקט המגן של MAPK ,PD98059שימוש במעכב מסלול 

-לאחר איסכמיה ERK, כשל בהגנה על התאים ובהפעלת מסלול terminal-C מוטנטי, ללא הדומיין

 ERKלבדו הספיק על מנת להפעיל את מסלול  terminal-Cיה. לעומת זאת, ביטוי של דומיין רפרפוז

 רפרפוזיה.-ולהגן על התאים מפני איסכמיה

עובר מהממברנה הציטופלסמטית אל פנים התא בעקבות  ZnT-1ניסויי מיקום החלבון הדגימו כי

ראה כי השריית עומס סידן תאי באופן רפרפוזיה. ניסיון להבין את הסיבה הישירה למעבר זה ה-איסכמיה

מהממברנה אל  ZnT-1אינה גורמת לתופעה דומה. באופן מפתיע מעבר של  ionomycinישיר על ידי 

כלציה ספציפית של   .BAPTAפנים התא התרחש דווקא כתוצאה מכלציה של יונים דיוולנטיים על ידי

 ERKיכולת שלו להפעיל את מסלול וה ZnT-1יוני אבץ לא גרמה להשפעה דומה. האפקט המגן של 

על  ZnT-1טרמינלי של  Cאשר נקרשת לחלק ה  LTCCשל תעלת הסידן  βנמנעים בנוכחות תת יחידה 

לתוך   ZnT-1חסם את המעבר של Dynaminפי עבודות קודמות. בנוסף מצאנו כי עיכוב של החלבון 

 רפרפוזיה.-באיסכמיה ZnT-1ובמקביל ביטל את האפקט המגן של  ERK  התא ואת השפעול של מסלול

 

מבוטא ברקמות העלייה והחדר בלב חולדה, וכי ביטוי  ZnT-1הממצאים שלנו מראים, כי  מסקנות:

ZnT-1  מבוקר בתגובה לגירויים פתופזיולוגיים שונים. בתאיHL-1 ,ZnT-1  נע מן הממברנה אל פנים

עשוי להיות  ZnT-1-רפרפוזיה. מכאן של-על התאים מפני איסכמיה ומגן ERKהתא, מפעיל את מסלול 

רפרפוזיה בשל יכולתו לנוע מהממברנה אל תוך התא, -תפקיד משמעותי בהגנה על הלב נגד איסכמיה

 .MAPKולשפעל את מסלול  Raf-1 להיקשר אל

 

 , הישרדות תאי לב.MAPKמסלול , איסכמיה לבבית, ZnT-1מילות מפתח: 
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ABSTRACT 

In the past few years there has been an increase in the number of research projects on the 

integration of minorities into academic institutions (Gurin, Dey, Hurtado & Gurin, 2002). The 

research presented herein is on the ultra-Orthodox sector in Israel and the attempts to 

integrate ultra-Orthodox into academic frameworks in Israel in the recent past. Our research 

project was conducted in the framework of the interactionist model (Tinto, 1975, 1993) for 

understanding the adaptation and integration of students into institutions of higher learning. 

The model attaches great importance to the effect of the institution and the academic 

environment on the adaptation and integration of students.  

The availability of academic studies in ultra-Orthodox colleges for women is an innovative 

and unique phenomenon in the ultra-Orthodox sector. The ultra-Orthodox colleges in which 

this research took place are platforms where there is an interaction of different cultures and an 

attempt to expose one population (students and administrators from the ultra-Orthodox 

sector) to academic content and norms. This meeting is fraught with complex dilemmas and 

challenges (Malach, 2014). 

The research focus around two main objectives. The first was assessment of the association 

between the students' personal background and attributes(social and academic integration in 

college) and their academic achievement in their studies.The second objective was to assess 

the effect of the period of studies and the confrontation with another culture on the students' 

attitudes towards the home/career conflict and towards issues related to religious/secular 

Jews.  

The interactionist model proposed by Tinto (Tinto, 1975, 1993) for understanding adaptation 

and integration of students into institutions of higher learningconstituted the conceptual 

framework for the first research question. With respect to the second research question, the 



research is based on theories that deal with cross-cultural interactions and in multiculturalism 

in Israeli society (Yonah & Shinhav, 2005; Mautner, Sagi, & Shamir, 1998; Kaplan & 

Shadler, 2012). 

The first research hypothesis was that demographic variables (age, family status, country of 

origin, number of children, ultra-Orthodox sub-group affiliation) and additional personal 

variables (score on the college [psychometric] entrance exams, sense of coherence, affiliation 

with peer and family cohorts, social support groups, feelings of commitment to the institution 

and to completion of the degree) together with measures of academic and social integration, 

would explain the level of success in the students' studies, as measured by average grades at 

the end of the first year.  

The second research hypothesis related to the possible changes during the period of academic 

studies in the students' attitudes towards various conflicts and dichotomies (home/career; 

religious/nonreligious relations). I hypothesized that during their studies, which constituted 

the first cross-cultural encounter between the ultra-Orthodox women students and the 

teaching staff (the latter being were drawn from general, non-religious academic Israeli 

society),there would be changes in the attitudes of ultra-Orthodox students. It was assumed 

that the changes would be expressed in more positive attitudestowards studies and career, and 

more positive and open attitudes towards the relationships between religious and non-

religious. 

The third hypothesis related to a comparison of thevariables reflecting the social support a 

student received during her years at the college. I postulated that the student would feel more 

support when her ultra-Orthodox environment would encourage her in coping with the 

pressures created by academic studies and by the cross-cultural contacts.  

The questionnaires were given to two samples in two colleges: the "Charedi College” in 

Jerusalem (Michala Charedit Yerushalayim, M.C.Y,) and the "Mivhar College" in Bene Brak. 

The questionnaires were distributed in two stages: in the beginning of the academic year and 

at its end. 

Research results:  

1) The Tinto model about the combined influence of background and institutional factors on 

success in the students' studies was not supported. Similar to other research carried out in 

Israel, the influence of variables related to the institutions were not found to be correlated 



with achievement in studies, and the more significant correlation was related to the 

background factors, especially to the grades on the(psychometric) college entrance exams and 

to the commitment the students felt towardscompletion of their degrees.  

2)With respect to attitudes towards the two areas of conflict (home/career; religious/secular) 

differences were not found in the attitude of students measured at the beginning and at the end 

of the year. This was true for both samples of students (in years 2006/2007 and 2011/12).  

3) In both samples stronger attitudes (greater preference) towards home in the home/career 

conflict were found in the end of the year to be correlated mainly with strong attitudes 

towards home in the beginning of the year and with a low level of commitment to the 

institution.  

4)In both samples stronger attitudes (greater preference) towards the religious (and 

ambivalence toward the secular) in thereligious/secular conflictwere found in the end of the 

year to be correlated mainly withstrong attitudes towards religiousin the beginning of the year 

and with a low level of commitment to completion of the degree. 

5) In the comparison between the two samples that were examined at two different points in 

time, differences in the home/career attitudes were not found between the two different points 

in time (the 2006/2007 and 2011/12 academic years). In contrast, there were statistically 

significant differences in the religious/secular attitudes[t(241)=3.38, p<.001]. 

6) In both samples the feelings of social support in the beginning of the year were relative 

higher than that in that found by other researchers. Moreover, during the academic 

yearwomen felt an increase in support from their fathers and from their extended family 

members.There was an increase in the respondents’ feeling of rabbinical support between the 

two points of time of measurement. 

The comprehensive model of Tinto, which was the conceptual framework for this research, 

was not supported by our data (Tinto, 1975, 1993). That is, the personal measures did not 

influence the ultra-Orthodox women students in the ultra-Orthodox colleges.However, the 

results in this research do show that the variables related to the institution itself had 

significant impact on the ultra-Orthodox students, although in a different manner than the 

measures suggested by Tinto. 



The discussion revolves around the uniqueness of the ultra-Orthodox subculture in the 

academic context. Therefore, the Tinto model which emphasizes the variables of academic 

integration and commitment to an institution as being related to achievement in one’s studies 

is not applicable to this subgroup.With respect to changes in attitudes due to the intercultural 

interactions, it seems to me that in the main the research results reflect entrenchment as a 

defense against change(Brandman, 2010; Laiush, 2007). Along with this, the changes in 

attitudes on religious/secular issues in the longitudinal findings between two points in time 

several years apart, suggest that there are delicate societal processes taking place, and that the 

ultra-Orthodox sector is undergoing a limited amount of social change.These findings and 

explanations deserve further research which should focus on the ultra-Orthodox sector in 

general, and on the integration of this minority into the academic world in particular. 

 

Keywords:ultra-Orthodox women,academic institutions,academic achievement,sense of 

coherence,social support,home/career conflict,religious/secular relations 
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Abstract 

Numbers play an important role in our society and difficulties in efficiently 

handling numerical information lead to impairments in many aspects of life. 

Accordingly, many researchers focus on the building blocks of numerical cognition. 

The current work focuses on one form of magnitude—nonsymbolic magnitude—and 

its relation with the symbolic system.  

In the first part of the work we studied automaticity of nonsymbolic 

magnitudes while employing a conflict Stroop-like task. We found both symbolic and 

nonsymbolic magnitudes can be automatically activated; however, whereas task 

characteristics did not affect automaticity of symbols, activation of nonsymbolic 

magnitude was dependent upon the task. We then focused on the relation between the 

symbolic and nonsymbolic magnitudes and found it was affected by laterality, a 

marker of crude processing. In the second part of the work we addressed the role of 

spatial attention and task relevance in automatic activation of magnitudes. In order to 

address these issues we spatially separated the symbolic and nonsymbolic dimensions 

while employing a selective attention flanker task. We found that when located 

peripherally, only task-relevant information affected responses. This was true for both 

types of magnitudes. 

Our findings suggest different forms of magnitude are interconnected; 

however, this interconnectivity does not necessarily imply the existence of a shared, 

abstract code. We suggest the task and task demands play a central role in the shift 

between notation-specific and abstract representation of magnitude. We also 

demonstrate the effects of laterality in magnitude comparisons and discuss the relation 

to embodied cognition.  

 

 

Keywords: symbolic magnitude; nonsymbolic magnitude; numerosity; numerical 

value; automaticity; numerical distance; laterality; embodied numerosity. 

 



 הבסיס ההתנהגותי והמנגנונים המוחיים המעורבים בתהליכי ספירה :נושא העבודה

 זמלר-שרון נפרסטק :שם המגיש

 אבישי הניק :שם המנחה

 

 תקציר

וליקויים ביכולת לנהל מידע חשבוני , מספרים משחקים תפקיד חשוב בחברה שלנו

מתמקדים באבני הבניין של חוקרים רבים , על כן. מובילים לליקוים בתחומים נרחבים של החיים

וביחסים בין גודל , העבודה הנוכחית מתמקדת בייצוג של גודל לא סימבולי. הקוגניציה המספרית

 .לא סימבולי עם מערכת הגדלים הסימבולים

בחלקה הראשון של העבודה חקרנו את העיבוד האוטומטי של גדלים לא סימבוליים על 

שהן גדלים סימבולים והן גדלים לא סימבוליים יכולים מצאנו . ידי שימוש במטלה דמויית סטרופ

בעוד שהעיבוד האוטומטי של גדלים סימבולים אינו , אולם, להיות מעובדים באופן אוטומטי

לאחר מכן . עיבוד אוטומטי של גדלים לא סימבוליים תלוי בדרישות המטלה, מושפע מהמטלה

ומצאנו שיחס זה מושפע מאפקט התמקדנו ביחס שבין גדלים סימבוליים ולא סימבוליים 

בחלקה השני של העבודה בחנו את . המהווה סמן לעיבוד גס של מידע, (לטרליות)הצידיות 

על מנת לענות על . המרחבי והרלוונטיות למטלה בעיבוד אוטומטי של גדליםתפקידם של הקשב 

בה המימד הסימבולי והלא סימבולי , שאלות אלו נעזרנו במטלת קשב סלקטיבי מסוג פלנקר

רק מידע שהוא רלוונטי למטלה משפיע על , מצאנו כי מחוץ למוקד הקשב. הופרדו זה מזה במרחב

 .עבור גדלים סימבוליים ולא סימבוליים כאחד דבר זה היה נכון. התגובה למטרה

קישוריות , עם זאת. ממצאים אלו מעידים כי סוגים שונים של גודל מקושרים זה עם זה

אנו מציעים כי המטלה ודרישות המטלה . זו אינה בהכרח מרמזת על ייצוג משותף ומופשט

אנו . דל לבין ייצוג משותףמשחקות תפקיד חשוב במעבר בין ייצוגים נפרדים לסוגים שונים של גו

גם מדגימים את אפקט הצידיות בהשוואות גודל ודנים בקשר שבין אפקט זה לבין קוגניציה 

 .(embodied cognition)גופנית 

 

, מרחק נומרי, אוטומטיות, ערך נומרי, כמות, סימבולי-גודל לא, גודל סימבולי :מילות מפתח

 .קוגניציה גופנית, (לטרליות)אפקט הצידיות 
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Abstract 

The long-term viability of animal populations is highly dependent on their genetic variation. 

Although in the classical theory of population genetics, models of population's genetic variation 

and structure assume random mating and dispersal, in social species, this assumption rarely 

holds. The social behavior can strongly affect the genetic diversity and structure of populations 

through its effects on gene flow and genetic drift. In mammals, the effect of sociality on 

population genetics is relatively well-studied in social species that live in permanent breeding 

groups. However, the extent to which sociality can affect population diversity and structure in 

species with a complex group structure (impermanent breeding groups) is less known. 

Understanding this effect of sociality on population genetics is particularly important in small 

populations, as these populations are prone to extensive loss of genetic diversity due to genetic 

drift. Reintroduced populations provide an opportunity to study evolutionary-behavioral-genetic 

questions since the reintroduction is usually well-documented and commonly involves long-term 

monitoring of the reintroduced population.  

 The Asiatic wild ass (Equus hemionus) was once abundant in western Asia, including the 

Negev Desert. The species declined throughout its range and is currently defined by the 

International Union for Conservation of Nature (IUCN) as endangered. The local subspecies, E. 

h. hemippus, became extinct in the early 19th century. In 1968, a breeding core comprising its 

closest known relatives (E. h. kulan and E. h. onager) was established in Hai-Bar Yotvata 

Reserve, and between 1982 and 1993, E. hemionus spp. were reintroduced into the Negev Desert 

by The Israel Nature and Parks Authority. The program was well-documented, and the 

reintroduced populations were intensively monitored in the following years. In 1991, blood 

samples were taken from all animals in the breeding core and stored as a long-term genetic 



resource. During the late 1990s, the population expanded its geographical range and currently 

ranges from the northern Negev Highlands to the Eilat Mountains, including the Arava Valley 

(Fig 2). The total population is estimated at approximately 250 individuals and is still considered 

as a small population. As is typical of equids, the Asiatic wild ass lives in a polygynous mating 

system with an elaborate social system. 

 The well-documented reintroduction of the Asiatic wild ass, the relatively small 

population size and the complex social behavior of the Asiatic wild ass provide an excellent 

system in which to study the effect of sociality on the population genetics in small, complex 

social systems. Therefore, the research goal of my thesis was to examine the effects of social 

behavior on the genetic diversity and structure of the reintroduced Asiatic wild ass 

population. 

 I combined direct observations, genetic analyses and computer simulations to explore the 

wild ass social structure, mating system and population genetics. For the behavioral study, I used 

direct observations and video cameras to record group compositions and to build a unique 

individual identification profile for examining the group stability and composition. In the genetic 

study, I established a non-invasive molecular system.  I extracted DNA mainly from feces 

collected at four activity centers and three additional sites, distributed throughout the wild ass 

range (representing the ‘wild population’). I also extracted DNA from the blood samples that 

were taken from the Hai-Bar breeding core in 1991, which represent the genetic profile of the 

‘founding population’. I analyzed the genetic samples, using mitochondrial and nuclear markers, 

in order to understand the genetic mating system, to evaluate levels of genetic diversity in the 

wild population and to examine population genetic structure. For the genetic mating system 

analysis, I was involved in the development of a stochastic model of allele frequencies, 

simulating genetic processes that may occur from the ‘founding’ to the ‘wild population’. 

 Results showed substantial shifts in allele frequencies in most loci between the founding 

and the wild populations. The two populations were found to be significantly different in both 

mitochondrial and nuclear markers. In general, the genetic diversity of the Negev population was 

found to be relatively low and more similar to captive populations than to wild populations from 

other areas in the world. I found that the Asiatic wild ass in the Negev lives in a fission-fusion 

social structure with a strongly polygynous mating system. The simulation model results 

indicated that not more than 25% of all males participate in the mating process per generation 



and most likely even less. This polygynous mating system has one of the strongest levels of 

polygyny ever documented in mammal population studies. The stochastic model approach, 

developed here as an alternative approach to the commonly used paternity analysis for studying 

mating systems, and the use of allele frequency-shifts have potential to be used in other studies 

in order to gain insights into processes that affect drift in systems where genetic data is limited. 

Interestingly, a genetic structure was detected in the wild population, and similar patterns of 

differentiation among sites were found using both mitochondrial and nuclear markers. This could 

be the result of recent limited gene flow among subpopulations or of strong historic founder 

effects. Limited gene flow among subpopulations could be explained by social behavior. I found 

a strongly polygynous mating system and a fission-fusion social structure, characterized by a few 

territorial, dominant males that breed and contribute their genes to the next generation. If, as it 

appears, these males have a long dominance tenure, the strong site fidelity of these most 

genetically important males may result in a limited gene flow leading to the creation of 

population structuring.  

 This study demonstrates the strong effect of the mating system and indicates a potential 

effect of the social behavior on the genetic diversity and on the development of the fine-scale 

genetic structure of the population, in a species with a complex social system. The strongly 

polygynous mating system of the wild ass and its potential negative effect on the population's 

genetic diversity could have significant consequences for the long-term persistence of the 

reintroduced population in the Negev. Limited gene flow among subpopulations could also have 

negative effects on the population's genetic diversity. Therefore, future studies should focus on 

monitoring the genetic structure and diversity patterns over time to better understand whether the 

detected genetic structuring has historical origins or is an outcome of current limited gene flow. 

Furthermore, future studies can help in recognizing the relative contribution of the social patterns 

versus other factors in shaping population genetic structure (during the establishment phases) and 

the dynamics of the genetic structure and diversity throughout time. The findings of my study 

can be applied to general conservation practices and specifically can aid current management 

strategies aimed at protecting the Asiatic wild ass population in Israel and maintaining its genetic 

diversity.  

 



Keywords: Conservation genetics, non-invasive genetics, social behavior, mating system, 

genetic diversity, genetic structure, Asiatic wild ass, Equus hemionus, reintroduction. 

 



 מדגמי התנהגות למבנה גנטי של אוכלוסייה: הפרא המושב לנגב   נושא העבודה

 שרון רנן  שם המגיש

  דוד-וד"ר שרלי בר פרופ' עמוס בוסקילה  /יםשם המנחה

 

 תקציר

משמעותי ביכולתו של מין לשמר את הפוטנציאל האבולוציוני שלו ה מהווה גורם ישונות גנטית באוכלוסי

על אף שמרבית המודלים התיאורטיים בגנטיקה של אוכלוסיות ומכאן בעמידותו ושרידותו לאורך זמן. 

 אופן מתקיימות. שאינןמניחים רבייה אקראית ודגמי הפצה רנדומליים, במינים חברתיים הנחות אלו כמעט 

נה הגנטי של אוכלוסייה דרך להשפיע הן על המגוון הגנטי והן על המב ל מין יכולהחברתית שההתנהגות 

על זרימת הגנים ועל הסחף הגנטי. ביונקים, השפעת ההתנהגות החברתית על הגנטיקה של  השפעתו

האוכלוסייה נחקרה בעיקר במינים חברתיים המאופיינים בקבוצות רבייתיות קבועות. לעומת זאת, רמת 

החיים במבנה חברתי  ,ההתנהגות החברתית על הגנטיקה של האוכלוסייה במינים חברתייםההשפעה של 

מורכב וקבוצות רבייתיות משתנות, כמעט ולא נבחנה. להבנת ההשפעה של ההתנהגות החברתית על הגנטיקה 

גנטי לאובדן המגוון הבמיוחד מאחר ואוכלוסיות אלו חשופות  אף יותרשל אוכלוסיות קטנות חשיבות גדולה 

-אבולוציוניותעל ידי סחף גנטי. אוכלוסיות של מינים מושבים לטבע, מהוות הזדמנות לחקור שאלות 

ניטור ארוך מתקיים ותהליך ההשבה בדרך כלל מתועד היטב ולעיתים קרובות  גנטיות מאחר-התנהגותיות

 טווח של האוכלוסייה המושבת.  

בישראל, מצוי כיום באזורים בנגב יה כולל שהיה נפוץ בעבר במערב אס( Equus hemionusהפרא )

 .E האנדמי לישראל וסוריה המין-ומוגדר בסכנת הכחדה עולמית חמורה. תתבמרכז אסיה מצומצמים בלבד 

h. hemippus, הוקם גרעין רבייה מפרטים שהובאו לישראל השייכים  1968 -ב .19-נכחד בתחילת המאה ה

 הפרא הושב  1993-1982בין השנים ו (E. h. onager -ו  E. h. kulanביותר )אליו המין הקרובים -לשני תתי

תהליך ההשבה תועד היטב ומעקב אחר האוכלוסייה המושבת בוצע בשנים  .על ידי רשות הטבע והגנים לנגב

נשמרו למטרות מחקר גנטי ונלקחו דגימות דם מכל הפרטים שבגרעין הרבייה  1991 -שלאחר ההשבה. ב

האוכלוסייה הרחיבה את תפוצתה וכיום מצוי הפרא מצפון הר הנגב ועד לצפון  90 -העתידי. מתחילת שנות 

פרטים. בדומה לכלל הסוסיים, גם הפרא חי  250 -בכמוערך האוכלוסייה גודל הרי אילת כולל הערבה ו

 במערכת של פוליגיניה עם חברתיות מפותחת.

אידיאלי  מקרהמהווה  ,היטבעדה תולטבע  ואשר השבת ,בנגב האוכלוסייה הקטנה יחסית של הפרא

החברתית על המגוון והמבנה הגנטי של אוכלוסייה קטנה עם מערכת חברתית  השפעת ההתנהגות לבחינת

מטרת המחקר היתה לבחון את ההשפעה של ההתנהגות החברתית על המגוון והמבנה הגנטי כן -עלמורכבת. 

 באוכלוסיית הפרא המושב לנגב.

וסימולציות מחשב על מנת ללמוד על המבנה  ניתוחים גנטייםהגות, שילבתי תצפיות התנבמחקר 

 ישירותבמחקר ההתנהגותי ביצעתי תצפיות . החברתי, המערך הרבייתי ועל הגנטיקה של האוכלוסייה בנגב

 אינדיבידואלי לכל פרטזיהוי פרופיל  ולבנות את הרכבי הקבוצותעל מנת לבחון  ווידיאבשילוב עם צילומי 

ייסדתי מערכת לדיגום מולקולרי לא פולשני  . במחקר הגנטיציבות הקבוצות לאורך זמןי לשם בחינת

מדגימות )בעיקר גללים( שאספתי מארבעה מרכזי פעילות  DNA מגללים. הפקתי DNAהמתבססת על הפקת 



 DNAבנוסף הפקתי . ומשלושה אתרים נוספים, הפרוסים היטב במרחב התפוצה של הפרא בנגב ובערבה

על מנת ללמוד על  אשר מייצגות את אוכלוסיית ה"מייסדים". 1991 -הדם שנלקחו מגרעין הרבייה במדגימות 

מרחבי של -המערך הרבייתי הגנטי של האוכלוסייה, להעריך את מצב המגוון הגנטי ולבחון את המבנה הגנטי

וגרעיניים  (mtDNAניתחתי את הדוגמאות על ידי סט של סמנים מיטוכונדריאלים ) האוכלוסייה בנגב,

(nDNA על מנת ללמוד על המערך הרבייתי לקחתי חלק בפיתוח מודל סימולצייה סטוכסטי המדמה את .)

 התהליך הגנטי שעבר על האוכלוסייה מדור ה"מייסדים" לאוכלוסיית הבר כיום.

מצאתי שינויים מובהקים בתדירויות האללים במרבית האתרים הגנטיים שנבחנו בין אוכלוסיית 

שתי האוכלוסיות נמצאו שונות באופן מובהק אחת מהשנייה הן בניתוח הנתונים  .ם לאוכלוסיית הברהמייסדי

המיטוכונדריאלים והן בניתוח הנתונים הגרעיניים. מצאתי כי המגוון הגנטי של אוכלוסיית הבר נמוך באופן 

כי הפרא בנגב חי  בבר. מצאתי פראיםשל שבי מאשר לאוכלוסיות פראים ב תלאוכלוסיוודומה יותר יחסי 

תוצאות מודל  גבוהה. יניה)המאופיין בקבוצות לא קבועות( עם רמת פוליג fission-fusionחברתי של במבנה 

דור כל משתתפים בתהליך הרבייה ב הבאוכלוסיי זכריםכלל המ 25% -הסימולציה מראות כי לא יותר מ

דו עד כה ביונקים. למודל הסטוכסטי . רמת פוליגיניה כזאת היא מהגבוהות שתועמכךפחות  שאף ןוייתכ

שפיתחנו למטרות מחקר זה, הכולל שימוש בשינויים של תדירויות אללים, פוטנציאל לשמש במחקרים 

 במערכות עם מידע גנטי מוגבל.  ,מושפעים מסחף גנטיהתהליכים  לשם בחינת ,מקבילים

 -המיטכונדריאלי וב  DNA-במצאתי מבנה גנטי מרחבי באוכלוסיית הפרא בנגב עם תבנית דומה 

DNA  אוכלוסיות או שריד של כמה -הגרעיני. מבנה גנטי זה יכול להיות תוצאה של מעבר גנים מוגבל בין תתי

: של הפרא על ידי ההתנהגות החברתית עבר גנים מוגבל יכול להיות מוסברמייסדים היסטוריים. מ-אפקטי

בו רק מעט זכרים טריטוריאליים זוכים להתרבות.  fission-fusion חברתי שלההפוליגיניה והמבנה מערך 

מתוצאות המחקר, המעמד הדומיננטי נשמר במשך כמה שנים, הזיקה החזקה לאתר קבוע של שעולה אם, כפי 

הפרטים המשמעותיים ביותר מבחינה גנטית, יכולה להוביל למעבר גנים מוגבל בין אתרים וליצירה של המבנה 

 הגנטי המרחבי.

ומראה גם השפעה אפשרית של המבנה  ,לי מציגה השפעה חזקה של המערך הרבייתיעבודת המחקר ש

רמת על המגוון הגנטי והמבנה הגנטי מרחבי של אוכלוסייה במין עם מערכת חברתית מורכבת. ל ,החברתי

 עלולותהשפעה השלילית האפשרית שלה על המגוון הגנטי של האוכלוסייה, הפוליגיניה הגבוהה של הפרא ול

-הפרא בנגב לאורך זמן. גם למעבר גנים מוגבל בין תתי השלכות חמורות על שרידות אוכלוסיית להיות

אוכלוסיות עלול להיות השפעה שלילית על המגוון הגנטי של האוכלוסייה. לכן, על מחקרים עתידיים להתמקד 

ותר האם המבנה במעקב אחר המבנה הגנטי המרחבי והשונות הגנטית באוכלוסיית הנגב, בכדי להבין טוב י

. בנוסף, יעכשוואו במעבר גנים מוגבל  ,הגנטי מרחבי שהתקבל בעבודה הנוכחית מקורו בארועים היסטוריים

בהשוואה לגורמים נוספים  תדיים יוכלו לאמוד את ההשפעה היחסית של ההתנהגות החברתיימחקרים עת

מן התבססות האוכלוסיה במרחב( אשר עלולים לתרום להיווצרותו של מבנה גנטי מרחבי באוכלוסייה )בז

כלו להיות מיושמים למטרות שמירת וולדינמיקה של מבנה גנטי זה לאורך זמן. ממצאי עבודת המחקר שלי י

ושטח מחייתו ושימור המגוון הגנטי של הפרא טבע ולהוות בסיס להחלטות ממשקיות שמטרותן שמירה על 

 .זו האוכלוסיי



גנטיקה לא פולשנית, התנהגות חברתית, מערך רבייתי, מגוון גנטי, : גנטיקה של שמירת טבע, מילות מפתח

 ., השבהEquus hemionusמבנה גנטי, פרא, 
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Adherence to Cardiovascular Medication for Secondary Prevention in the 

First Year After a Heart Attack  

Sharon Steinberg. Advisors: Dr. Harel Gilutz & Prof. Itamar Grotto 

Abstract 

According to clinical guidelines for treatment after a heart attack, four 

medicines should be given with no time limitation: statins, aspirin,  beta 

blockers  and ACEi/ARB. These medicines are known to increase life span and 

prevent recurring heart attacks.  

The continuity of medical treatment after a heart attack starts with 

treatment in the hospital, and recommendations for further treatment in the 

discharge letters. General practitioners (GPs) continue prescribing the 

recommended medications and it is the patient's responsibility to buy them and 

take them. The research literature shows a substantial increase in issuance of 

prescriptions in hospitals in Israel and in the world over the years. However, 

the compliance rates for all medications decrease during the first year after a 

heart attack.  

Research about medical prescriptions by GPs according to prescription 

databases is relatively new. In the past databases included the issuance of 

medications and didn't include the provided prescriptions. In the medical 

research there are few quantitative research studies about GPs adherence in the 

community for cardiovascular prevention. There were no research studies that 

used databases in order to study within the same population both the 

compliance of patients and their GPs.  

Aims of the study: to estimate the adherence rates of treatment after a heart 

attack in the first year after an event and characterize the factors related to 

doctors' and patients' adherence to clinical prevention guidelines. 

Dependent factors 

Prescriptions and issuance of aspirin, statins, beta blockers, ACEi/ARBs and 

the combination of the four recommended medications: 

1) In the discharge letter from the cardiology department. 
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2) At least one prescription given by the GP and one issuance for measuring 

patient purchases within the first and last three months of the follow up year. 

3) Prescriptions and issuance during the follow up year according to 80% PDC 

cut off point. 

The study population: 1346 patients of the Clalit Health Services that had a 

myocardial infarction between 1/1/2006-1/4/2009, Negev residents that didn't 

die during the first year of follow up. 

Statistical methods 

Univariate analyses: chi square for categorical variables, t test for comparison 

of mean age. 

Multivariate analyses: Multivariate models were built for prescribing 

medications and their combination at hospital discharge, and by community 

GPs and patient purchases during the year of follow up. Factors with                

p value< 0.1 were included in the models, and remained if p value<0.05 in at 

least one model, in order to create models with the same factors for 

comparison. All factors remained in the model except for two, participation in 

a rehabilitation program and socio-economic level. 

Results: It was found that at discharge from hospital the prescription rates of 

the combination of the four medicines were high (78.2%). Rates of beginning 

of treatment by community GPs (73%) and rates of patients' purchases (66.7%) 

were high. In comparison with beginning of treatment, a substantial decrease 

was found in adherence rates during the year according to 80% PDC. The 

community GP prescription rates were 47.1% and patient purchase rates were 

21.1%. 

It is recommended to invest resources in intervention programs that 

proved to be effective in improving patient compliance. For example, programs 

to develop physicians' communication skills, to promote dialogue with patients 

about medication. The present study reinforces the need for national programs 

to encourage cardiovascular professionals to act to prevent secondary heart 

attacks. Keywords:  preventive cardiovascular treatment, heart attack, 

blockage, aspirin, beta blockers, ACEi/ARBs, statins, treatment sequence, 

continuity of care, treatment gap, compliance, adherence, hospital doctors, 

community doctors, patients, data bases, prescriptions, issuance, PDC.   



 

i 

 

   � היענות לטיפול תרופתי למניעה משנית בשנה הראשונה לאחר התק� לב

  ר הראל גילו� ופרופ' איתמר גרוטו"ד :נחי�מ. גשטיינברשרו�  :מגישה

  תקציר

פי קווי הנחיה קליניי� לאחר התק� לב הוא  עללמניעה משנית הטיפול המומל� 

 .ומעכבי אנגיוטנסי� אספירי�, חוסמי בטא  ,: סטטיני�ללא הגבלת זמ� בארבע תרופות

  . של התק� לב תרופות אלה ידועות כמאריכות חיי� וכמונעות אירועי� חוזרי�

המלצות ובמת� בבית חולי� בטיפול רצ� הטיפול התרופתי לאחר התק� לב מתחיל 

ידי רופאי� בקהילה ורכישות  טיפול תרופתי במכתבי השחרור, מת� מרשמי� עלהמש! ל

המומלצות שיעורי רישו� התרופות הספרות המחקרית מצביעה על כ! שהמטופלי�. של 

. אול�, שיעורי ההיענות ניכרת ע� השני�עלה במידה באר� ובעול� חולי�  יבתבשחרור מ

  . לאחר ההתק� יורדי� במהל! השנה הראשונהלכל התרופות המומלצות של מטופלי� 

ידי רופאי� בקהילה על סמ! בסיסי נתוני� של  על רישו� מרשמי� על מחקרי�

מרשמי�. כללו בלבד ולא  ניפוקי�ה� חדשי� יחסית. בעבר בסיסי נתוני� כללו  ,מרשמי�

היענות רופאי� בקהילה למניעה  בנושאמעט מחקרי� כמותיי�  בספרות המחקרית יש

 על מנת לבחו� בסיסי נתוני�ב שהשתמשו מחקרי� נמצאו לאאול� קרדיווסקולרית. 

  מטופלי� ורופאיה�. היענות האת עצמה אוכלוסייה האותה ב

  מטרות המחקר

התק� לב בשנה  ההצמדות לטיפול של מניעה משנית לאחרשיעורי לאמוד את  .1

 הראשונה שלאחר האירוע.

לאפיי� את הגורמי� הקשורי� להצמדות של רופאי� ומטופלי� לקווי ההנחיה  .2

 של מניעה משנית.

  משתני� תלויי�

 4רישו� ורכישת אספירי�, סטטיני�, חוסמי בטא, מעכבי אנגיוטנסי� והשילוב של 

  התרופות:

 במכתב השחרור מהמחלקה הקרדיולוגית. .1

ידי רופאי� בקהילה וניפוק אחד בשלושה חודשי�  � אחד לפחות עלרישו� מרש .2

 אחרוני� של שנת המעקב. הראשוני� וה

רישו� מרשמי� ורכישת תרופות במהל! כל השנה על פי "פרופורציית הימי�  .3

  )Proportion of days covered – PDCהמכוסי�" (

             בי� התק� לבשעברו שירותי בריאות כללית מטופלי� של  1346: אוכלוסיית המחקר

  , תושבי הנגב שלא נפטרו במהל! שנת המעקב הראשונה.1.4.2009*1.1.2006
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  שיטות סטטיסטיות

2 ניתוחי� חד משתניי�
χ  ,למשתני� קטגוריאליי�t test  להשוואת ממוצעי גיל ומספר

  ביקורי�.

התרופות  4עבור רישו�  משתניי�מודלי� רב  נבנו :ניתוחי� לוגיסטיי� רב משתניי�

 ותוהרכישרופאי� בקהילה הידי  עלוהשילוב שלה� בשחרור מבית חולי�, עבור הרישו� 

 ע� אלה נשארוו, 0.1<  מובהקות בעלי משתני� הוכנסו. ההשנ במהל! מטופלי�של 

 כבסיס משתני� אות� ע� מודלי� ליצור מנת על, לפחות אחד במודל 0.05< מובהקות

מצב ו שיקו�השתתפות בתוכנית  :לשניי� פרט במודלי� נשארו המשתני� כל. להשוואה

   .סוציו אקונומי

  תוצאות

ממצאי המחקר מצביעי� על ירידה משמעותית מאד מבחינת היענות הרופאי�   

התחלה טובה מבחינת שיעורי רישו� תרופות בקהילה והמטופלי� במהל! השנה, למרות 

בשיעורי הרישו� והרכישה נמצאה בכל הירידה המטופלי�. רכישות על ידי הרופאי� ו

   יה.יהתרופות, וכ� בכל תת הקבוצות השונות באוכלוס 4אחת מהתרופות ובשילוב 

ו היהתרופות  4 שילובהרישו� של  ישיעורבעת השחרור מבית החולי� נמצא ש

ועל ידי  )73%(כמו כ� שיעורי התחלת טיפול על ידי רופאי� בקהילה  .)78.2%( גבוהי�

). בהשוואה לשיעורי התחלת הטיפול, נמצאה ירידה ניכרת 66.7%המטופלי� היו גבוהי� (

. שיעור רישו� מרשמי� על ידי רופאי� PDC מדד ה מהל! השנה על פיבבשיעורי התמדה 

  .21.1%ושיעור רכישות של מטופלי� היה  47.1%בקהילה היה 

  לסיכו�:

של המחקר הנוכחי הוא במיצוי מקסימלי של מאגרי הנתוני� באמצעות  ייחודו

מאגרי המידע הגולמיי�, על ידי גזירת נתוני� ב"כריית מידע". נעשה שימוש מושכל 

באופני� שוני� כדי לבחו� היבטי� רבי� של כל גור� בנפרד והסקת מסקנות מהצלבת 

  ל גור� ברצ� הטיפולי. אפשרה להבי� את התרומה של כ ,המידע. דר! ניתוח זאת

שהוכחו כאפקטיביות לשיפור היענות התערבות מומל� להשקיע  משאבי� בתוכניות 

 , לצור! קיו� דיאלוג ע�למשל תכניות לפיתוח מיומנויות תקשורת של רופאי� .המטופלי�

מחזק את הצור! בתוכניות ברמה  הנוכחימחקר המטופלי� בנושא הטיפול התרופתי. ה

הלאומית לעידוד העיסוק של אנשי מקצוע בטיפול קרדיווסקולרי למניעה משנית של 

   התקפי לב.

טיפול קרדיווסקולרי מונע, התק� לב, אוט�, אספירי�, חוסמי בטא, מעכבי מילות מפתח: 

י�, רופאי� אנגיוטנסי�, סטטיני�, רצ� טיפול, פער טיפול, היענות, רופאי� בבית חול

  .PDC, בקהילה, מטופלי�, בסיסי נתוני�, מרשמי�, ניפוקי�
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Abstract:  

It is well known that early stress leads to psychopathologies related to anxiety disorders and depression. 

However, the neural and molecular mechanisms underlying these behavioral changes are still unclear. A 

growing body of evidence suggests that the developing brain is vulnerable to acetylcholinesterase inhibitors 

(AChE-Is) at doses well below to the threshold of systematic toxicity.  In addition, It has been shown that 

exposure to AChE-Is or stress induce the alternative splicing of  acetylcholinesterase AChE which result in a 

transcriptional shift from the "synaptic"  AChE-S to the normally rare 'readthrough' splice variant of AChE, 

AChE-R.  Hence, the current study aimed to investigate the developmental role of AChE-I in programming 

anxiety-related behaviors. Two irreversible acetylcholinesterase inhibitors diisopropylfluorosphosphate 

(DFP) and chlorpyrifos (CPF) were utilized to explore the effects of developmental sub-toxic doses of 

AChE-I exposure in mice on their emotional behaviors during adulthood. Immediate and long-term changes 

in the expression of AChE-S and AChE-R splice transcripts were explored, in view of reports relating 

expression of these splice variants to stress and anxiety. Two strains of mice Balb/C and C57 (C57BL/6J) 

with distinct patterns of emotionality and fear conditioning were used in this research. Balb/C mice showed 

less cue-related freezing compared with C57 mice and generally displayed higher reactivity to stressors. 

             In the first project, the long-term effects of postnatal exposure to an organophosphate substance 

diisopropylfluorosphosphate (DFP) were examined on fear conditioning in adult mice (Chapter 2). Balb/C 

and C57 mice were injected daily with 1 mg/kg of DFP or saline on postnatal days 4-10 and tested as adults 

for cued freezing and scanning. In addition, real time PCR was used to investigate expression of the rare 

readthrough AChE-R and synaptic AChE-S mRNA postnatally following the DFP injection at PND-4 or 

PND-10 and following cued fear conditioned at adulthood. Firstly, pretreatment with DFP lead to prolonged 

adverse effects on fear learning by increasing scanning in cued fear conditioning test in both Balb/C and C57 

adult males. Then, a second cohort of mice was tested. The results obtained previously were replicated by 

demonstrating that DFP pretreatment increased scanning behavior following cued fear conditioning in adult 

Balb/C and C57 mice. DFP abolished the stress-induced increase in AChE-R transcript expression in the 

forebrain of Balb/C pups but not in that of  C57 pups which is involved in emotional regulation. However, no 

treatment effect was observed in the expression of AChE-R and AChE-S splice variant in the forebrain of 

mouse pups treated with DFP in C57 mice compared to Balb/C mice. In addition, a significant positive 

correlation between the increased level of AChE-S and AChE-R transcripts in the hippocampus and scanning 
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behavior of both Balb/C and C57 DFP pretreated mice immediately following cued fear conditioning was 

found. Postnatal DFP led to the enhancement of scanning in two different mouse strains with diverse 

emotional and cognitive profiles, suggesting that DFP increased susceptibility to develop anxiety disorders.  

In the second project, the long-term effects of postnatal exposure to another  organophosphate substance 

chlorpyrifos (CPF) were investigated (Chapter 3 and Chapter 4). Balb/C and C57 were exposed daily from 

PND 4-10 to CPF (1 mg/kg). Repeated developmental exposure to CPF showed prolonged adverse effects on 

fear learning. Both Balb/C and C57 adult mice pretreated with CPF showed a learning impairment in cued 

fear conditioning. However, in the active avoidance test, only Balb/C mice pretreated with CPF showed 

fewer avoidance responses due to a larger number of failures to either escape or avoid the shock.  

Significantly more non- responses in this task by Balb/C mice pretreated with CPF indicated helplessness, a 

sign of depression. 

                   Inhibition of ChE or AChE following the administration of an acetylcholinesterase inhibitor is 

generally considered as the mechanism of organophosphate toxicity. In our study, the delayed effect of CPF 

observed in both strains of adult mice cannot be attributed to the inhibition of cholinesterase (ChE) or 

acetylcholinesterase (AChE) activity following the CPF administration. No changes in ChE and AChE 

activity in plasma and several brain areas were observed in both strains at PND-10. This chapter provides 

support for the hypothesis that sub-toxic dose of CPF during brain development may have long term effects 

on fear learning.  

                 In Chapter 4, a new experiment of cued fear conditioning was designed in order to extend the 

results obtained with CPF. Balb/C and C57 mice pretreated with CPF were exposed to a short or a longer 

training session in order to investigate whether a different number of CS-US pairings would improve 

learning and fear memory. In addition, the expression of AChE splice variants was examined immediately 

following CPF administration at PND-4 and PND-10 in the forbrain of  pups treated with CPF or vehicle and 

in adulthood in the treated mice which had undergone the longer training session of the cued fear 

conditioning. Following the shorter training session, C57 mice pretreated with CPF showed less freezing due 

to a better tone-specific freezing discrimination compared to C57 control groups or Balb/C mice.  However, 

following a longer training session no treatment effect was found. While no differences were noted after the 

shorter training session, Balb/C mice pretreated with CPF showed exacerbated freezing following the over-

training session. In parallel, to the exacerbated freezing an increased expression of AChE-R and AChE-S in 

the hippocampus was observed in Balb/C mice pretreated with CPF. Conversely, a significant decreased 

expression of both AChE-R and AChE-S transcripts in the amygdala of C57 mice was revealed. 

Developmental changes  following the CPF injection were noticed in the expression of AChE-R splice at 

PND-4 and of AChE-S at PND-10 in  the forebrain of  C57 pups but not in Balb/C mice treated with CPF or 

control C57 and Balb/C groups.   

                           Depressive like behaviors following developmental exposure of CPF were also tested by the 

anhedonia and the forced swim tests on adult mice pretreated with CPF. CPF did not have any long-term 

effect on depression behaviors in C57-CPF pretreated mice. However, Balb/C mice pretreated with CPF 
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showed a markedly reduced preference to the sucrose solution in the anhedonia test and increased climbing 

in the forced-swim test. Climbing behavior was associated with exaggerated activity demonstrating an 

inappropriate strategy to face stressful situation. This finding may link hyperactivity with depressive 

disorders and may be associated with the mixed state of the agitated depression. In conclusion, in this 

chapter, C57 and Balb/C mice were differentially affected by CPF.  The long term effects of CPF seem to 

depend to the baseline level in anxiety-related behaviors of each of these two strains. Balb/C mice pretreated 

with CPF were more vulnerable to CPF and present exaggerated level of anxiety and depressive-like 

behaviors. Contrarily, the low-stress susceptible C57 mice pretreated with CPF showed facilitated fear 

learning with no evidence for enhanced depressive behavior.  

                        This study provides evidence that exposure to sub-toxic doses of OPs induce a higher risk of 

developing anxiety and depression inadultss.  However, vulnerability to OPs depends strongly on gender and 

genetic factors. The mechanisms of actions of OPs are still not fully understood. The alternative splicing of 

AChE mRNA cannot explain the neurobehavioral alternations observed following DFP or CPF 

administration at neonatal or adult ages. In addition, the induced shifting of AChE-S to AChE-R suggested 

by others was not found. However, the expression of both AChE-R and AChE-S seem to play a role in 

coordinating the stress response with other neural networks and may contribute to the understanding of 

anxiety and depressive-like behaviors. 
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אסטראז אצטילכולין מעכבי מתן של טווח ארוכות השפעות  

בוגרים בעכברים לפחד הקשורות התנהגויות על הלידה שלאחר הרגישה  בתקופה  

 

 שרית אוריאל

 

 מנחה: פרופ' אורה קופמן 

 

 תקציר: 

 כגון:ידוע כי חשיפה מוקדמת לעקה עשויה להוביל לפסיכופתולוגיות ולשינויים התנהגותיים בגיל בגרות, 

חרדה ודיכאון. אולם, המנגנונים הנוירונליים והמולקולריים, העומדים בבסיס שינויי התנהגות האלו, אינם 

ברורים. עדויות מחקריות מצביעות על כך שבמהלך ההתפתחות המוחית המוח פגיע לחשיפה של מעכב 

טים ההתנהגותיים אצטילכולין אסתרז. לפיכך, האתגר העיקרי הניצב בפנינו, הוא לחקור את האפק

טוקסיים של חומריים המעכבים את האנזים אצטילכולין אסטרז -והפרמקולוגיים של חשיפה למינונים תת

ולבדוק את השפעתם על התפתחות של התנהגויות חרדה ותגובות רגשיות במודל של עכברים. המחקר 

 diisopropylfluorphosphateאסטראז מסוג -כולין-יתמקד באפקטים של חשיפה כרונית למעכבי אצטיל

(DFP) או ,chlorpyrifos ((CPF לאחר  4-01, הניתנים בשלבים קריטיים של התפתחות המוח, בימים

 והנדירות AChE-Sהלידה, על התניית פחד בבגרות. אינדוקציה של תוצרות השיעתוק הנפוצות 

  AChE-R ועים כמעורבים בוויסות של הגן של אצטילכולין אסטראז ייבחנו בחלקים שונים במוח, אשר יד

 כשונים הידועים, עכברים זני שני בזמן אמת. Real Time PCR  ,PCRתגובות פחד. הבדיקה תיעשה ע"י 

 הראו  Balb/C מזן עכברים. נבחנו  –מותנה  פחד של ובמבחנים רגשיות בתגובות מהשני, האחד משמעותית

 חרד כזן הוכח, Balb/Cכן זן  כמו .C57 לזן בהשוואה לצליל, פחד התנית של בניסוי מופחתת פחד תגובה

  .שונים יותר לגורמי לחץ

בהתניית פחד בעכברים בוגרים שטופלו  DFPטווח של  ות(, נבחנו השפעות ארוכ2בפרויקט הראשון )פרק 

 -DFPשטופלו ב C57-וBalb/C עכברים זכרים  .(Postnatal Day PND 4-10)לאחר הלידה  4-01בימים 

. ניסוי נוסף  Scanningהראו תגובת פחד מותנה מוגברת לצליל, המתבטאת בהתנהגות חוזרת של סקירה

הינקות  בגיל DFPהתבצע במטרה לבדוק שינויים בביטוי של הגן אצטילכולין אסטראז מיד לאחר מתן 

(PND 4-10)  או בגיל הבגרות מיד לאחר התניית פחד. עלייה משמעותית של תוצרות הגןAChE-R  נמצאה

. תוצאה זו -DFPשטופלו ב Balb/Cמיד לאחר הזריקה בקבוצות הבקרה בהשוואה למוחות של גורים מזן 

 הראו ירידה משמעותית של C57מבטל את אפקט העקה מהזריקה. כמו כן, גורים מזן  DFP -מראה שה

 תוצרות הגן

 AChE-R  אחר טיפול בלא נמצא אפקט ל לאחר הלידה, אך 01-ו 4בעקבות הזריקה ביום- DFP. 

בגיל בגרות, נמצא שיחזור של התוצאות בפרדיגמת התניית הפחד. כמו כן, נמצא מתאם חיובי בין תוצרות 

בהיפוקמפוס, ותגובת  AChE-S-ו  AChE-Rהשונות של הגן של אצטילכולין אסטראז mRNAהשיעתוק 

 בהתניית פחד על  הנקבות מזן. לא נמצא אפקט של טיפול DFPבזכרים שטופלו בעבר עם  פחד מוגברת

Balb/C  והנקבות מזןC57 שטופלו בDFP-לסיכום, טיפול ב .-DFP  ,בשלבים מוקדמים אחרי הלידה

 מהווה גורם חשוב להתפתחות התנהגויות הקשורות לפחד בגיל בגרות בזכרים בלבד. 

-4בימים  CPFז מסוג (, נבדקו השפעות ארוכות טווח של מעכב אצטילכולין אסטרא3-4בפרויקט שני )פרק 

)גירוי  US-לא הצליחו ללמוד את האסוציאציה בין הCPF -ב לאחר הלידה. עכברים בוגרים שטופלו 01



 

 ב
 

)גירוי מותנה( לאחר ניסוי של התנית פחד. בעקבת התוצאות שהתקבלו, נבחנו יכולות  -CSבלתי מותנה( ל

 Balb/Cתניה אופרנטית. עכברים מזן בניסוי נוסף של הCPF -למידת הפחד של עכברים בוגרים שטופלו ב

או עכברים  CPFשטופלו עם  C57הראו רמה נמוכה יותר של הימנעות לעומת עכברים מזן -CPF שטופלו ב

Balb/C  מהקבוצות הבקרה . בנוסף, עכברים מזןBalb/C  שטופלו עםCPF  הראו רמה גבוה של חוסר

 אוש.המעיד על רמה גבוה של  יי (non-responses)תגובתיות 

, מהווה אינדיקציה  לרמת AChE-Iרמת העיכוב של האנזים אצטילכולין אסטראז בעקבות מתן  

בפלזמה ובאזורים שונים של  CPFהטוקסיות של חומרים אלו. פעולת האנזים נבדקה בגורים לאחר מתן 

ת אלו לא נמצאה שינוי בפעילות האנזימים אצטילכולין אסטראז וכולינסטראז. תוצאו PND-01המוח. ב

 יכולים לגרום לנזקים ארוכי טווח. CPFטוקסיים של -מוכיחים שמינונים תת

, ניסוי חדש של התניית פחד נבחן במטרה לבדוק את יכולת הלמידה 4בהמשך לתוצאות שהתקבלו בפרק 

 2 לאחר אימון קצר של  CPF-שטופלו ב C57-וBalb/C  של עכברים בוגרים מזן 

CS-US  בה החיה צריכה ללמוד את הקשר בין הגירו המותנה מצומדים(CS  לגירוי הלא מותנהUS ) או

הראו למידת פחד   CPF-שטופלו ב C57עכברים מזן  מצומדים. CS-US 8אימון ארוך יותר של לאחר 

. לעומת זאת לאחר C57מהירה יותר וספציפית לצליל לאחר אימון קצר בהשוואת לקבוצת ביקורת מזן  

לא נמצא אפקט של טיפול לאחר אימון קצר אלא רק  Balb/Cלא נמצא אפקט של טיפול . בזן  אימון ארוך

הראו רמת פחד מוגברת )עלייה משמעותית התנהגות  DFPשטופלו ב  Balb/Cלאחר אימון ארוך יותר. 

 קיפאון( בהשוואה לקבוצות בקרה. 

נבדקו באזורים  -AChE-Rו AChE-Sהתניית פחד לאחר האימון הארוך, תוצרות הגן  בנוסף לכך, בעקבות

לוותה בעלייה  CPF-שטופלו ב Balb/C-שונים במוח הקשורות לתגובת פחד. תגובת פחד מוגברת ב

 C57בתוצרות השיעתוק השונות של הגן של אצטילכולין אסטראז בהיפוקמפוס. לעומת זאת, עכברים מזן 

 AChE-S שגם טופלו הראו ירידה משמעותית בתוצרת השיעתוק 

 .באמיגדלהAChE-R –ו 

התנהגויות הקשורות לדיכאון נבחנו גם הן בניסוי של אנהדוניה ומבחן שחייה כפוייה בעכברים בוגרים 

לשתייה מי סוכר לעומת מים. תוצאה זו  עדיפותהראו פחות  CPF-שטופלו ב CPF .Balb/Cשטופלו עם 

של  הראו רמה גבוהה יותר CPF-ב שטופלו Balb/Cמהווה אינדיקציה לדיכאון. בנוסף,  במבחן השני,  

. התנהגות זו מראה התנהגות לא הולמת בזמן לחץ ותנועתיות יתר. תוצאות אלו climbing)טיפוס )

 agitatedקשורות כנראה למצב מעורב של דיכאון הנקרא  CPF-שטופלו ב Balb/Cשהתקבלו בעכברים מזן 

depression  בהשוואה לתוצאות אלו, עכברים מזן .C57 שטופלו ב-CPF  הראו התנהגויות דיכאוניות  לא

 בטווח ארוך.  CPF הקשורות להשפעה של 

 ,בזמן התפתחות המוח ,לסיכום, חשיפה כרונית למעכבי אצטילכולין אסטראז במינונים נמוכים יחסית

להתפתחות התנהגויות פסיכופתולוגיות בגיל הבגרות. עם  ותנמצאה כבעלת השפעות ארוכות טווח הקשור

סוג מעכבי אצטילכולין לרגשיים ו, לגורמים גורמים גנטייםל, העכבר תה קשורה גם למיןיזאת, תוצאה זו הי

של הגן  AChE-Rוהנדירות   AChE-Sאסטראז. בנוסף, ככל הנראה תוצרות השיעתוק הנפוצות 

 ., אך נדרש מחקר נוסף בנושאאצטילכולין אסטראז מעורבות בוויסות התנהגויות פחד

 

 

 



Polymeric Multivalent Macromolecular Quorum Sensing Constructs 

and Strained Cyclic Alkynes as Probes to Modulate Bacterial Gene 

Regulation. 

Melamed-Yerushalmi Sarit 
 

Prof. N. Gabriel Lemcoff and Prof. Michael M. Meijler 

Abstract 
Evolution has enabled bacteria to develop a wide variety of diffusible chemical signals 

that are used for communication both within and between species. The ability of a 

population of unicellular bacteria to act as a single multicellular organism in a cell 

density-dependent manner is defined as “quorum sensing” (QS). The communication 

occurs through small signaling molecules, also termed autoinducers (AI). 

 

Staphylococcus aureus - this Gram-positive bacterium is a human pathogen causing from 

minor skin infections to life-threatening conditions. It produces a number of extracellular 

virulence factors, which are regulated by the QS regulation system. The S. aureus agr 

(accessory gene regulator) QS system has been thoroughly investigated by several 

research groups. Each bacterium secretes AI peptides (AIP) that accumulate in the 

extracellular environment. Once these ligands reach a threshold concentration they bind 

to the N-terminal transmembrane domain receptor and activating the agr QS gene 

regulation.  

 

Here we present an effective approach to attenuate this group behavior using multivalent 

peptide-polymer conjugates. Our results show that by attaching multiple AIP-4 units to 

macromolecular scaffolds, the agr QS response in S. aureus was affected strongly, while 

displaying a clear multivalency effect. 

 

Key words: quorum sensing, Staphylococcus aureus, autoinducers peptides, 

multivalency. 

 



וחיישני אלקין  מערכות פלימריות רב ערכיות בעלות רכיבי חוש מנייןהשפעת  

  על ויסות גנים בבקטריות. ציקלים מתוחים

  

  ירושלמי שרית-מלמד

  

  מ. מיילר  פרופ' גבריאל נ. למקוף, פרופ' מיכאל

  

  תקציר

מאורגנים בשנים האחרונות התגלה כי חיידקים אינם נמצאים בטבע רק כאורגניזמים בודדים, אלא 

 ,חוש מניין'' - המוגדרת כ תקשורת זו, כאורגניזם רב תאי, בו הפריטים מסוגלים לתקשר ביניהם.

ונעשית באמצעות חומרים כימיים מאפשרת לחיידקים לתאם את התנהגותם בהתאם לצפיפותם 

חומרים אלו מופרשים על ידי החיידקים לסביבתם, וכאשר ריכוז של  הנקראים משרנים עצמיים.

גנלים אלה מגיע לסף מסוים , נוצר מצב חדש בו החיידקים מתחילים לשעתק גנים ספציפיים אשר סי

כך למשל, החיידק  לא באים לידי ביטוי, ומספקים להם יתרון בתנאים החדשים. לרוב

Staphylococcus aureus  פונדקאי מבלי להזיק לו, עד הגיעו לריכוז מסוים, אז על גוף יכול לגדול

יידקים לתוקפניים ומייצרים כמות מאסיבית של רעלנים  אשר יכולים לגבור על מערכת הופכים הח

מידע ושליטה על התקשורת בין החיידקים יכולים להשפיע על מגוון תחומים,  החיסון של הפונדקאי.

  לדוגמה, טיפול במחלות זיהומיות ללא אנטיביוטיקה. 

ה רבות וידוע שחיידק זה מתקשר עם סביבתו נחקרS. aureus  –מערכת 'חוש המניין' של החיידק 

אל מחוץ לתא. כאשר אוכלוסיית   AIP -. החיידק מפריש את הAIPבעזרת פפטיד מעגלי הנקרא 

במרווח הבין תאי מגיע לריכוז אפקטיבי, בו הוא נקשר  AIP-החיידקים גדולה מספיק, ריכוז ה

ומפעיל שרשרת אירועים המביאה להתבטאות של גנים ספציפיים  ממברנלי - לרצפטור טראנס 

  הקשורים לחוש המניין.

)  נפוצות בטבע ומשמשות תהליכים ביולוגיים רבים. הן Multivalencyערכיות (-רב מערכות

תקשורת רב ערוצית המגבירה את הסיגנל  תליגנד, בהם קיימ-רצפטור ו/או רב-מבוססות על רב

  המועבר. 

ערכיות על בסיס -ור את התקשורת בין החיידקים, תכננו וסינטזנו מקרומולקולות רבעל מנת לחק

על מקרומולקולה .  AIPכלומר, חיברנו מספר יחידות של  AIPדנדרימרי ופולימרי אשר בקצותיהם 

ק וערכיות על פעילות חוש המניין מבחינת שיעת-ת רבושפעהוכחנו כי קיימת הבעזרת מקרומולקולות 

 לרצפטור. AIP - רעלנים ואופן הקישור בין ה היוצרותם, ייגנים ספציפ
  

  

 .ערכיות- רב מערכות ,משרנים עצמיים, 'חוש המניין'מילות מפתח: 
 



 

 זיהוי נסיעות באמצעות פרשנויות הוליסטיות אופטימליות לנתונים סלולריים

 

 פרוינדשרית  –שם המגיש 

 

 גרא-הלל ברופסור רפ –שם המנחה 

 

 

מערך התחבורה העולמי השתנה רבות בשנים האחרונות, ועדיין קיים צורך בשיפור אותן בעיות תחבורתיות 

 עומסי תנועה, תאונות דרכים , זיהום אויר וכו'. יישום שיפורים לבעיות המוזכרות ולנוספות, –שהיו בעבר 

ח תנועה, מסלולים וכו'( על דורש בניית מודלים תחבורתיים שתפקידם לחזות השפעה של גורמים שונים )נפ

 בעיות אלו.

ה בהם נעשה מידע על שלבי הנסיעה, אמצעי התחבור–לצורך יישום המודלים נדרש לאסוף נתונים רבים כגון  

אחת הדרכים להשגת הנתונים הנדרשים לביצוע המודלים היא ביצוע שימוש, זמן ביום, משך הנסיעה וכו'. 

. איסוף הנתונים על ידי שיטות הרגלי הנסיעה של חברי משק הביתסקרי תחבורה בהם נאספים נתונים על 

כמות הנתונים הנאספים ורמת הכיסוי  מסורתיות הוא יקר ולכן תדירות הסקרים היא יחסית נמוכה כמו גם

 שלהם. 

 . בפרט, מערכות סלולריותמתקדמות מאפשרות שיטות חדשות לאיסוף הנתונים הדרושים טכנולוגיות

לריים והאנטנות וכמויות משמעותיות של נתונים ובהם תיעוד על הקשר בין מכשירים סליכולות לייצר ה

עלויות נמוכות,  -לנתונים אלו כמה יתרונות חשובים בהשוואה לאיסוף הנתונים המסורתי הקולטות אותם. 

לדיוק  מדגם גדול, משך מדגם ארוך ואחוזי הענות גבוהים. עם זאת, לנתונים אלו יש כמה מגבלות הנוגעות

 הנתונים וחוסר מידע לגבי פרטי המשתמש. 

המחקר מציג שיטה לזיהוי נסיעות מתוך נתונים סלולריים. האתגר המרכזי במחקר הוא לספק פרשנות 

לנתונים הגולמיים שהתקבלו מהמפעיל הסלולרי, כך שניתן יהיה להבדיל בין זמנים בהם בוצעו פעילויות 

חדשנית המוצעת, מבוססת על דרוג והערכה של פרשנויות שונות לנתונים לזמנים בהם בוצעו נסיעות. הגישה ה

הגולמיים בעזרת פונקציית דרוג המשווה בין הפרשנויות המוצעות. על מנת למצוא את הפרשנות בעלת הציון 

 הגבוה ביותר שנחשבת לסבירה ביותר נעשה שימוש באלגוריתם גנטי. 

משתמשים סלולריים  9454רשומות המתעדות מיקומם של  השיטה המוצעת נבחנה על בסיס נתונים שהכיל

לאורך שבוע. לכל אחד מהמשתמשים נמצאה הפרשנות שדורגה עם הציון הגבוה ביותר. במחקר מתואר 

תהליך הגדרת פונקציית הדרוג והערכתה לאור הפרשנויות שהתקבלו. מוצגות פרשנויות שהתקבלו עבור 

הראיתי שדרוג נכון יותר הוא כזה כלל המשתמשים במדגם.  משתמשים פרטיים ותוצאות שהתקבלו עבור

שמעדיף אירועים מתמשכים על פני אירועים מחולקים. כלומר, פעילות אחת ארוכה צריכה לקבל ציון גבוה 



יותר מפעילות כזאת שתחולק לתתי פעילויות ונסיעה אחת ארוכה צריכה לקבל ציון גבוה יותר מנסיעה 

 . ולכן פונקציית המטרה צריכה להסתמך על רכיבים אדיטיביים ככל האפשר.שתחולק למספר תתי נסיעות

פעילויות ליום(.  2) כ פעילויות ליום בממוצע לכל סנסור  11.7על כלל הסנסורים הראה  םיישום האלגורית

 70%תוצאה זו נראית הגיונית בעיקר בהתחשב בכך שההתמקדות היא בפעילויות ונסיעות ארוכות יחסית. כ 

  שעות, נתון שנראה הגיוני ליום עבודה אופייני. 10מהפעילויות קצרות מ 

כדי שהפרשנות שנמצאה על ידי האלגוריתם תתאר באופן מספק את התנהגות המשתמש, הדגימות צריכות 

ולכן, מעבר לניתוח הבסיסי ביצעתי ניתוח ש. להיות ברזולוציה כזאת שתאפשר מעקב אחרי תנועת המשתמ

  ."חורים" במעקב אחרי המשתמש שהתייחס לאינטרוולים הארוכים בהם נוצרים מקרים חריגים

  



Holistic Optimization Framework for Travel Pattern Identification From Cellular Data 

 

Submitted by Sarit Freund 

Supervise - Prof. Hillel Bar-Gera 

 

Transportation systems have changed considerably in recent years. Nevertheless, the same 

problems exist – traffic congestion, accidents, pollution etc. Addressing the mentioned problems, 

and others, requires developing transportation models to predict the impact of various factors 

(traffic volume, paths etc) on these problems. 

The main goal in developing such models is to represent travel patterns, as close as possible to 

the real travel taken, while taking into account real world data – traffic volume, speed, means of 

transportation etc. 

In order to implement transportation models data is needed regarding transportation mode, time 

of travel within the day, travel duration etc.  One of the ways to obtain these data is by household 

travel surveys, in which data on travel habits of the household members is being collected. 

Collecting data in these traditional methods is relatively expensive, and therefore not very 

frequent.  

New technologies enable new data collection methods. Specifically, cellular systems generate 

large amount of data, logging the details of the connections established between cellular handsets 

and base stations. This type of data has several benefits, comparing to traditional collection 

methods – low cost, large sample, long sample period and high response rate. The limitations of 

anonymous cellular data are location accuracy, and lack of information regarding the user 

providing the data.  

This research presents a method to identify travel patterns from cellular data. The main challenge 

was to provide interpretation of the raw data received form the cellular provider, in a way that 

allows differentiating between activities and travels. The suggested novel approach is based on 

scoring and assessing different interpretations, using a grading function. The interpretation with 

the highest score is considered the most probable. A genetic algorithm is used to search for high 

score interpretations. 



The suggested method was applied to a database containing logs of 9454 cellular users, during a 

full week. Records from each user were matched with the highest scored interpretation. The 

research depicts the definition of the grading function, and assessment of its performance based 

on the results. It also includes interpretations for discrete users, and results for all users in the 

sample 

I showed that grading which favors long sequences, exhibits better performance. Meaning, one 

long activity should get a higher score than an activity divided into multiple sub-activities, and 

long travel should get a higher score than a travel divided into multiple sub-travels. Therefore, 

the grading function should rely on additive grading.  

Applying the algorithm on the whole set of samples, resulted in 11.7 activities in average for 

every user (about 2 activities per day). The result seems reasonable taking into account the 

research focused on relatively long activities and travels. 70% of the activities are shorter than 10 

hours, aligns with typical working day. 

For the interpretation, found by the algorithm, to properly describe the user behavior, the 

processed samples need to have good enough resolution to allow tracking the user movement. 

Therefore, in addition to basic data analysis I focused in time periods where the resolution was 

relatively poor (samples are received less frequently), creating inconsistencies while tracking the 

user 
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Dimensionality Reduction and Shrinkage Estimation in Multivariate Data 
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Supervisor: Prof. Mayer Aladjem 

Abstract 

Dimensionality reduction methods, which embed a set of data observations in a 
low-dimensional space, are innovative and important tools used in the fields of data 
analysis, data mining and machine learning. In the first part of this work, we 
analyze and improve an advanced dimensionality reduction method, known as 
locally multidimensional scaling, which assumes that high-dimensional data lie on a 
low-dimensional manifold. The method preserves local distances in the manifold by 
using classical scaling on a set of clusters in the high-dimensional data. These 
clusters are called neighborhoods, and the success of the method depends on 
properly selecting them. At present, a neighborhood set is difficult to tune, and 
even if done well, the method may not function properly in dealing with noisy data. 
Our solution utilizes clustering in a diffusion map, thereby improving the original 
method in two ways: neighborhood selection is easier to tune and the 
neighborhoods chosen enable the improved method to work under noisy data 
conditions. Our experiments demonstrate better tuning and robustness-to-noise 
results compared with the original method and some other existing 
multidimensional scaling methods on synthetic and real data sets. 

In the second part of this work, we deal with the problem of covariance matrix 
estimation, which is important for dimensionality reduction and classification 
methods. Covariance matrix estimation is problematic when the number of 
samples is relatively small compared with the number of variables. One way to 
tackle this problem is through the use of shrinkage estimators that offer a 
compromise between the sample covariance matrix and a well-conditioned matrix 
(known as the "target") with the aim of minimizing the mean-squared error (MSE). 
The use of one target only limits the shrinkage estimators' flexibility when 
minimizing the MSE. We propose a multi-target shrinkage estimator (MTSE) for 
covariance matrices that exploits the Ledoit-Wolf (LW) method by utilizing several 
targets simultaneously. This greatly increases the estimator's flexibility and enables 
it to attain a lower MSE. We also offer a general target that serves as a framework 
for designing a wide variety of targets. As a result, instead of studying individual 
targets, the general framework can be utilized. We then show that the framework 
encompasses several targets that already exist in the literature. Numerical 
simulations demonstrate that the MTSE significantly reduces the MSE and is highly 
effective in classification tasks. 

 

Keywords 
Dimensionality reduction, diffusion map, multidimensional scaling, covariance 

estimation, shrinkage estimator, minimum mean-squared error. 



 

 

  
 : נושא העבודה

 משתנים-הפחתת מימד ואומדן התכווצות בנתונים רב

 

 תומר לנצביצקי: שם המגיש

 ם'מאיר אלג' פרופ: שם המנחה

 תקציר

 חדשניים הם כלים, במרחב נמוך נתונים תצפיות של קבוצה משבצות אשר, להורדת מימד שיטות

 של הראשון בחלק. מכונה ולימוד נתונים כריית, נתונים ניתוח בתחומי בשימוש וחשובים הנמצאים

, ממדי מקומי-רב דירוג בשם הידועה, מתקדמת להפחתת מימד שיטה מנתחים ומשפרים אנו, זו עבודה

 על שומרת השיטה .נמוך-שוכנים על יריעה במימד במימד הגבוה הנתונים כי ההנחה על מבוססת אשר

במימד  בנתונים אשכולות של טס על קלאסי ממדי-רב דירוג באמצעות ביריעה מקומיים מרחקים

, לעכשיו נכון. בבחירתם באופן ראוי תלויה השיטה והצלחת, שכונות נקראים אלה אשכולות. הגבוה

 כראוי לתפקד שלא עלולה השיטה, הכוונון נעשה היטב אם וגם, לכוונון קשה השכונות בחירת קבוצת

 את משפר ובכך, דיפוזיה מפתב באשכולות משתמש שלנו הפתרון. רועשים נתונים עם בהתמודדות

 מאפשרות שנבחרו והשכונות לכוונון יותר קלה היא השכונות בחירת: דרכים בשתי המקורית השיטה

 לרעש וחוסן כוונון תוצאות מראים שלנו הניסויים. רועשים בתנאי נתונים לעבוד המשופרת לשיטה

 נתונים על מימדי-ל דירוג רבש קיימות אחרות ומספר שיטות המקורית לשיטה בהשוואה יותר טובות

 .ואמיתיים סינתטיים

 דבר החשוב, המשותפת השונות מטריצת אומדן של הבעיה עם מתמודדים אנו, זו עבודה של השני בחלק

 הדגימות מספר כאשר בעייתית היא משותפתה שונותה מטריצת אומדן. סיווג ושיטות להורדת מימד

 השימוש באמצעות היא זו בעיה עם להתמודד אחת דרך. המשתנים למספר בהשוואה קטן יחסית הוא

 מותנית ומטריצה הנוצרת מהמדגם המשותפת השונות מטריצת בין פשרה המציעים התכווצות באומדני

 במטרה השימוש .הריבועית הממוצעת השגיאה את למזער בכוונה"( מטרה" גם בשם הידועה) היטב

 אנו. ממזערים את השגיאה הריבועית הממוצעת כאשר ההתכווצות אומדני גמישות את מגביל אחת

 ידי על וולף-לדויט שיטת את שמנצל המשותפת השונות למטריצת מטרות-התכווצות רב אומדן מציעים

 לו ומאפשר האומדן של הגמישות את משמעותי באופן מגדיל הדבר. זמנית בו מטרות של מספר ניצול

 כמסגרת המשמשת כללית מציעים מטרה אנו, ףבנוס. יותר נמוכה שגיאה ריבועית ממוצעת להשיג

 המסגרת את לנצל ניתן, מסוימות מטרות ללמוד במקום, מכך כתוצאה. מטרות של רחב מגוון לעיצוב

 סימולציות. בספרות קיימות שכבר מטרות מספר כוללת שהמסגרת מראים אנו, מכן לאחר. הכללית

את השגיאה הריבועית  משמעותי אופןב מפחית מטרות-אומדן התכווצות רב כי מראות נומריות

  .סיווג במשימות מאוד יעיל והוא הממוצעת
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Abstract 

The current research examined how Emergency Department (ED) physicians 

decide whether to admit a patient with chest pain .  It examined the goodness of fit 

between the admitting decisions made by ED physicians treating actual such patients, 

and those predicted by normative-compensatory models (linear regression and 

weights model) and by the matching heuristic.  In addition to a general comparison 

among the three types of models, the goodness of fit was also compared among the 

three working shifts (morning, night and weekend/holiday) and among physicians 

(specific physicians, residents/ specialists and those with a tendency to admit or 

discharge).   

In the current research the data were collected from the ED medical records of 

1060 real patients who arrived at the ED of 'Soroka University Medical Center' in 

Beer Sheva, Israel, with an initial complaint of chest pain: 55.8% and 21.8% 

respectively in the morning and night shifts during a weekday and 22.4% arrived on 

the weekend/holiday.  32 cases were deleted from the data set due to missing values. 

The data coded from the ED records included: Demographic data, vital signs, 

characteristics of chest pain, symptoms, other illnesses, risk factors for Acute 

Coronary Syndrome and cardiovascular history, as well as the diagnosis given and the 

decision made by each ED physician.  

After determining the final list of variables which will be included in the current 

study, three types of theoretical models were built using the Matlab software:  

1. Matching heuristic model. With this model the decision was made according to 

the first cue which differentiated between a decision to admit and a decision to 

discharge.  2. Weights model. For each case, the weights model calculated the sum of 

multiplying each variable's value and weight (the proportion of cases in which there 

was a match between the value of the variable – 0 or 1 and the decision made – to 

discharge or admit) and compared it to a threshold value (average of weights).  If the 

sum was higher than the threshold value, the decision was to admit. If it was lower, 

the decision was to discharge.  3. Regression model. A general multiple linear 

regression was performed with all of the variables entered simultaneously. For each 



case, it tested whether the resulted prediction parameter was above 0.5 (prediction to 

admit) or lower than 0.5 (prediction to discharge). After programming the three types 

of models, 100 simulations were run, using cross validation methods and models for 

compared for goodness of fit between the decisions they predicted and actual 

decisions made. When examining the full sample, the highest goodness of fit was 

found with those predicted by the matching heuristic model and the lowest - with 

those predicted by the linear regression model.  When comparing among shifts, in all 

three there was a similar high goodness of fit between the decisions predicted by the 

matching heuristic and actual decisions made.  However, the goodness of fit between 

actual decisions and those predicted by the weights and linear regression models, was 

higher in the morning than during the night or weekend/ holiday. When comparing the 

decisions made by resident and specialist physicians, during the morning shift 

(specialist physicians usually only work during the morning), a similarly high 

goodness of fit was found between actual decisions and those predicted by the 

matching heuristic.  However, a higher goodness of fit was found between residents' 

actual decisions and those predicted by the two compensatory models (weights and 

regression models) – relative to specialists.  When comparing physicians with a 

tendency to admit or discharge (a tendency which was determined by their 

admitting rate in the current sample), the highest goodness of fit with decisions made 

by physicians with a tendency to admit, was found with those predicted by the 

matching heuristic. However, among physicians with a tendency to discharge, the 

highest goodness of fit was found between their actual decisions and the ones 

predicted by the regression model. 

Based on these findings, it is recommended to create an organized protocol which 

will specify the required data for each decision type and supply physicians (especially 

medical students or residents) – more knowledge and tools regarding decision making 

processes in general and heuristic decision making in particular. The findings also 

open opportunities for future research on physicians' decision making processes and 

their effect on the patient – both immediate and long term.   

 



 בחזה מכאבים הסובל חולה אשפוז על החלטה מיון חדר רופאי מקבלים איךנושא העבודה: 

 שם המגיש: תמר אהרוני

 שם המנחים: פרופ' דויד לייזר, פרופ' יוסי פליסקין וד"ר שלומי קודש

 .ם לאשפז חולה הסובל מכאבים בחזהאב רופאי חדר המיוןמחליטים  איךהנוכחי בחן  המחקר

 חולה של במקרה ,המיון בחדר רופאים של ההחלטות קבלת תהליך כמה עד דקב הנוכחי המחקר

, מתאים יותר למודלים מפצים )רגרסיה ליניארית ומודל משקלות( או בחזה מכאבים הסובל

(.  בנוסף להשוואה הכללית בין שלושת סוגי matching heuristic) ההתאמה היוריסטיקתל

אה בין משמרות )בוקר, לילה וסוף שבוע( ובין רופאים המודלים, נערכה במחקר הנוכחי גם השוו

במידת ההתאמה בין  -)רופאים ספציפיים, מתמחים/מומחים ובעלי נטיה לאשפז/לשחרר( 

 ההחלטות שניבא כל אחד מסוגי המודלים לבין ההחלטה בפועל.  

ז אמיתיים אשר הגיעו לחדר המיון במרכ חולים של מיון תיקי 1060 מתוך נאספו הנתונים

 -ו 55.8%עם תלונה ראשונית של כאבים בחזה:  בבאר שבע, הרפואי האוניברסיטאי 'סורוקה'

.  הנתונים שהגיעו בסוף השבוע/חג 22.4% -בהתאמה במשמרות הבוקר והלילה ביום חול ו 21.8%

כללו: נתונים דמוגרפיים, סימנים חיוניים, מאפייני כאב החזה,  מתיקי המיון שקודדו

לתסמונת כלילית חדה )כמו יתר  –אקוטי  לבבי לאירועות רקע, גורמי סיכון סימפטומים, מחל

 אוטם, סכרת, השמנת יתר או עישון( והיסטוריה קרדיולוגית )מחלת לב, ליפידמיהלחץ דם, היפר

, כמו גם האבחנה שניתנה וההחלטה קודם בשריר הלב, צנתור ו/או ניתוח מעקפים קודם(

 .  על ידי רופא חדר המיון תקבלהשנ

קביעת רשימת המשתנים הסופית, נבנו בתוכנת מטלב שלושה סוגים של מודלים  לאחר

בו התקבלה ההחלטה על סמך הרמז הראשון  - ההתאמה היוריסטיקת. מודל 1תיאורטיים: 

אשר חישב עבור כל מקרה את סכום המכפלות  – משקלות מודל. 2שהבחין בין האלטרנטיבות; 

 ביןל 1או  0 –המקרים בהם היתה התאמה בין הערך במשתנה  ייתל משקולת )פרופורצשל כ

סכום זה לערך הסף )ממוצע  והשווההמשתנה  בערךשחרור או אשפוז(  –שהתקבלה  ההחלטה

את המטופל ואם ההחלטה היתה לאשפז  - ם הסכום היה גבוה יותר מערך הסףהמשקלות(.  א

בו בוצעה רגרסיה ליניארית  רגרסיה מודל. 3ה לשחררו; ההחלטה הית - הוא היה נמוך יותר

מרובה כללית אליה הוכנסו המשתנים סימולטנית ונבדק עבור כל מקרה אם פרמטר החיזוי גבוה 

 תכנות לאחר(.  Dhami & Harris, 2001( )לפי ניבוי שחרור) 0.5 -( או נמוך מניבוי אשפוז) 0.5 -מ

ונערכה  cross validation שיטות שלתוך שימוש ב לציותסימו 100 הורצו, המודלים סוגי שלושת

על שהתקבלו  אלולבין מהם כל אחד  במידת ההתאמה בין ההחלטות שניבא בין המודליםהשוואה 

בבדיקה שנערכה על כלל המדגם, מידת ההתאמה הגבוהה ביותר נמצאה בין בפועל. ידי הרופאים 

והנמוכה ביותר היתה עם אלו  ההתאמה היוריסטיקתההחלטות בפועל לבין אלו שניבא מודל 

בכולן מידת התאמה גבוהה בין ההחלטות משמרות, נמצאה ואה בין שניבא מודל הרגרסיה.  בהשו

עם זאת, מידת ההתאמה   .בפועל לבין אלו שהתקבלו ההתאמה היוריסטיקתמודל שניבא 

ית לבין ההחלטות שהתקבלו מודלי המשקלות והרגרסיה הליניארניבאו בין ההחלטות ששנמצאה 

בהשוואה בין   בפועל, היתה גבוהה יותר במשמרת הבוקר יחסית למשמרות הלילה וסוף השבוע.

 בעיקרעובדים בשעות הבוקר )רופאים מומחים  ומומחים מתמחיםרופאים ההחלטות שקיבלו 

בין  נמצאו מידות התאמה דומות –לבין ההחלטות שניבאו כל אחד מהמודלים  (בשעות הבוקר

החלטותיהם לבין אלה שחזה מודל היוריסטיקת ההתאמה.  עם זאת, בקרב מתמחים נמצאה 



התאמה גבוהה יותר בין החלטותיהם לבין אלה שחזו שני המודלים המפצים )משקלות  מידת

לאשפז או  נטיההשוואה בין רופאים בעלי ב.  יחסית לרופאים המומחים – ורגרסיה ליניארית(

בקרב – (טיפלושיעור המקרים שבחרו לאשפז מבין חולי המדגם בהם )נטיה שנקבעה לפי  לשחרר

 היוריסטיקתנמצאה עם החלטות מודל מידת ההתאמה הגבוהה ביותר  רופאים בעלי נטיה לאשפז

ה עם מידת ההתאמה הגבוהה ביותר נמצא  - בעלי נטיה לשחרררופאים בקרב ואילו  ההתאמה

 .  רסיהההחלטות שניבא מודל הרג

כולל יצירת  –זו מספר המלצות יישומיות  בעבודה מוצעותממצאי המחקר הנוכחי  לאור

לרופאים  ידע וכליםפרוטוקול מסודר אשר יפרט את הנתונים הדרושים לכל סוג החלטה ומתן 

 רעיונות מוצעיםלגבי תהליך קבלת החלטות והגורמים העלולים להשפיע עליו.  בנוסף לכך, 

מעקב לאורך תקופה אחר מצבם הרפואי של חולים לאחר השחרור  :כוללים למחקרים עתידי

קבלת ; האינטראקציות בין החולה לבין הרופאמחדר המיון או בית החולים; עריכת תצפיות על 

החלטתם ואיך תפסו את ים לגבי הנתונים שהיו משמעותיים בתהליך נתונים ישירים מרופא

( והסובייקטיבי ייקטיבי)האוב העומסההשפעות של מידת  בחינת; תהליך קבלת ההחלטות שלהם

 .בעזרת שיטות מחקר מגוונותעל תהליכי קבלת ההחלטות שלו, הרופא בו נתון 



 

Submitted by: Tamar Pinhas  

Supervisor: Michal Ziv-Ukelson 

 

 



 



 

 

 

 



 

 

 לביולוגיה ויישומיהם אילוצים ובהשפעת עם מחרוזות להעמדת אלגוריתמים

 חישובית

 תמר פנחסמגישה: 
 : מיכל זיו יוקלסוןהמנח

 
דינאמי יעילים עבור העמדת מחרוזות, כאשר סוגים שונים של -המחקר מתמקד באלגוריתמי תכנון

מים אלו לפתרון בעיות שונות אילוצים חלים על ההעמדה. כמו כן המחקר עוסק ביישומם של אלגורית

בתחום הביולוגיה החישובית. אילוצים יכולים לפרט תנאים של המחרוזות להן מבצעים את ההעמדה, או 

תנאים על אופן ההעמדה עצמה. לחילופין, דרך נוספת להתייחס להעמדת מחרוזות הינה דרך קיום של 

סדר בין פעולות -קרה זה, תיתכן תלותתסריט עריכה אשר הופך מחרוזת אחת להיות מחרוזת שניה. במ

 עריכה שונות מתוך תסריט העריכה. התרומה של מחקר זה נוגעת בשלושת סוגי האילוצים הנ"ל.
הוספת אילוצים על המחרוזות, עליהן מתבצעת העמדה, בצורה של אוטומט סופי או ביטוי רגולרי,  

 Arslanמדת מחרוזות. עם מוטיבציה זו, הינה דרך אפקטיבית לשלב ידע אפריורי נוסף לתוך תהליכי הע

והציע  “”Regular Expression Constrained Sequence Alignment Problem -ת היהציג את בעי

)( -אלגוריתם ב 42tnזמן וב- )( 22tn מקום, הפותר אותה, כאשרn ט והוא האורך של מחרוזות הקל- 

t  .הוא מספר המצבים באוטומט הקלט הלא דטרמיניסטיChung  ואחרים הציעו אלגוריתם מהיר יותר

)( -לבעיה זו, ב 32tnזמן. בעבודה זו האצנו עוד את האלגוריתמים ל-“Regular Expression  

Constrained Sequence Alignment Problem”   הפחתת חסם סיבוכיות זמן הריצה במקרה הגרוע ע"י

)/log( -ביותר ל 32 ttn ישר -כניות קועל הגודל של ת. זה נעשה ע"י ביסוס חסם אופטימאלי-Straight

Line Programs שבעזרתן ניתן לבצע חישובי ה-maximaבעיות של אלגוריתם התכנון-, שהינן תתי-

שטיינר. למרות שפתרון זה אינו -תרון נוסף המבוסס על חישוב על עץפהדינאמי הבסיסי. המחקר כולל גם 

יעילות בפועל, במיוחד כאשר   ינןמשפר את המקרה הגרוע ביותר, סימולציות מראות ששתי הגישות ה

 אוטומט הקלט הינו צפוף.

כללי וחדיש של בעיית  וריאנטעל מנת להוסיף אילוצים על המבנה של ההעמדה עצמה, הגדרנו  

constraint sequence alignment  שבה האילוץ נתון בצורה של ביטוי רגולרי. בהינתן שני רצפים, אלפבית

Γ  המתאר פעולות של העמדת זוג מחרוזות וביטוי רגולריR מעל Γ,  מטרת הבעיה הינה לחשב את הציון

אלגוריתמים  . מוצגים שניL(R)Γ*ΓA* -של שתי המחרוזות הנתונות כך ש Aהגבוה ביותר של העמדה 

-זמן וב r)O(nmrlog2-לפתרון הבעיה. האלגוריתם הראשון הבסיסי הינו כללי ופותר את הבעיה ב

m}r)O(min{n, מקום, כאשרn ו- m הינם אורכי המחרוזות ו- r טומט הוא הגודל של האוR .

האלגוריתם השני מוגבל לתבניות קשיחות ומנצל הגבלה זו על מנת להפחית את הגורם המכפיל של גודל 

בסיבוכיות זמן הריצה לגורם מכפיל קטן יותר המתאים לאורך התבנית הקשיחה. תבנית  rהאוטומט 

∪kמהצורה  הינה ביטוי רגולרי, rigid pattern, Pקשיחה   ... ∪  P1P P =ביטוי -, כאשר תתPi  אינו כולל

תווים, -קטן ע"י תמיכה בתבניות העמדה הכוללות בנוסף מטה |P|או איחוד. אורך הביטוי  Kleeneכוכבית 

של  מסוימיםהכוללים תווים עבור פעולות כלליות של הכנסה, מחיקה, זהות )התאמה( וכמו כן מקרים 



 

 

לבין  O(knm)זמני הריצה שהושגו נעים בין  kP ∪.. . ∪1P = Pעבור תבנית קשיחה החלפה. 

O(knmlog(max{|Pi|}))תווים בשימוש ב-, בהתאם לסוגי המטה-P.  תוצאה נוספת שהושגה בתהליך

 String Matching with -פיתוח האלגוריתם הינה הרחבה של האלגוריתם של פישר ופטרסון לבעיית ה

Wildcards הקלט יכילו "סימני שלילה" )אשר מתאימים לכל . ההרחבה שלנו מאפשרת שמחרוזות

האותיות מלבד לאות ספציפית(, בעודה שומרת על זמן הריצה המקורי. מימשנו את שני האלגוריתמים 

 Clip-seqשהתקבל מניסוי  data -ב miRNA רנ"א-מיקרו של seedוהפעלנו אותם על מנת לגלות תבניות 

 .   C. elegansבתולעת 

עם פעולות שכפול וצמצום.  string edit distanceה אלגוריתמים לבעיית המחקר כולל שלוש 

אלגוריתמים אלו כוללים אלגוריתם יעיל למקרה הכללי וגם שני שיפורים התקפים תחת אילוצים 

מסויימים של פונקצית המחיר. אלגוריתמים חדשים אלו פותרים וריאנט כללי יותר של הבעיה ומשיגים 

יעיל של מטריצות ריבועיות והינו בעל  min-plusהאלגוריתם הכללי מבוסס על כפל זמני ריצה משופרים. 

הוא אורך nהוא גודל האלפבית, |Σ|בהתאמה, כאשר  2O(|Σ|n( -ו O(|Σ|MP(n))סיבוכיות זמן ומקום של 

ריבועיות.  n × nצות של שתי מטרי min-plusכפל הוא חסם על זמן החישוב של  MP(n) -מחרוזות הקלט ו

עבור פונקציות מחיר בשלמים, . Chan , תודות לאלגוריתם שלn)2logn/log3log3MP(n) = O(nלאחרונה, 

, כאשר בסיס הלוגריתם תלוי בפונקצית המחיר. בנוסף, האלגוריתם n2/log3O(|Σ|n( -זמן הריצה שופר ל

אות, וסיבוכיות זמן הריצה -אחר-הינתן אותעבור וריאנט זה הינו מקוון, במובן שמחרוזות הקלט יכולות ל

האותיות הראשונות הנתונות. האצה זו מבוססת על אלגוריתם  nהמצוין לעיל חוסם את זמן העיבוד של 

של מטריצה בווקטור, המיועד למטריצות ווקטורים שבהם ההפרשים בין שני תאים  min-plusיעיל לכפל 

האלגוריתם  ,log|D|(n)< λ < 1/1. עבור בחירה שרירותית של קבוע Dטע סופי שלם סמוכים נלקחים ממק

|D|((n) -זמן וב n)D|)2+λO|/ -ב n × n מעבד מראש מטריצה בגודל
2log2/|D|λ2+λO(n  ,מקום. לאחר מכן

|D|((n) -ב nהאלגוריתם יכול להכפיל כל ווקטור נתון באורך
2log2/λ2O(n בנוסף לכך, תחת הנחות . זמן

שכזה, של מטריצה בווקטור, ניתן להפעלה במספר בעיות קשורות  min-plusבדידות מסויימות, כפל 

וגם, בפרט, מביא לאלגוריתם בעל  RNAהקשר ומתחום קיפול -מתחום ניתוח תחבירי של דקדוקים חסרי

גדילי עבור פונקציות מחיר -חד NARעבור קיפול  n)2/log3O(nזמן הריצה המהיר ביותר אסימפטוטית של 

בדידות. בהנחה של אילוץ אחר על פונקציית המחיר, המחקר מציג גרסה נוספת של האלגוריתם אשר 

 n~n|O(|(-זמן וב|)n~)/n~nMP(|O( -של מחרוזות הקלט ואשר רצה ב length-runמנצלת קידוד 

 של מחרוזות הקלט. length-run -וא אורך קידוד הה~nמקום, כאשר 
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Summary: Contamination of edible crops with human pathogens results in significant 

morbidity and mortality worldwide. With growing water scarcity the risk of produce 

contamination is likely to rise due to increased use of treated wastewater (TWW) for 

irrigation practices. Fecal pathogens have been implicated in numerous disease outbreaks, 

as well as chronic gastrointestinal illness, in people who consume various raw crops such 

as basil, lettuce or tomatoes. To date, the most common water monitoring practice for 

fecal contamination in irrigation water relies on culturing fecal indicator bacteria such as 

Escherichia coli. However, numerous studies have recently raised concerns that fecal 

indicators do not always correlate with levels of disease-causing fecal pathogens in water 

sources, including treated effluents. The inability of indicators to accurately predict 

whether fecal pathogens are present or absent in treated wastewater and the irrigated 

crops themselves warrants further research that could provide improved produce safety 

monitoring guidelines to insure that the use of reused wastewater in irrigation is a 

sustainable and safe practice in arid climates. I conducted field experiments aimed 

to compare secondary and tertiary TWW with potable water for irrigation of tomatoes. 

Human pathogens including a suite of obligate and opportunistic bacterial pathogens 

(Campylobacter, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Staphylococcus), protozoa 

(Cryptosporidium and Giardia), and viruses (Adenovirus and Enterovirus) were 

monitored in two field trials using a combination of microscopic, cultivation-based, and 

molecular techniques. A wide set of fecal indicator bacteria (FIB) including total and 

fecal coliforms, E. coli and Enterococci were monitored throughout the two growing 

seasons. Results from the field trials showed that FIB contamination was not statistically 

different on tomatoes irrigated with TWW or potable water. In fact, indicator bacteria 

testing did not predict the presence of pathogens in any of the matrices tested. Indicator 

bacteria were detected in water, soil and on tomato surfaces from all irrigation treatment 

schemes, and were positively correlated with duration of time in the field (p < 0.05). 

Pathogen contamination (Cryptosporidium) was only detected in secondary TWW (3/14 

samples). The pattern of fecal contamination and Enterobacteriaceae species in the 

TWW and in soil and tomato were markedly different, but the soil and tomato 

contamination did not differ according to irrigation regime (p > 0.05). These results 

support the usage of TWW for irrigation, yet are limited to the case where the water was 

appropriately treated to remove pathogens.  

The main conclusion of the study is that prolonged irrigation (with surface drip 

irrigation) did not influence the concentrations of indicator bacteria or the composition of 

the enteric bacteria in soil or on the produce.  However, since pathogens were not found 



in the TWW, soil or on the crop (except isolated cases of protozoa), we cannot predict 

what would occur if pathogens were indeed present in the wastewater. The results from 

the field study reveal further important information regarding the use of TWW for 

irrigation. There are clear indications that the wastewater was treated properly with 

almost complete removal of organic matter and the targeted pathogens and indicators. 

Over the course of the summer, bacterial and algal regrowth, presumably in a regional 

reservoir, rendered the TWW unift for irrigation according to present standards that rely 

on indicator testing. Yet, since it was determined that the high concentrations of indicator 

bacteria did not predict the presence of a broad variety of pathogens commonly 

associated with sewage, we conclude that alternative standards should be considered. We 

suggest that specific and rapid testing for pathogens (e.g. with molecular methods) could 

be a more practical and appropriate strategy than fecal indicator testing for the 

determination of reclaimed water safety.  

In addition to the overall objective of comparing fecal indicator bacteria and 

pathogens, two methodological advances were made for detection of pathogens in 

environmental matrices. The detection of C. parvum and G. lamblia (oo)cysts in soil was 

improved over existing methods by two orders of magnitude by removing native 

magnetic particles and performing a modified immunomagnetic separation and direct 

fluorescence analysis procedure. Average recoveries of over 80% were obtained for three 

orders of magnitude of spiked organisms (10
1
-10

3 
(oo)cysts g soil

-1
) and limit of detection 

was 2-4 (oo)cysts g soil
-1

. 

A method for rapid, sensitive and specific detection of bacterial pathogens 

(Salmonella spp. and Pseudomonas aeruginosa) in environmental matrices was 

developed, utilizing short-term (8-16 h) pre-enrichment in buffered peptone water, high-

throughput DNA extraction and multiplex qPCR. A simple dilution system was used to 

allow for quantitative approximation with most probable number estimates. Recoveries of 

100% (present/absent basis) were obtained for four orders of magnitude (10
0
-10

3
 cells g 

soil
-1

) in three separate soil types, while quantification estimates matched spiking 

concentrations within an order of magnitude in over 90% of samples. The limit of 

detection was 1-2 cells g soil
-1

. The method was tested on field samples of soil amended 

with poultry manure and found to be faster and more specific than standard biochemical 

methods, with a saving of 3 days and no cross-reactivity with biochemically similar 

bacteria (e.g. Citrobacter spp.). 

This comprehensive work contributes to the scientific advancement of safety and 

regulatory aspects associated with treated wastewater irrigation as well as methodological 

improvements that are useful to environmental microbiology in general.    

 

 

 



מטוהרים על חיידקים סמנים צואיים ומיקרובים גורמי קולחים -ההשפעה של השקיה במי: נושא
 מחלות בקרקע ויבול

 
 עזרא אורלופסקי: מגיש

 
 דרץ אינש סוארש, אסנת גילאור. דר: מנחים

 

 ,מושבים במים שימוש מחייבת החקלאות בענף מים של המשמעותית הצריכה  :תקציר

 ובעיות ירודה באיכות מים עם השקיה בין הישיר הקשר בעבר הוכח .צחיחים באזורים במיוחד

 עשויה וחסה עגבנייה ,בזיליקום כמו טריים ירקות השקיית כי הראו שונים ודווחים ,תברואתיות

 ותחלואה השקייה בין הקשר על הקיים המידע ,אולם .מחלות נושאי חיידקים של להתפשטות לגרום

 או מטוהרים לא שפכים היו המים מקור בהם שנים עשרות מלפני מחקרים על בעיקר מתבסס

 בדיקות י''ע הוא קולחים של מיקרוביאלי ניטור ,להיום נכון .בלבד חלקי באופן מטוהרים

 ,רבים סביבתיים מחקרים .צואתיים אנטרים וסמנים Escherichia coli עבור במיוחד ,מצומצמות

 התאמה-אי .פתוגנים חיידקים לבין צואתיים סמנים בין התאמה-אי גילו ,קולחים על מחקרים כולל

 מטרת .קיימא-ובר בטיחותי הוא להשקיה בקולחים השימוש אם לגלות כדי העמקה דורשת זו

 גורמי מיקרואורגניזמים של רחב ומגוון צואתיים סמנים בין המתאם את לאמוד היתה מחקרי

 מטופלים קולחים עם שהושקו ובעגבניות קרקע ,בקולחים (ווירוסים תאיים-חד ,חיידקים) מחלה

 גידלתי בהם שדה ניסויי שני ערכתי ,שדה בניסויי הזה בתחום מחסור בגלל .ושלישונית שניונית

 חיידקים הגידול במשך ניטרתי .(ושלישיונים שניונים) בקולחים בהשקייה עגבניות

(Campylobacter, Pseudomonas, Salmonella, Shigella, Staphylococcus,  )תאיים-חד 

(Cryptosporidium וGiardia  )וווירוסים (Adenovirus, Enterovirus .) הפתוגנים אחרי המעקב 

 של רחבה קבוצה אחרי עקבתי כן כמו .ומולוקולריות תרביות ,מיקרוסקופיים שיטות עם נעשה

  .E. coli ,Enterococci  צואיים קוליפורמים ,כלליים קוליפורמים כולל צואיים סמנים חיידקים
 הרכב או הכמויות על משפיעה לא בקולחים ממושכת שהשקיה מראות הגידול עונות משתי התוצאות

 של גבוהה כמות שהייתה למרות ,זאת .היבול ועל באדמה שמשמשים כסמנים הצואתיים החיידקים

10 עד) והשלישונים השניוניים בקולחים צואתיים חיידקים
4 

CFU 100ml
 נמצאו לא כן כמו (1-

 מחלה גורמי תאים-חד נמצאו זאת עם .שחיפשנו מהסוגים פתוגנים ווירוסים או חיידקים

(Cryptosporidium hominis) השניונים בקולחים.  
 של שונות באיכויות שהושקו וביבול בקרקע שונות היו לא צואתיים סמנים של והריכוזים הנוכחות

 .מחלות גורמי של נוכחותם בקביעת סייעו לא הצואתיים הסמנים ,לכך מעבר .(P>0.05)  מים

 שבדיקות הראה וסטנדרטיות מולקולריות שיטות עם צואיים וסמנים פתוגנים של זמנית-בו בדיקה

 מאשר יותר המושבים המים איכות בקביעת לעזור יכולות מחלות לגורמי שגרתיות מולקולריות

  .בלבד צואתיים לסמנים בדיקות

 של השקיה לצורך קולחים-מי בהשבת תומכות זה מחקר תוצאות ,המיקרוביאלית המבט מנקודת

 אורגני חומר הפחתת כולל ,יעיל באופן נעשה השפכים שטיהור לכך טובות הוכחות ישנן .שדה גידולי

 האיזורי במאגר השתנתה המים איכות הקיץ שבמשך אלא ,פתוגנים חיידקים של מספרם והקטנת

  .הקיים התקן לפי מוגבלת בלתי להשקיה הקולחים של לפסילתם וגרמה
 במצעים פתוגנים של נוכחותם את ניבאו לא צואתיים סמנים של גבוהים שריכוזים שהראנו אחרי

 אלטרנטיבות בדיקות לשקול שיש הסקנו ,בשפכים שכיחים כלל בדרך שהם פי על אף  ,שבדקנו

 שיטות כמו) יותר וממוקדות מהירות בדיקות הצענו .להשקיה המשמשים קולחים איכות לקביעת

 .יעיל טיפול שעברו קולחים לניטור יותר מציאותית כאסטרטגיה (מולקולריות



( קרקעיות על בטפטפות שימוש תוך) בקולחים ממושכת שהשקיה היא מהמחקר העיקרית המסקנה

 או באדמה האנטריים החיידקים אוכלוסיית הרכב עלאו  ,סמנים חיידקים ריכוזי על משפיעה לא

-חד של בודדים מקרים למעט) הקולחים במי מחלות גורמי חיידקים נמצאו שלא מכיוון אך .ביבול

 ממושך שזמן נראה ,מאידך .בקולחים פתוגנים קיימים שבו במצב יקרה מה להסיק ניתן לא, (תאיים

 או בקולחים היא ההשקיה אם בין  היבול לזיהום לגרום עשוי (השתילה מיום שבועות 20-כ) בשדה

 הקולחים את טיהר לא (והכלרה חול סינון) םבקולחי שלישוני שטיפול לציין חשוב ,בנוסף .בשפירים

 השניונים המים של האיחסון תנאי ,הערכתנו לפי .הישראלים התקנים פי על הנדרשת לאיכות

  .היבול על השפעה לכך שאין פי על אף ,הקולחים של "שניוני זיהום"ל להוביל עשוי אזורי במאגרה

 שקשור מה בכל רבה זהירות שנדרשת מוכיחה השניונים במים מזיקים תאיים-חד של המצאותם

 חוסר בגלל בספק מוטל הקיים התקן אך ,המגדלים מצד והן ,העובדים מצד הן ,אלה במים לטיפול

  .מחלות גורמי ומיקרואורגניזמים צואתיים סמנים בין התאמה

 בדוגמאות פתוגנים של וזיהוי בדיקה עבור חדשניות שיטות שתי פיתחנו ,הפרויקט לעיקר בנוסף

 בהשוואה גודל סדרי בשני שופר בקרקע Giardia ו Cryptosporidium של הזיהוי  .סביבתיות

 immunomagnetic-ב ושינויים מהקרקע  מגנטיים חלקיקים של סילוקם י''ע אחרות לשיטות

separation. 10) זרועים אורגניזמים של גודל סדרי בשלשה התקבלה 80% מעל של ממוצעת השבה
1
-

10
3
  .קרקע 'ג1 -ל ציסטות 2-4 בין היה גילוי וסף (קרקע 'לג ציסטות  

 השיטה .סביבתיות בדוגמאות פתוגניים חיידקים למציאת המחקר במהלך פותחה שיטה עוד

 פשוט מנגנון .QPCR ו DNA של מהירה הפקה ,(פפטון-במי שעות 16) קצרה העשרה על מסתמכת

 .most probable number של הסטטיסטית השיטה בעזרת מספרית בהערכה סייע מיהולים של

10)  זרועים אורגניזמים של גודל סדרי בארבעה התקבלה (נוכח לא\נוכח) 100% -כ של השנה
0
-10

3 

 הזרועים התאים לריכוזי תאמו מספריות שהערכות בעוד ,שונים קרקע סוגי בשלש (קרקע 'לג תאים

 -מ ופחות ,קרקע 'לג תאים 1-2 -ל נקבע זו שיטה של הגילוי סף .מהדגימות 90% -ב אחד גודל בסדר

 .(בהתאמה ,אחת עגבניה של פנים שטח ,מים ל''מ 500) ועגבניות מים של דגימה ביחידת תאים 5

 יותר ומדוייקת מהירה ונמצאה תרנגולות דשן עם מעושר קרקע של שדה בדגימות נבדקה השיטה

 .סטנדרטיות משיטות
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