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 תקצירי עבודות החניכים :חלק ג

 
 .במהלך שנת הלימודים בחלק זה נציג את פירות עבודתם המאומצת של החניכים בתכנית

כל תקציר יציג את נושא העבודה, את שאלת החקר בה עסקו, את השיטה שלפיה עבדו, את 

 ממצאי החקר וכן רעיונות לעתיד. 

 

 התקצירים מוינו על פי תחומי הדעת הבאים:

 ם מדויקים ומדעי החייםמדעי 

 מדעי החברה ומדעי הרוח 

  ,וקולנוע מוזיקהאמנות 

 

 ב של שמות המשפחה של התלמידים:-א-סדר התקצירים בכל תחום הוא על פי ה

 

 קים ומדעי החייםימדעים מדו

 שי ארזי

 טל גליקסמן

 גל דור

 תומר ירון

 מיכאל מיכלשוילי

 אוהד ממרוד

 אור נחמני

 איתי פלטי

 

 מדעי הרוחמדעי החברה ו

 איתי הראל

 נטע סובינסקי

 תמר צ'ין

 

 וקולנוע מוזיקהאמנות, 

 יורי המר

 נון ווקר-בן

 נוי קוגמן
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 מדעים מדויקים

 

 ומדעי החיים
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 חיפוש דלקים אלטרנטיביים

 

 חיפה עמית: ד"ר יועד צור, הטכניון-מנחה

 מושב רם און ,שי ארזי התלמיד:

 

 

  מטרת העבודה

ידידותיים לסביבה, שיהוו תחליף לדלקים הפוסיליים המזהמים,  –פוש חומרי דלק חדשים חי

 ניסחנו כמה דרישות לחומר אותו אנו מחפשים: שמקורם בנפט.

  כדי שיוכל להיווצר באופן מקומי שלא ידרוש תובלה של  -מרכיביו יהיו פחמן, חנקן ומימן

 חומרים למקום היצור.

 כך שבזמן השריפה, פליטת ה  –ך מימן יהיה נמו-יחס הפחמןCO2  תיהיה מעטה יחסית

לאנרגיה המשתחררת, ויצטמצם הזיהום הסביבתי )הפחמן והמימן מפיקים אנרגיה בשריפתם, 

 כאשר בחיבור עם החמצן, המימן הופך למים והפחמן לדו תחמוצת הפחמן(.

  ים לשימוש בתאי כדי שיוכל להתא -העדפנו חומר בעל שיעור נמוך של חמצן או נטול חמצן

 דלק, שהם מתקנים המפיקים חשמל מהתגובה הכימית של בעירת הדלק.

  תכונות פיסיקליות פרקטיות כגון נקודת קיפאון נמוכה, כך שהחומר יהיה במצב צבירה נוזלי

 )עדיף( או גזי.

  כך שתתאפשר התעסקות עם החומר באופן חופשי, שלא  –מסוכנות ורעילות נמוכות לבני אדם

 אמצעי הגנה מיוחדים.ידרוש 

 .יציבות גבוהה 

 

זה יהתרחיש האידיאלי אותו ציירנו הוא שאת החומר יהיה אפשר לייצר בתהליך של פוטוסינט

מלאכותית ממים ומחומרים נפוצים )רצוי באוויר(, דבר שיהפוך את החומר לנשא של אנרגית 

 ים הקיימים היום.ישאותו אפשר לאחסן, לעומת הפתרונות הסולר –שמש 
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  מהלך העבודה

, CN4H8העלינו רעיונות לנוסחאות של חומרים שהרכבם מתאים לדרישות המוזכרות, כגון 

CN12H16 ,C2N6H12 ,C2N3H9   וCN2H6 כל החומרים הללו נפסלו מהסיבות הללו: חוסר .

יציבות, רעילות )כנראה קשור לקרבה לציאניד הבנוי גם הוא מפחמן וחנקן ביחד(, ומסוכנות 

 לסביבה.

דבר נוסף שעשינו הוא להשוות בין הדלקים הנפוצים כיום וללמוד על הטכנולוגיות המצויות 

להפיקם. הדלקים העיקריים שבחנו היו מתאן, אתאן, פרופאן, בוטאן, אתנול, מתנול ואמוניה. 

זהו המדד המראה  –קריטריון ההשוואה העיקרי היה "האנרגיה החופשית של גיבס" של השריפה 

אותה השוונו  –שימושית משתחררת בעת שריפת הדלקים בלחץ וטמפרטורה נתונים  כמה אנרגיה

 לפי משקל ולפי נפח החומרים.

כלל האנרגיה המשתחררת בעת השריפה,  -( השריפה Enthalpyהגרף הבא משווה בין אנתלפיית )

 רטורת(, כאשר הבעירה מתבצעת בטמפkJ/dm3( לבין  אנתלפיית השריפה לנפח )kJ/gלמסה )

החדר. בגרף הזה השאיפה היא שהחומר ימצא מימין וגבוה בגרף. את הגרף סרטטתי במטרה 

לבחון את צפיפות האנרגיה של החומרים גם יחסית למסה וגם יחסית לנפח על גבי גרף אחד ובכך 

 למצוא את הדלק האידיאלי מבחינת צפיפות האנרגיה. 

 

 

א מפתיע הדלקים הטובים ביותר מסתבר שהדלקים המשמשים כיום לתחבורה הם באופן ל

צפיפות האנרגיה בו  –מבחינה זו. יחד עם זה, בוטאנול מסתמן כדלק מעניין, גם מבחינה אנרגטית 

גבוהה, וגם בשל יכולתו לשמש את מנועי הבעירה הפנימית הנפוצים כיום, ובשל התאמתו 

 לתשתיות הקיימות. 
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בבז"ן. בפגישה שוחחנו בעיקר על הנפט, על במשך העבודה נפגשנו עם גדי מנדלסון סמנכ"ל טכני 

תהליך הזיקוק שהוא עובר, על תכונותיו ועל הדלקים המופקים ממנו. עוד דיברנו עם פרופ' גידי 

בעיקר על דלקים שקיים בהם מרכיב של חמצן ועל שימוש  –גרדר ראש המכון לאנרגיה בטכניון 

גוריון, -באוניברסיטת בן א ודיקן למו"פ' סגן נשיהרשקוביץפרופ' מוטי עם  ;באמוניה בתאי דלק

זהו חישוב האנרגיה של כל התהליך שחומר הדלק  –בין היתר על חשיבות מעגל האנרגיה הכולל 

עובר, מתחילת הפקתו עד שריפתו, כולל כל התהליכים הנלווים כמו הנעת מכונות במפעל ההפקה 

–Fischer יפר לנו על תהליך אם יש, והנעת כלי רכב לשינוע החומרים אם צריך. מוטי גם ס

Tropsch  המשמש להרכבת פחמימנים, ואמר שאולי יהיה אפשר להשתמש בו כדי למחזר את

 תוצרי השריפה של הדלקים.

 

 מסקנות

הדלקים הפוסיליים טובים מאד מבחינה אנרגטית וכדאיים כלכלית. לכן ישנה אפשרות שבעתיד 

שימוש בפחמן דו  ,תנו דרכי הפקתם, למשלישארו הדלקים העיקריים, אך ישיהחומרים הללו 

חמצני מהאוויר או ממקורות אחרים וממימן ממים כדי ליצור את הדלקים הללו מחדש, תוך 

 שימוש באנרגיה ממקור מתחדש, כמו השמש או הרוח, יחליף את השאיבה והזיקוק של הנפט.

 

 מחשבות לעתיד

ט גולמי אינו יכול להמשך לעד, מפני המצב הנוכחי בו רוב שוק האנרגיה מסתמך על שימוש בנפ

שעתודות הנפט בעולם הן סופיות. שימוש בנפט כמקור לדלקים הינו מזהם ויוצר בעיות פוליטיות 

 בשל מיקום שדות הנפט ובעליהם.

מיליארד ג'אול  00015,)משמע, כמות אנרגיה בסך  15TW-כיום צריכת האנרגיה בעולם נאמדת ב

התפתחות מדינות העולם השלישי, התקדמות הטכנולוגיה והשיפור  בכל שנייה( והיא בנסיקה עקב

ברמת החיים. כדי שלא נחווה משבר אנרגיה, אנו חייבים להמשיך לחקור ולפתח מקורות אנרגיה 

חדשים. תחום עיקרי שיש לפתחו הוא מקורות האנרגיה המתחדשים: כלל אנרגית השמש הפוגעת 

בינים שיש לחפש דרכים חדשות לנצל את האנרגיה .  מכך אנו מ174,000TWבכדור הארץ היא 

הסולארית ונגזרותיה: אנרגיות הרוח והגלים, למשל, ולשפר את הדרכים הקיימות המשמשות 

אותנו כבר. אחת מנקודות המפתח לשימוש נרחב באנרגיה מתחדשת היא מציאת דרכים לאכסונה 

 ורות אחרות שימושיות.בצורה כימית )ייצור דלק( ולהמרה יעילה של האנרגיה הזו לצ

 

לדעתי, המחקר שערכתי הוא ראשוני, ולכן הוא איננו מצביע על פתרון גורף ומדויק. עם זאת 

במקום לחפש חומר דלק חדש ומהפכני, עדיף למקד מחקרים חדשים  – אפשר לראות בו המלצה

נות ומשאבים לחקירת נושא מחזור הדלקים הפחמימניים, כמו סולר ובנזין, ולמציאת פתרו

 להפקתם באופן יעיל ונקי, ממקור אנרגיה מתחדש.
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ות באלמוג אחד השפעתה של התחרות בין להקות שונות של דגים החי

 ווח מאלמוג הבית בעת שיחור המזוןאו באלמוגים סמוכים על הט

 

 אוניברסיטאי במדעי הים, אילת-המכון הבין ,: ד"ר עפר בן צביעמית-מנחה

 אילת ,: טל גליקסמןהתלמידה

 

 

  שאלת המחקר

ה על תחרות בין להקות שונות של דגים, החיות באלמוג אחד או באלמוגים סמוכים, משפיע כיצד

 עת שיחור המזון?בהטווח מאלמוג הבית 

 

  שיטות המחקר

וסימנתי אותם בצלילה בעזרת פתקיות של נייר מים, אותן  אלמוגים למחקר בשנירקולחיפשתי 

מספרתי )מאוחר יותר המספרים נמחקו וקשרתי שרשרת עם שני חרוזים צבעוניים לכל אחד כדי 

 :ושבות אלמוגים ממינים שוניםמ 18על  נערך. המחקר שאוכל להבדיל ביניהם(

 

 אלמוג שאינו מבודד אלמוג מבודד סוג האלמוג \סוג הדגים

 אלמוגים 3 אלמוגים 3 רומיות בלבדכ

 אלמוגים 3 אלמוגים 3 אלמוגיות השוליים בלבד

 אלמוגים 3 אלמוגים 3 רומיות ביחדכהשוליים ו אלמוגיות

 

ות המחקר וזיהיתי בעיות וחסרונות )שיטת ערכתי מספר צלילות הכנה, במהלכן תרגלתי את שיט

הסימון שנאלצתי לשנות, גיליתי את הזמן שאצטרך לחכות לאחר שאציב סרט על מנת שהדגים 

יחזרו למצבם הטבעי, גיליתי שיש לשנות את השיטה למדידת הזרם וכי השימוש בחומר פלורסנטי 

( במטרה להגיע לשיטה אינו יעיל וגיליתי שיש להאריך את זמן הצבת הרשתות ברבע שעה
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. לאחר מכן התרחשו שתי סופות דרומית שהעיפו לי את כל הסימונים ושברו את תהאופטימלי

האלמוגים עליהם הייתי אמורה לעבוד, ולכן נאלצתי לחזור על כל תהליך הסימון מחדש ולהרחיב 

 צלילות.  10-את שטח המחקר. איסוף הנתונים עצמו הצריך כ
 

ס"מ כל אחת במקום קבוע. הרשתות  30לות הצבתי שתי רשתות בקוטר בתחילת כל אחת מהצלי

 200נועדו למדוד את צפיפות הזואופלנקטון בגודל ממנו הדגים ניזונים. החורים ברשת בגודל של 

מיקרון, קטן מעט מגודל הזואופלנקטון ממנו ניזונים הדגים אותם אני חוקרת )רועי ועקנין, 

ונקציה של הזרם ושל צפיפות הזואופלנקטון )שטף(. הרשתות (. המדגם שקיבלתי מהווה פ2009

ס"מ ללבנת בטון קבועה בעזרת קליפס, לצידו השני של החבל  60הוצבו כך: חיברתי חבל באורך 

ס"מ, אליו מחוברת רשת שנייה. לקצה העליון של  30מחוברת רשת. לרשת זו חיברתי חבל  באורך 

 ליטרים אותו מילאתי באוויר 17קשור מיכל של ס"מ, אליו  30רשת זו מחובר חבל באורך 

)השתמשתי בו כמצוף(. תפקידו של המצוף הוא לשמור על הרשתות מאונכות לקרקעית למרות 

הזרמים החזקים המאפיינים את המפרץ. הסידור המתואר אפשר לדגום את שפע הפלנקטון 

 י שעה בכל פעם.בגובה בו משחרים הדגים. הדגימה נערכה משך זמן קבוע של שלושת רבע
 

לאחר הצבת הרשתות ערכתי תצפיות על הדגים באלמוגים שבחרתי. בתחילה הנחתי סרט מדידה 

מ' אל מול הזרם מהאלמוג והלאה )לאורך הסרט מודבקות משקולות קטנות  5באורך של 

מ' בכיוון מאונך לקרקעית )בתחתיתו הייתה משקולת  3שהשאירו אותו מתוח( וסרט נוסף באורך 

הו העליון בקבוק שמילאתי באוויר(. הסרטים היו מסומנים בסימנים בולטים כל חצי מטר, ובקצ

כך שיכולתי לאמוד את מרחק הדגים מן האלמוג גם במרחק גדול מן האלמוגים. לאחר מכן 

שחררתי שקית ניילון בגובה מטר מעל פני הקרקע ומדדתי בעזרת סטופר את הזמן בו התקדמה 

 מ'.  5השקית 
 

כן התרחקתי כשבעה מטרים מן האלמוג וחיכיתי שלוש דקות. מתצפיות שערכתי כחלק לאחר מ

מ' הדגים מתאוששים מההפרעה שגרמתי  7מההכנה גיליתי שלאחר שלוש דקות בהן אני במרחק 

ומתפקדים כרגיל. לאחר מכן שימשו סרטי המדידה להערכת המרחק והגובה אליו הגיע הדג 

 הרחוק ביותר מהאלמוג. 
 

ת רבעי שעה בדיוק לאחר שהצבתי את הרשתות קיפלתי אותן )בעזרת שרוך שקשרתי(. שלוש 

קיפול הרשתות התבצע כך שלא השתחרר או ניתפס זואופלנקטון נוסף. את הרשתות לקחתי אל 

מיליליטר )מילאתי אותה עד  100החוף ושפכתי את תכולת כל אחת מהן אל תוך צנצנת שניפחה 

המים עברו גם הם ברשת וכך לא - דתי את הזואופלנקטון מהרשתהסוף בעזרת המים איתם הור

מדגמים של עשרה מיליליטר מהמים  3נוסף זואופלנקטון חדש(. לאחר מכן לקחתי בעזרת מזרק 

בכל אחת מהצנצנות, אותם הזרקתי לצלחת ספירלית. את הצלחת שמתי תחת מיקרוסקופ 

 וספרתי את הזואופלנקטון הנמצאים בה. 

 נים הכנסתי לטבלה ממנה בניתי גרפים על מנת למצוא קשרים.את כלל הנתו

 

 ממצאים

ראשית, חשוב לי לציין כי הנתונים שברשותי אינם מספיקים, ועליי לאסוף עוד נתונים, בעיקר 

בזרמים חזקים יותר שמתחילים בימים אלו. למרות זאת, להלן מספר טבלאות המפרטות את 

 ממצאי התצפיות. 
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 ל מהירות זרם, על מרחק, גובה וסכום האלמוגית, על מרחק, גובה וסכום הכרומית ועל שטף רדוד ושטף ממוצע בזמנים שוניםתצפיות ע :1טבלה 

 

מהירות  תאריך
זרם 

 יה(י)מ/שנ

מרחק 
 אלמוגית

גובה 
 אלמוגית

סכום 
 אלמוגית

מרחק 
 כרומית

גובה 
 כרומית

סכום 
 כרומית

שטף עומק 
)פרטי 

 \זואופלנקטון
 דקה(\סמ"ר

שטף רדוד 
)פרטי 

 \זואופלנקטון
 דקה(\סמ"ר

שטף 
 ממוצע

 קוד

 ירוק תכלת 0 0 0 1 1 0 2.5 1 1.5 0 23.8.10

 ורוד לבן 0 0 0 0.01 0.01 0 0 0 0 0 23.8.10

 אדום לבן 0 0 0 0.02 0.01 0.01    0 23.8.10

 ירוק תכלת 0 0 0 3 1.5 1.5 1.1 0.5 0.6 0.1666 24.8.10

 ורוד לבן 0 0 0 2.75 1.25 1.5 1.5 1 0.5 0.0625 24.8.10

 אדום לבן 0 0 0 9 3 6    0.06756 24.8.10

 כתום לבן מצפה 0 0 0 0.2 0.1 0.1    0 24.8.10

 ירוק לבן 2.3595 2.1 2.619 9.5 2 7.5    0.0454 25.8.10

 ירוק ירוק 2.3595 2.1 2.619    0 0 0 0.0393 25.8.10

 כתום ורוד 2.3595 2.1 2.619 2.4 1.8 6    0.0357 25.8.10

 מכתש 0.26 0 0.52 1 1 0    0 25.8.10

 כתום לבן 0.26 0 0.52    0 0 0 0 25.8.10

 כתום צהוב 3.67 5.24 2.1 4.75 2.25 2.5 2.5 1 1.5 0.0485 26.8.10

 ירוק לבן 3.67 5.24 2.1 13 3 10    0.0349 26.8.10

 תכלת צהוב 0.785 1.05 0.52    0 0 0 0 26.8.10

 לבן לבן 0.785 1.05 0.52    0 0 0 0 26.8.10
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מהירות  תאריך
זרם 

 יה(י)מ/שנ

מרחק 
 אלמוגית

גובה 
 אלמוגית

סכום 
 אלמוגית

מרחק 
 כרומית

גובה 
 כרומית

סכום 
 כרומית

שטף עומק 
)פרטי 

 \זואופלנקטון
 דקה(\סמ"ר

דוד שטף ר
)פרטי 

 \זואופלנקטון
 דקה(\סמ"ר

שטף 
 ממוצע

 קוד

 כתום כתום 2.095 3.14 1.05       1.5 0.5 1 0.0892 27.8.10

 תכלת ירוק 2.095 3.14 1.05 5 2 3 2.5 1.5 1 0.0892 27.8.10

 תכלת כתום 2.095 3.14 1.05 12.5 2.5 10       0.0714 27.8.10

 אדום לבן 2.095 3.14 1.05 10 3 7       0.0714 27.8.10

 כתום צהוב 15.195 15.72 14.67 2.5 0.5 2 0.3 0.2 0.1 0.1724 30.8.10

 ירוק לבן 15.195 15.72 14.67 6.5 2.5 4       0.1136 30.8.10

 כתום לבן 15.195 15.72 14.67       0 0 0 0.06666 30.8.10
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 ון כפונקציה של שטף הזואופלנקטוןמרחק הדגים מאלמוג הבית בעת שיחור המז :2טבלה 

 

מרחק הדגים מאלמוג הבית בעת שיחור המזון כפונקצייה של שטף הזואופלנקטון

0

2

4

6

8

10

12

14

0246810121416

שטף מספר פרטי זואופלנקטון\ סמ"ר לדקה

)'
מ

( 
כי

אנ
 ו

קי
פ

או
ם 

כו
ס

  
ק

ח
ר
מ

כרומיות, כשיחד עם אלמוגיות

אלומוגיות, כשיחד עם כרומיות

אלמוגית לבד

כרומית לבד
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 מרחק הדגים מאלמוג הבית בעת שיחור המזון כפונקציה של הזרם – 3טבלה 

 

מרחק הדגים מאלמוג הבית בעת שיחור המזון כפונקציה של הזרם

0

2

4

6

8

10

12

14

00.020.040.060.080.10.120.140.160.180.2

זרם )מ'/שניה(

)'
מ

( 
כי

אנ
 ו

קי
פ

או
ם 

כו
ס

ק 
ח

ר
מ

אלמוגית לבד

כרומית לבד

אלמוגית, כשיחד עם כרומית

כרומית, כשיחד עם אלמוגית
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ל, יש מספר קורולציות שבאות לידיי ביטוי בנתונים שאספתי: יכפי שמתברר מהטבלאות לע

בולט  באופן כללי הכרומית תתרחק יותר מהאלמוגית, כאשר הן ביחד או לחוד, בזרמים דומים.

כי האלמוגית מתרחקת יותר מאלמוג הבית בעת שיחור המזון, כאשר היא נמצאת ביחד עם 

כרומית בזרמים דומים. מעניין לראות כי ההשפעה על הכרומית הפוכה והיא מתרחקת פחות 

מאלמוג הבית, כאשר היא נמצאת ביחד עם האלמוגיות. משמעותו של זרם חזק יותר היא השקעה 

ותר מצד הדגים ומצד שני הבריחה חזרה לאלמוג הבית מהירה יותר. אצל כל אנרגטית גדולה י

 4-ל 2הדגים ניתן לראות כי המרחק שלהם מאלמוג הבית היה בשיאו בשטף זואופלנקטון בין 

סמ"ר לדקה ומחוץ לתחום זה חלה ירידה משמעותית במרחק. ניתן לשער כי  \פרטי זואופלנקטון

כון וההשקעה האנרגטית גבוהים מדיי ביחס לגמול הפוטנציאלי. בשטפי פלנקטון קטנים יותר הסי

סמ"ר לדקה אין צורך להתרחק מהאלמוג, מכיוון  \זואופלנקטון 4-בשטפי פלנקטון גדולים יותר מ

 שהתחרות הרבה יותר קטנה.

 

בנוסף, בתצפיות שערכתי שמתי לב כי הכרומיות הקטנות יותר יהיו תמיד קרובות יותר לאלמוג 

בוגרות, אך כאשר הן נמצאות ביחד עם אלמוגיות הן יתרחקו מאלמוג הבית, ויהיו הבית מה

 רחוקות יותר מהאלמוגית הרחוקה ביותר.

 

 רעיונות לעתיד 

הממצאים של המחקר שלי יוכלו לעזור בתכנון מקומות ההצבה של אלמוגים בשוניות 

 מלאכותיות.
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 אפסים של אינטגרלים אבליאניים

 

 רחובות מכון ויצמן ,מית: גל בנימיניע-מנחה

 הוד השרון דור, גל התלמיד:

 

 מבוא ושאלת מחקר

-הבעיה המרכזית בתורה האנליטית של משוואות דיפרנציאליות בשני מימדים היא הבעיה השש

נתן מערכת משוואות מדרגה נתונה יעשרה של הילברט. הבעיה נסובה סביב השאלה הבאה: "בה

יכול להיות מספר מצבי שיווי המשקל השונים של המערכת?" למרות שהבעיה במישור, מה 

הבעיות  24-י הילברט לאחת מל יד, ונבחרה ע19-י פואנקרה כבר בסוף המאה הל ידנחקרה ע

, היא נותרת פתוחה לחלוטין גם בימינו )והיא מהווה אחת 20-החשובות למחקר מתמטי במאה ה

סיכוי  נפתרו(. מאחר שהבעיה הכללית נראית כמעט חסרת מבעיות הילברט הספורות שעדיין לא

לעת עתה, מתמטיקאים רבים מיקדו את תשומת ליבם במקרים פרטיים ובגרסאות קלות יותר. 

לחקור את השאלה הבאה: "אם [( PL]-)למשל בהחלו פטרובסקי ולנדיס  60-בפרט, בשנות ה

קטן אשר שובר את שיווי המשקל, נתחיל ממערכת שנמצאת בשיווי משקל מושלם, ונבצע שינוי 

כמה מצבי שיווי משקל שונים עשויים לשרוד?". לשינוי קטן של תנאי המערכת אשר שובר את 

 משמרת".-שיווי המשקל נהוג לקרוא "פרטורבציה לא

 דוגמה למעגל גבולי )מודגש באדום(: 1תרשים 
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ת ללא כל חיכוך. מטוטלת כזו נמצאת אלית, אשר מתנדנדיבתור דוגמה, ניתן לדמיין מטוטלת איד

אם נניח את המטוטלת במצב מסוים ונאפשר לה להתנדנד, לאחר  – במצב של שיווי משקל מושלם

זמן מה המטוטלת תחזור לאותו המצב בדיוק. אם לעומת זאת נכניס לתמונה פרטורבציה לא 

ימת בציר, רוב מצבי משמרת )גם אם קטנה(, למשל משב רוח בכיוון מסוים, או מידת חיכוך מסו

המשקל ייעלמו. כאשר נאפשר למטוטלת להתחיל להתנדנד ממצב נתון, היא לעולם לא  שיווי

תשוב אליו. אולם ייתכן עדיין שעבור מצבים מסוימים, מיוחדים, שיווי המשקל יישמר. הבעיה 

 ווצר?יכמה מצבים שונים כאלה יכולים לה – היא, אם כן

 

"ל נובע מהעובדה הבאה )בעקבות פואנקרה, פונטריאגין, אנדרונוב חלק גדול מהעניין בבעיה הנ

השמקל ששורדים את  משמרת כללית, מספר מצבי שיווי-"עבור פרטורבציה לא – ואחרים(

לים אחרות, הבעיה יהפרטורבציה שווה למספר האפסים של אינטגרל אבליאני מתאים". במ

ל אינטגרל אבליאני מדרגה נתונה "בכמה נקודות יכו – ניתנת לניסוח מחדש באופן הבא

 עשרה האינפיניטיסימלית".-"בעיה השש-להתאפס?". בניסוח זה, הבעיה ידועה כ

  

אינטגרלים אבליאניים הם פונקציות חשובות שנחקרו רבות במתמטיקה הקלסית. התקווה 

 תה שבהתבסס על התורה הענפה שכבר נבנתה סביבם, הבעיה האינפיניטיסימלית תהיה נגישהיהי

עשרה הכללית. התקוות הללו אכן התממשו, וקצרה היריעה מלתאר -למחקר יותר מהבעיה השש

כאן את המחקר המגוון שבוצע סביב הבעיה האינפיניטיסימלית. לצרכינו מספיק לתאר שתי 

 עבודות אשר משחקות תפקיד מרכזי במחקר הנכחי:

 הוכיחו פטרוב וחובנסקי 1996-ב [PK,Z,R]  שבפרטורבציה מדרגהd מספר האפסים של ,

 B-ו Aכאשר  Ad+Bי פונקציה לינארית מהצורה ל ידהאינטגרל האבליאני המתאים חסום ע

: ניתן היה לומר רק Bקבועים. בשיטות של העבודה הזו לא ניתן היה להעריך את הקבוע 

 מתאים. Bשקיים קבוע 

 הוכיחו בנימיני, נוביקוב ויעקובנקו 2008-ב [BNY] פסים של כל חסם מפורש למספר הא

אינטגרל אבליאני כפונקציה של כל הדרגות המעורבות בבעיה. הגידול של החסם שנמצא 

, dבעבודה זו מהיר מאוד ביחס לכל הפרמטרים. בפרט, כפונקציה של דרגת הפרטורבציה 

 .[PK]של  Ad+Bהגידול מהיר בהרבה מהגידול הלינארי של החסם 

  

, אך החסם dהוכיחו חסם לינארי בדרגה  PKגיסא,  מחד: לסיכום, מצב העניינים הוא כדלקמן

[ מצאו חסם BNYשלהם מערב קבועים שלא נמצאה עבורם הערכה מפורשת. מאידך גיסא, ]

איננו לינארי. מטרת המחקר הנכחי היא לשלב בין  dמפורש, אך הגידול שלו ביחס לדרגה 

 וקבועים מפורשים. dרגה הטכניקות של שתי העבודות הנ"ל, ולמצוא חסם עם תלות לינארית בד

 

 מהלך העבודה

 השלב הראשון במחקר כלל למידה של שתי העבודות המרכזיות שהיה בכוונתנו לשלב.

בשלב הראשון של ההוכחה מבצעים  .PKבשלב השני, ניתחנו את שלבי ההוכחה של 
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טרנספורמציה של המערכת לצורה קנונית מסוימת )כך שכל נקודות הסינגולריות נמצאות על 

הציר הממשי(. את השלב הזה יש לבצע במקרה שלנו ביתר זהירות בכדי להתאים אותו למכניזם 

, ניתן היה לחזור על . לאחר שמבצעים את הטרנספורמציה המתאימה[BNY]שפותח ע"י 

שלב אחר שלב, ולקבל חסמים מפורשים בכל שלב תוך שימוש בתוצאות של  PKההוכחה של 

[BNY.] 

 רה קנוניתהמערכת בצו: 2תרשים 

 

 תוצאות

למספר האפסים של  Ad+Bלהוכיח חסם מהצורה  ,כפי שקיווינו ,כתוצאה מהמחקר, הצלחנו

קבועים מפורשים )אם כי גדולים  B-ו Aאינטגרלים אבליאניים כפונקציה של הדרגה, כאשר 

 [.BNYלמדי(. למעשה קיבלנו תוצאה כללית יותר, אשר תקפה בהקשר הכללי של העבודה ]

  

 ת ומחשבות לעתידמסקנו

[, כוחה יפה לא רק BNYהתוצאה שלנו, מאחר שהיא מתקיימת בהקשר הכללי של העבודה ]

לאינטגרלים אבליאניים אלא למחלקה רחבה יותר של פונקציות. בעקבות עבודות מחקר 

שנמצאות כרגע בעיצומן, יש לשער שהתוצאה תהיה תקפה למשל גם במחלקת האינטגרלים 

 ליים, ובמחלקת האינטגרלים החוזרים.אהאבליאניים הרציונ

אשר מופיעים בחסם  A,Bבמהלך העבודה השקענו מאמצים גם בשיפור הקבועים המפורשים 

שלנו. למרות שלעת עתה הקבועים גדולים למדי, ישנם מספר כיווני מחקר והשערות )למשל, 

וון זה תצריך בעקבות רויטמן( אשר עשויות לאפשר שיפור מהותי של הקבועים. התקדמות בכי

 מחקר נוסף.
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 "ליסטריה מונוציטוגנס" -חיידק ה

S1036/"Listeria Monocytogenes" 

 

 רחובות מכון ויצמן ,עמית: ד"ר רותם שורק-מנחה

 תומר ירון, תל אביב :התלמיד

 

 תקציר

י חיידק הליסטריה. ל ידמחלת הליסטריוזיס הינה מחלה זיהומית המועברת דרך המזון ונגרמת ע

בעלי מערכת חיסון חלשה, וכן נשים בהריון. בישראל נתגלה זן המחלה תוקפת בעיקר אנשים 

( שגורם להפלות הריון רבות. זן זה מסוגל לחדור את S1036אלים במיוחד של ליסטריה )בשם 

א( .נ.יתה להבין אילו מוטציות )שינויים בדיה ולפגוע באם ובעובר. מטרת המחקר שלנו היהשיל

שיליה. על מנת למצוא שינויים אלו קבענו את הרצף של בזן האלים מקנים לו יכולת לחדור את ה

א של זנים אחרים שאינם יכולים לחדור .נ.א של זן זה לד.נ.הזן האלים, ואז השוונו בין הד

לשיליה. השוואה זו הניבה רשימה של כמה מאות מוטציות, שאותן תיעדנו על פי קריטריונים 

לבדוק מי מהמוטציות שגילינו אכן מקנה  נתמ לביולוגיים שונים. בעתיד יבוצע ניסוי אמפירי ע

 יכולת זו.

 

 הקדמה

הליסטריוזיס היא מחלה  חיידק הליסטריה הינו חיידק הגורם למחלת הליסטריוזיס. מחלת

זיהומית הנגרמת עקב אכילת מזון מקולקל. כאמור, חיידק הליסטריה עובר דרך המזון. ישנם 

 .L. Monocytogenes, L. seeligeri, L. innocua, Lשישה מינים מוכרים של חיידק הליסטריה: 

welshimeri, L. grayi, L.ivanovi.  הזן הנפוץ והחשוב ביותר הוא מונוציטוגנס )מונו'(, והוא המין

 שגורם לרוב מקרי הליסטריוזיס.

 



 19 

מעלות צלזיוס, ולכן שורד  45-0.5החיידק גדל בטווח טמפרטורות של  חיידק הליסטריה מונו':

פות ארוכות. כמו כן, החיידק שורד בטמפרטורות הקפאה, מתרבה בטמפרטורת מקרר במזון לתק

והוא בעל כושר פיתוח עמידות לטמפרטורות גבוהות לאחר חשיפה לטמפרטורות לא קטלניות. 

לאחר אכילת מזון נגוע, החיידק מתמקם במערכת העיכול ומשם מתפזר דרך מחזור הדם אל שאר 

בפרט לשיליה אצל נשים הרות. המנה המידבקת לאדם אינה ידועה, הגוף וחודר לרקמות שונות, 

והיא תלויה בגורמים שונים, ביניהם המצב החיסוני של הפרט, אלימות זן החיידק ותנאים 

סביבתיים, אך ידוע שפרטים מדוכאי חיסון )אנשים בעלי מערכת חיסון חלשה או ללא מערכת 

 גבוהה יותר לחיידק.חיסון כלל( וכן נשים בהריון רגישים במידה 
 

מתוצרי בשר מוכן לאכילה ובתוצרי עוף  2%-10%-במדינות שונות ברחבי העולם נמצא החיידק ב

למיניהם. ממחקרים שונים עולה כי ברוב המקרים מרוק הזיהום של מזון מוכן לאכילה הוא 

היארעות זיהום צולב מידי העובדים במזון, משטחי עבודה ומציוד, ולאו דווקא מחומרי הגלם. 

 מקרים למיליון איש. 5-2המחלה היא נמוכה והיא עומדת על 
 

למחלה יש מגוון ביטויים קליניים, כגון פגיעה בקרנית, במפרקים,  מאפייני מחלת הליסטריוזיס:

בעצמות ובכבד. באישה הרה, המחלה מתאפיינת בתסמינים דמויי שפעת לפני הלידה, עד כדי 

במרבית החולות מתרחשת לידה מוקדמת, אך תיתכן גם  תסמינים מלאים של הליסטריוזיס.

הפלה. במרבית במקרים, נדבק העובר או הילוד מהאם, אולם תוארו גם ילודים בריאים מאמהות 

 חולות.

המחלה בילוד מתבטאת בעיקר במצוקה נשימתית, בתפרחת, בהקאות, בהפרעות במערכת הדם 

ל ו. בסך הכ36%תחלואת הליסטריה היא  ובוויסות חום הגוף. אחוז התמותה של ילודים עקב

 .34%-ל 13%התמותה הכלל עולמית כתוצאה מהמחלה היא בין 
 

S1036:  זהו הזן הספציפי שלנו. בניגוד לשאר הזנים, לזן הזה יש יכולות לחדור אל השיליה של

וא ניחן במנגנון אלימות זה, וה S1036אישה בהריון, ובכך להזיק הן לאישה והן לעובר. רק הזן 

א של החיידק קובע את תכונותיו, ולכן ניתן לקבוע ששינוי כלשהו .נ.נפוץ יותר בישראל. ידוע שהד

גרם  ,)הוספה, הסרה או שינוי של אותיות( A-T-C-Gא, הבנוי מאוסף של ארבע אותיות: .נ.בד

 להיווצרותו של מנגנון אלימות זה בזן הספציפי שלנו. 

 קר הבאה:קביעה זו מובילה אותנו של שאלת המח
 

 שאלת המחקר

את תכונות האלימות המאפשרות לו להתגבר על הגנת  S1036א המקנים לזן .נ.מהם השינויים בד

 השיליה, לחדור לתוכה ולפגוע באם ובעובר?

 

 מהלך העבודה

 העבודה מחולקת לשלושה חלקיים מרכזיים:

 F2365 –ניתוח הזן שאנו משווים איתו  .1

לנו בקובץ טקסט אך מחולק לשורות, ולכן על מנת  הדנ"א ניתן: סידור הדנ"א בשורה .1.1

 להקל על העבודה סידרנו את הדנ"א בשורה אחת ארוכה.
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א המלא .נ.)מכיוון שעוד אין לנו את הד F2365א של הזן .נ.קיבלנו את הד: הדפסת הגנים .1.2

(, וכן טבלה המכילה רשימה של הגנים וכן את המיקום של כל גן S1036 –של הזן שלנו 

א מאות .נ." נמצא בדchromosomal replication initiation proteinן שנקרא "ג ה)לדומ

וכו'(. בנינו תכנית המדפיסה את כל כותרות הגנים וכן את  1674עד אות מספר  319מספר 

 הגנים עצמם )וכך קיבלנו מידע על הגן וגם את הגן עצמו באותיות(.

 

 2365F( מול הזן S1036ניתוח הזן שלנו ) .2

 2365Fיש לנו רשימה של שינויים בין הזן שלנו לבין הזן : ינויים הרלוונטייםמציאת הש .2.1

(. המולקולות בנויות Tמופיעה האות  Aבמקום האות  –יש שינוי  154-)למשל באות ה

חומצות אמיניות שהן אבני הבניין של החלבונים. כל צירוף  20מחומצות אמיניות. ישנן 

יצג חומצה אמינית כלשהי. מכיוון שיש יותר של שלושה אותיות )המכונה קודון( מי

( ישנם כמה קודונים שונים המייצגים אותה 20לעומת  64קודונים מחומצות אמיניות )

חומצה אמינית. לכן לפעמים שינוי באות אינו משפיע על החומצה האמינית וכך גם לא 

נויים משפיע על החלבון ואינו רלוונטי. אי לכך, בשלב הראשון סיננו את כל השי

 הרלוונטיים שכן משנים את החומצה האמינית.

מצאנו את הגן בעל מספר : 2365F-מציאת הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותר יחסית ל .2.2

השינויים הגדול ביותר, כאשר הגדרנו את מספר השינויים כפרמטר לגן שיכול להשפיע על 

 צאות(.אלימות הזן. הרצנו תכנית שמצאה גן זה )ראה תוצאה בפרק התו

מציאת הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותר יחסית לאורכו )לקחנו את  :נרמול השינויים .2.3

נרמלנו את מספר השינויים לכל גן, כלומר חילקנו את  בסיסים(. 200-מספר השינויים ל

בסיסים בכל אורכו( ואז חילקנו את מספר  200)קיבלנו כמה פעמים נכנסים  200-אורכו ב

 200, ובסך הכל קיבלנו את מספר השינויים לכל 200-ודלו יחסית להשינויים שלו בג

 בסיסים )ראה תוצאה בפרק התוצאות(.

: שינויים ויותר משינוי אחד למאתיים בסיסים 4-מציאת הגנים שיש להם יותר מ .2.4

שינויים ופחות משינוי אחד  4-הסתכלנו על כל התוצאות וראינו שלרוב הגנים יש פחות מ

גנים, החלטנו  4-3. מכיוון שאנו רוצים להגיע בסוף לרשימה של כל מאתיים בסיסים

 4-לעשות חיתוך בין הגנים של שתי הבדיקות, וקיבלנו רשימה של גנים שיש להם יותר מ

 שינויים וגם יותר משינוי אחד כל מאתיים בסיסים. )ראה תוצאה בפרק התוצאות(.

 

 HPB2262( מול הזן S1036ניתוח הזן שלנו ) .3

 .2.1. ראה סעיף 2365Fזהה לשלב המתאים עבור : נויים הרלוונטייםמציאת השי .3.1

זהה לשלב המתאים : HPB2262-מציאת הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותר יחסית ל .3.2

 .2.2. ראה סעיף 2365Fעבור 

מציאת הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותר יחסית לאורכו )לקחנו את  :נרמול השינויים .3.3

 .2.4. ראה סעיף 2365Fזהה לשלב המתאים עבור  בסיסים(. 200-מספר השינויים ל
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, 2262HPBא המלא של הזן .נ.אין לנו את הד: א.נ.הרצת תכנית הנרמול עבור כל מקטע ד .3.4

מקטעים שלו, ומכיוון שהשינויים מתייחסים למספר האות יחסית לאותו  79אלא רק 

סתיימים באות אחרת, אך מ 1מקטע, קיבלנו לפעמים שני גנים שמתחילים באות מספר 

אך זה נובע מהעובדה שהגנים נמצאים במקטעים שונים. לכן היה עלינו להריץ את תכנית 

 הנרמול לכל מקטע בנפרד )ראה תוצאה בפרק התוצאות(.

 

 תוצאות

  2365עבורFהוא  : הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותרLMOf2365_2668 17, שבו מצאנו 

 '.’magnesium-translocating P-type ATPaseן שינויים. גן זה מקודד לחלבו

, שבו יש LMOf2365_0356הוא  הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותר למאה בסיסים 

 hypothetical‘בסיסים. גן זה מקודד לחלבון לא ידוע ) 100-שינויים ל 4.16666666666667

protein’.) 

)יש לשים לב  למאתיים בסיסים:שינויים ויותר משינוי אחד  4-הגנים שיש להם יותר מ

 יה היא מספר השינויים למאה בסיסים(.ישהשורה השנ

 בסיסים. 100-שינויים ל 0.508905852417303-שינויים ו 4עם  LMOf2365_0332הגן 

 בסיסים. 100-שינויים ל 4.16666666666667-שינויים ו 5עם LMOf2365_0356 הגן 

 בסיסים. 100-שינויים ל 0.959232613908873 -שינויים ו 4עם  LMOf2365_0689הגן 

 בסיסים. 100-שינויים ל 0.833333333333333-שינויים ו 6עם  LMOf2365_1136הגן 

 בסיסים. 100-שינויים ל 0.661221314663555-שינויים ו 17עם  LMOf2365_2668הגן 

 

  עבורHPB2262: לא רק איפה )אין לנו את הגן עצמו, א הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותר

 שינויים. 25והוא בעל  2658באות מספר הוא מתחיל( מתחיל 

)אין לי את מקום  12.9411764705882הוא  מספר השינויים הגבוה ביותר למאה בסיסים

 כמה חלקים(. 2262HPBא של .נ.ההתחלה מכיוון שיש לד

התהליך  א, כאשר.נ.הגן בעל מספר השינויים הגדול ביותר למאתיים בסיסים בכל מקטע ד

 מבוצע בנפרד לכל מקטע הוא:

 100-שינויים ל 1.40845070422535ויש לו  352878-הגן מתחיל ב NZ_AATL02000001חלק 

 בסיסים.

 100-שינויים ל 0.537634408602151ויש לו  278-הגן מתחיל ב NZ_AATL02000065חלק 

 בסיסים.

ם בסך כל המקטעים, נמצא בחלק בסיסי 100-ולסיכום, הגן בעל מספר השינויים הגבוה ביותר ל

NZ_AATL02000053בסיסים. 100-שינויים ל 3.50877192982456ויש לו  828-, הוא מתחיל ב 
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 מסקנות ומחשבות לעתיד

(, היינו צריכים 1000-כל זה היה החלק התיאורטי של המחקר. מאחר והיו לנו הרבה שינויים )כ

השינויים בגן ולפי מספר השינויים בגן יחסית לתעדף אותם לפי מספר קריטריונים. לפי מספר 

לאורכו )זה היה החלק שלי(, וכן תעדוף נוסף היה לפי שינויים בגנים המועדים לאלימות )כלומר 

 גנים שיודעים שהם משפיעים על אלימות החיידק(.

שינויים, נעבור אל החלק האמפירי )מעשי( של המחקר.  4-3לאחר שתיווצר רשימה סופית של 

החוקרים המשתתפים במחקר ואחראי על החלק המעשי יבדוק במעבדה באופן פיזי האם אחד 

 השינויים הללו אכן נותנים לחיידק יכולת לחדור של השליה. בדיקה זו נעשית בשתי דרכים:

לקיחת חיידק אלים, הסרת השינוי הרלוונטי ובדיקה האם יכולת חדירתו אל השיליה נעלמת  .1

אחראי על יכולת זו, ואם לא כנראה ששינוי זה אינו השינוי  )אם כן זה אומר ששינוי זה

 שאחראי על מתן יכולת חדירה אל השליה(.

א שלו. אם לאחר .נ.לקיחת חיידק ללא יכולת חדירה לשליה וחדרת השינוי הנוכחי לתוך הד .2

החדרת שינוי זה החיידק נעשה אלים ומצליח להיכנס אל השליה סימן ששינוי זה אחראי על 

של השליה, וכמו כן, אם החיידק נשאר לא אלים סימן ששינוי זה אינו אחראי על  החדירה

 יכולת החדירה את השליה.

 

לאחר כל הבדיקות והניסויים, יכול להיות שלא ימצא אף שינוי שישפיע, אך בכל מקרה מחקר זה 

 מהווה התקדמות בחקר חיידק הליסטריה. אם ימצא השינוי הרלוונטי, יוכלו בעתיד לפתח

 חיסונים ותרופות למחלה זו, אך עד שיגיעו התוצאות הסופיות יעברו עוד מספר שנים.
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 י ל ידחקירת תחומים בביולוגיה ע –זיכרון בחיידקים 

 שימוש בסימולציות ממוחשבות ואלמנטים ביולוגיים

 

 , רחובותמכון וייצמן ,צחי פלפל ': פרופעמית-מנחה

 רמלה ,מיכלשוילימיכאל  התלמיד:

 

 

 רקע תיאורטי

, המולקולה המכילה את המידע הגנטי של DNA-בביולוגיה דוגמה מרכזית של תורשה, לפיה ה

, שמעבירה את אותו מידע לתא שבו -mRNAהתא החי משועתקת למולקולה אחרת, ה

אחראיות על הפיכת מידע זה לחלבונים, שהם אבן  tRNAהריבוזומים ומולקולות הקרויות 

 ניין העיקרית של היצור החי.  הב

אמנם, בשנים האחרונות התגלה כי וירוסים שונים מקיימים תהליך גנטי נוסף, בו אותה מולקולת 

mRNAמעבירה את המידע האצור בה אל תוך ה"זיכרון" הגנטי, ה ,-DNAה .-mRNA  מטבעה

ת. המשמעות של , שנתונה יותר לשינויים ומוטציוDNA-הינה מולקולה זמנית ופחות יציבה מה

הדבר היא שתיאורטית, תתכן היווצרות של יצורים חיים בעלי תכונות שונות ומגוונות, מן 

"אבולוציה מואצת", שנובעת מן השינויים המשמעותיים בדנ"א בתדירות גבוהה, רעיון שאמנם 

 נשמע מהפכני אך יש לשקול אותו ברצינות.

. אותו זיכרון מתבטא ביכולת של חיידקים םזיכרון בחיידקינושא אחר שחקרנו בעבודתנו הוא 

ושמרים להסתגל לתנאי סביבה חדשים, ולעובדה המפתיעה כי הדורות הבאים של אותם בעלי 

חיים הסתגלו לאותם תנאים טוב יותר, עד שבסופו של דבר התכונה נעלמת אם לא מתבצע בה 

שמסייעים  RNAלוקולות י ייצור אקטיבי של חלבונים ומול ידשימוש. אותה הסתגלות נעשית ע

הן חומרים  RNAבהתמודדות עם העקה של סביבת החיים החדשה. מאחר ואותם מולקולות 
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כימיים, גם בחלוקות הבאות של התא נשארים שיירים מאותם חומרים העוזרים לצאצאים 

 להתמודד עם העקה, גם במקרה שהם נתקלים בה לראשונה. 

 

 השערת המחקר/שאלת המחקר

ת שהעלינו בעבודה היא מה יקרה אם נשלב את שני התחומים, כלומר הזיכרון השערה מעניינ

החיידקי שנכנה אותו "קצר טווח", ושימוש ברטרוטראנסקריפטאז, האנזים האחראי על שעתוק 

האם נוכל ליצור כך יצורים בעלי זיכרון "לטווח ארוך"? כלומר,  – -DNAל mRNAשל מולקולת 

י השימוש באנזים וברעיון ל ידכונה הזמנית הנוצרת בחיידקים עהאם יתכן שנוכל להטביע את הת

כמו כן, רצינו לבדוק את נושא הזיכרון בחיידקים יותר  ?reverse transcription-החדשני של ה

 לעומק, ולנסות לחקור את הנושא מכיוונים שונים.

 

 שיטות המחקר

וגית, עם חיידקים חיים כדי לחקור חיידקים, מתבקש לכאורה לבצע ניסויים במעבדה ביול

ומבחנות. שיטת עבודה מסוג כזה דורשת מאמצים רבים, כוח אדם רב, זמן, כסף ומשאבים 

שונים. כלי יעיל שמאפשר לחקור שאלות בביולוגיה הוא המחשב. המחשב, ככלי תכנות וביצוע רב 

קים, בין עצמה, מסוגל לשמש אותנו ככלי מחקר לשלבים ראשוניים ומתקדמים יותר לחקר החייד

היתר כדי לבדוק את כדאיות הפרויקט, וכן כדי לגלות דברים חדשים שאולי לא נשים לב אליהם 

בעיקר במחשב ובחישובים מתמטיים ותכנותיים  ,אפוא ,במעבדה ה"רטובה". השתמשנו בפרויקט

 כאלה ואחרים.  

 

ונה מאוד בפרויקט בנינו מודל ממוחשב מופשט שמדמה חיידקים וסביבת חיים מסוימת בתכ

ספציפית, קיום חיים. באותו מודל מערכי מספרים ממוחשבים נחשבים ליצורים חיים, רק מעצם 

היותם קיימים. לאחר מספר "דורות" אנו בודקים מה מצב המערכים, אילו מהם שרדו ונשארו 

 "בחיים" ואילו "מתו".

י התחלה מאוד , מודל ממוחשב אוטומטי, שלו חוק(game of life)השתמשנו במשחק החיים 

 פשוטים:

 כל תא חי, עם פחות משני שכנים מת, כתוצאה מ"בדידות". .1

 שכנים מת כתוצאה מאכלוס יתר. שלושהכל תא חי עם יותר מ .2

 .כל תא חי עם שניים או שלושה שכנים שורד לדור הבא .3

 .חוזר לחיים\שכנים נולד שלושהכל תא מת עם בדיוק  .4

 , המטריצההלדוגמ (.0או  1טריצה)את התאים החיים מסמנים בעזרת מספרים במ

 

  

 

 

צורה א מייצגת שלושה תאים חיים הסמוכים אחד לשני, וכן שתי שורות של תאים מתים מעל 

ומתחת. בדור הבא המטריצה תשתנה לצורה ב. המקרה הספציפי של צורה א וצורה ב מכונה 

000 

111 

000 
 רה אצו

010 

010 

010 
 צורה ב
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ל "דור" מיושמים ב וחזרה. בכ-"צורה מחזורית", שכן היא תשתנה מדור לדור מצורה א ל

 החוקים, כך שהתאים משתנים בהתאם לחוקים, ואז לפי המצב החדש המשחק עובר לדור הבא. 

 המשחק אוטומטי. –השימוש במשחק החיים כמודל מוצלח בשל התכונה החשובה ביותר שלו 

כלומר, המשחק מקבל תנאים התחלתיים, ומתפתח מעצמו ללא התערבות מצד המשתמש. לא 

את התקדמות המשחק לפי תנאיו ההתחלתיים, אלא יש לעקוב אחר הדורות השונים ניתן לצפות 

עד לקבלת סוף כלשהו, הנקבע כאשר אין שינוי בין דור לדור, או כאשר מתקבל שינוי מחזורי. 

ניתן לקחת כמות מסוימת של יצורים חיים בסביבת  הדבר מדמה את מה שקורה ביצורים חיים:

 מה תהיה התוצאה הסופית של אותו הניסוי. חיים מסוימת, אך אין לדעת

 

בשלב הראשון לקחנו את משחק החיים המקורי וחיפשנו בו "צורות חיים", פשוטות ככל שניתן, 

יציבות ב"תנאים רגילים". השלב הבא היה הוספת "עקה", כלומר תא חי בשכנות לאותה צורה 

ל תה הצורה לתנאי העקה, עהמורכבת מאותם מספר תאים חיים, ולבדוק את ההסתגלות של או

בשלב הבא בדקנו את אותן צורות חיים בחוקי משחק חדשים,  ציונים שהוגדרו מראש על ידינו. יפ

כלומר סביבות חיים שונות לגמרי. הבדיקה הראשונית היא לראות אם אותה צורה קיימת בכלל 

 שלב הראשון.באותה סביבה. לאחר מכן, ניתנו לצורות החיים נקודות בדומה למה שנעשה ב

המטרות בבדיקה זו היו מציאת משחקי חיים חלופיים, ובדיקת הסתגלות של צורות חיים שונות 

 פעמית או תכונה מאפיינת(.-)הסתגלות חד

 

 תוצאות המחקר

הממצאים היו בחלקם צפויים ועם זאת מעניינים. משחק החיים המקורי אמנם קיבל את הדירוג 

היו משחקים שונים שהראו עדיפות על פניו בסוגים מסוימים הגבוה מבין המשחקים, כצפוי, אך 

של צורות חיים. כמו כן, ישנן צורות חיים שהראו עמידות כללית גבוהה יותר לתנאי עקה 

 מסוימים מאשר צורות חיים אחרות.

י ל ידבמודל תכונת הזיכרון אמנם אינה מבוטאת כתכונה תורשתית, אך ניתן למצוא דמיון שכזה ע

רות החיים המקוריות לצורות חיים דומות ולבדוק את עמידות צורות חיים אילו בתנאים שינוי צו

השונים. הדבר אכן נעשה, וניתן לומר כי נמצא קשר בין עמידות צורות החיים המקוריות לצורות 

 חיים הדומות להן. 

 

 מסקנות

ם נעשה את אם כן, גילינו )כצפוי( שמשחק החיים הוא המשחק בעל הציון הגבוה ביותר. א

ההקבלה הפשטנית בין צורות החיים לחיידקים, ובין מערכי החוקים השונים שמרכיבים 

 משחקים לסביבות חיים, נוכל להגיע למסקנות הבאות:

  .יש עדיפות בין הצורות השונות בנושא העמידות בפני עקות 

  סביבת משחקים שונים נוטים לטובת קבוצות שונות של צורות חיים, כך שיתכן קשר בין"

 חיים" מסוימת לעמידות של יצורים שונים.

  צורות חיים דומות נוטות להראות הסתגלות דומה לאותה סביבת חיים. ע"י שינויים קלים

 באותה צורה ניתן להביא להסתגלות משופרת. 
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דבר  נוסף שרצינו לבדוק היה  מציאת צורות חיים יציבות לכל משחק בנפרד ודירוג מחודש, דבר 

ך את הדירוג להוגן יותר, ופחות מוטה לטובת משחק החיים המקורי. כמו כן, מפאת שהיה הופ

  במודל.  R.T-חוסר זמן ומטעמים טכניים, לא הגענו לשילוב של ה

 

 מחשבות לעתיד

המחקר, בסופו של דבר, הוא צעד ראשוני בכל הקשור לזיכרון בחיידקים וכל נושא הגנטיקה 

טעון שיפור, ויש להכניס בו הרבה שינויים כדי שיוכל לדמות בצורות חיים פשוטות. המודל עוד 

יותר את המצב שהוא אמור לדמות. אמנם המודל הוא פשוט מאוד ולא מאפיין בהרבה מובנים, 

אך ניתן לשפר אותו ולבנות על פיו מודלים משופרים שיקרבו אותנו יותר אל המצב ה"אמיתי". 

הדבר ייתן תמריץ לחקירה פיזית של חיידקים במידה והשיפור יביא לתוצאות משמעותיות, 

 והתופעות הנזכרות בעבודה.
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 )ִפי( אנרגטיים בגלאי אטלס גילוי חלקיקי 

 

 רחובות מכון וייצמן ,אהוד דוכובני ': פרופעמית-מנחה

 אשדוד ,אוהד ממרוד התלמיד:

 

 

 

 

 מטרת העבודה

באזורים בעלי צפיפות אנרגיה גבוהה  מטרתה של עבודתנו היא גילוי חלקיקים אנרגטיים מסוג 

 " בכלל? . אבל רגע, מהם "חלקיקי LHCבגלאי אטלס שבמאיץ החלקיקים 

אטומיים. הפרוטון והניוטרון שבגרעין האטום -ובכן, בעולמנו קיימים מספר רב של חלקיקים תת

אטומי, אלא שבניגוד אל הפרוטון והניוטרון -הוא חלקיק תת -ה הם שתי דוגמאות מוכרות. גם

חיים ומתפרק פחות ממיליארדית של מיליארדית השנייה לאחר היווצרותו למספר -הוא קצר

אטומיים אחרים, שאותם אנחנו יכולים לגלות בעזרת הגלאי אטלס; באמצעות -חלקיקים תת

 -. למרות שה-הסיק גם את הימצאותו של האיתורם של חלקיקים אחרונים אלה, ניתן ל

שנה, הוא טרם נצפה באנרגיות גבוהות, וגילויו במסגרת שכזאת  50-התגלה לראשונה כבר לפני כ

 יעיד על יכולותיו של הגלאי. 

 

ית, שנועד להאיץ , הנמצא בפאתי ז'נבה, הוא מבנה של מנהרה מעגלLHC-מאיץ החלקיקים ה

ממהירות האור(. האלומות מואצות בכיוונים  99%אלומות פרוטונים למהירויות עצומות )מעל 

מנוגדים ומתנגשות בתוך אחד הגלאים. כתוצאה מההתנגשות, שני פרוטונים מתפרקים והופכים 

לחלקיקים אחרים. את החלקיקים הללו אנו מתעדים בעזרת הגלאי, שבמקרה שלנו נקרא 

 ס'. 'אטל
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  שיטת העבודה

ראשון, ניתחנו סימולציה של ההתנגשויות, מישור הבמהלך העבודה פעלנו בשני מישורים: ב

שני, ניתחנו נתונים במהלך השמאפשרת לבדוק מהי התגובה הצפויה של ההתנגשות בגלאי; ו

 . LHC-שהגיעו מה

(, jetsאזורים בעלי צפיפות אנרגיה גבוהה )ב בעצם ימים אלה, אנו מנסים לגלות חלקיקי 

ולמצוא מתאם בין הופעתם לבין מקור הג'ט. אם נצליח לעשות זאת, נוכל לשפר את יכולתנו 

לזהות סוגים מסוימים של ג'טים ואף לסייע למדידה מדויקת יותר של קבוע בסיסי מסוים של 

 יקים(.המודל הסטנדרטי )המודל הנוכחי של מבנה החומר ופיסיקת החלק

 

 ממצאים

, והם כנראה האנרגטיים ביותר שאי פעם נראו. בנוסף, הצלחנו למצוא הצלחנו למצוא חלקיקי 

 מתאם בין הופעתם לבין מקור הג'ט. 

 

 מסקנות ומחשבות לעתיד

ראשית, הממצאים שלנו מדגימים את עוצמת הגלאי ודיוקו. בנוסף, לאחר שיהיו מספיק נתונים 

נוכל לשפר את הדיוק במדידת הקבוע המוזכר לעיל, או שהמקרה המאוד לא סביר יקרה, ונוכיח 

שהוא אינו קבוע, אלא משתנה בהתאם לסוג החומר )ובכך תופרך אחת מהנחות היסוד של המודל 

 הסטנדרטי!(.  
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 התיישבות דגי שונית בשוניות אילת

 

 אוניברסיטאי במדעי הים, אילת-המכון הבין ,עמית: ד"ר עפר בן צבי-מנחה

 התלמידה: אור נחמני, אילת

 

 

 שאלת המחקר

מטרת עבודתי היא למצוא ולהבין את הקשר שבין משטר זרמי הים להתיישבות הדגים בשוניות 

 אילת.

 

 הרקע למחקר

תוח, למרבית דגי השונית מחזור חיים המחולק לשניים: הוא מתחיל בשלב בו הדג נמצא בים הפ

ובשלב השני )והעיקרי בחיי הדג( הוא נמצא בשונית וקשור לשטח מסוים. המעבר לשלב השני הוא 

שינוי דרסטי ומחייב בין השאר למצוא את השונית ולהגיע אליה )לצורך ההתיישבות(, כאשר 

גורמים סביבתיים משפיעים על הישרדותם ויכולתם של הדגים להשלים בהצלחה את השלב 

 הראשון. 

יישבות היא השלב שבו הדג מגיע לשונית ובוחר לעצמו בית גידול )שבמקרים רבים הוא זמני(. ההת

הדג ישב במקום זה עד שיגיע לגודל המאפשר לו קיום בטוח יחסית במקום בו ישהה כבוגר. 

 המעבר למקום החיים הסופי ובצורה המורפולוגית הסופית נקרא גיוס. 

אך מעבודות שונות ברחבי  ,של הדגים בשונית נפוצים השינויים בעיתוי ובעצמת ההתיישבות

העולם נמצא שהם אינם צפויים. יחד עם זאת במקומות רבים נמצא קשר בין הכרית )היוצרת את 

הגאות והשפל ומביאה ליצירת זרמים מועדיים בהשפעת שדות המשיכה של הירח והשמש( ומצב 

העולם. כושר השחייה של הדגים בשלב הירח לעוצמת התיישבות הדגים בשוניות שונות ברחבי 

שלפני ההתיישבות אינו אמור להוות מגבלה שתמנע מהם לשחות מול הזרם ולהגיע לשונית גם 

מול זרמי הכרית המקסימליים המוכרים באילת. לפיכך ההערכה היא שיש לחפש את הקשר בין 

ר הים העמוק על מנת זרמי הכרית הנמדדים לאורך החוף לבין מרכיבי זרם אחרים הנמדדים באזו

 להבין את הקשר בין הזרמים להתיישבות.

 

 



 30 

הזרמים בכל ים מורכבים מכמה רכיבי זרם היוצרים יחד את הזרם הכללי, ביניהם גם זרמי 

ינוס: יהכרית, זרמי עומק וזרמים הנוצרים מרוחות. אולם, הזרמים בים סוף שונים מזרמים באוק

נה ישירה )נוצרת ישירות על ידי מיקום הירח והשמש( אין זרמי עומק אמיתיים, תופעת הכרית אי

אלא נוצרת על ידי גל כרית שמקורו באוקיינוס ההודי )ים סוף צר מידי בכדי שיהיה הבדל בכוח 

המשיכה של הירח בין צידו המערבי לצידו המזרחי(. משטר הזרמים בים סוף תלוי גם במצב 

פריד בין השכבות הרדודות לעמוקות יותר( הטרמוקלינה )מפל הטמפרטורות לעומק הים, בעצם מ

 המשתנה עונתית ובחורף כמעט אינה קיימת. 

ההנחה היא שעיתוי ההתיישבות אינו תלוי בעוצמת זרמי הכרית אלא בתופעה אחרת המתרחשת 

רחוק יותר מהחוף וקובעת את עוצמת הזרמים הנמדדים לאורך החוף ומשפיעה גם על 

 זרמים אני מחפשת בעבודתי.ההתיישבות. את הקשר הזה בין ה

 

 שיטת המחקר

 ADCP (Acoustic Doppler יבעזרת ניתוח נתוני הזרם שהתקבלו ממכשיר מתבצעתהעבודה 

Current Profiler מכשיר שבעזרת שידור גלי קול וקליטת ההד שלהם מודד את הזרמים לעמוק ,

ומטריות ואנליזת פורייה הנתונים מנותחים בעזרת שיטות טריגונ המוצבים במפרץ. עמודת המים(

)אנליזה לפירוק גל מורכב למרכיביו( כדי לאתר את השינויים במרכיבי הזרם השונים לאורך 

הזמן, בכיוונים השונים )ניצב ומקביל לחוף( ולאתר את הרכיבים המחזוריים )בעיקר זרמי 

 הכרית(. הדבר נעשה עבור נתוני הזרם בעומקים שונים.

בלו ממכשירים המוצבים בקרבת החוף ובמרכז המפרץ ומשווה את אני משתמשת בנתונים שהתק

הממצאים שהתקבלו בשני אתרים אלו. השוואה זו אמורה לאפשר לקשר בין תופעות הנמדדות 

לאורך החוף לאילו הנמדדות בים, השוואה שבעזרתה אקווה להבין ולהסביר את הגורמים 

 ר מוסבר בינה לבין משרעת הכרית. ת לאורך החוף ואשר אין קשילעוצמת זרמי הכרית הנצפ

בסופו של דבר התוצאות מושוות לנתוני ההתיישבות של הדגים אשר נאספו בתצפיות. המטרה 

לנסות ולאתר מאפיינים שונים של הזרם המשתנים בין תקופות עם התיישבות של דגים לבין 

שר שבין זרמי תקופות ללא התיישבות. איתור מאפיינים אלה עשוי להוביל למציאת הסבר לק

 הכרית לאורך החוף לבין התיישבותם של הדגים בשוניות אילת.

 

 רעיונות לעתיד

העבודה מהווה חלק מעבודה מדעית בסיסית שתוצאותיה אמורות להתפרסם בסופו של דבר 

בספרות המדעית ואשר עשויה להסביר חלק מהתופעות הביולוגיות שעדיין אינן מובנות במפרץ 

 בתוצאות העבודה לעבודת גמר שאני מתכוונת להגיש. אילת. בנוסף אשתמש

 תוצאות המחקר יתרמו להעשרת מאגר הידע האנושי.

 

העבודה בנויה מתהליך ארוך של הכנת הנתונים ורק בשלב הסופי הקצר מתחילים לראות את 

 התוצאות. 
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נוירונים של מועדף וכיוון מכונה-מח ממשקי  

Brain Machine Interface and Preferred-Direction of Neurons 

, רחובותצמןימכון ו ,: ד"ר רוני פזעמית-מנחה  

תל אביב ,איתי פלטיהתלמיד:   

 

Research Questions 

Over many years, paralysis, one of the most severe outcomes or damage to the central 

nervous system, casts hopelessness on millions of people worldwide. Throughout the 

past decade, research and development of neuroprosthetic devices aimed at restoring 

motor function in severely paralyzed patients has been going on. Research on the 

subject relies on the fact that it is possible to create real-time interfaces between living 

brain tissue and artificial devices called BMIs (Brain Machine Interfaces). One 

promising approach relies on real-time recordings and readings of the activity of 

neurons in the brain, understanding the motor command they code for, and then 

deciphering them to activate a robotic arm. 

 

Our aim was to understand what are the current approaches to BMI 

(summarized below), and then show that it is feasible by verifying that neurons indeed 

code the direction of movement (last part of this document). This means that we can 

also decode the movement, and hence BMI is feasible. 

 

Method 
 Several approaches for the restoration of motor functions in paralyzed patients 

have been proposed. Many focus on ways to repair damaged axons that normally 

mediate communication between cortical motor neurons and pools of interneurons, 

and alpha-motor neurons in the grey matter of the spinal cord. Using this approach, 

there is a difficulty in guiding large numbers or severed axons to their original 

connections. Another approach proposes that neuroprosthetic devices, designed to 
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bypass spinal cord lesions, could be used to restore basic motor functions. This 

approach assumes that voluntary motor commands can be extracted in real-time from 

the collective electrical activity of populations of neurons. Here, a real-time 

mathematical model is responsible for extracting motor control commands from the 

brain’s electrical activity; an artificial actuator, controlled by the output of the real-

time mathematical model is used to reproduce the movements; and a robot arm 

provides continuous feedback to the devise operated through a closed control loop.  

 Although it seems that BMIs could be already developed, much basic research is 

still required to ensure that an invasive approach is safe, and can provide sufficient 

benefits to justify the type of surgical intervention that might be required for BMIs to 

become fully operational. 

 In real-time neurophysiology experiments, monkeys learned to produce hand 

movements in response to arbitrary sensory cues. Micro-wire arrays were used to 

simultaneously record to activity of hundreds of single neurons. Using this, the 

dynamics of several neural circuits could be measured simultaneously. When testing 

on animals, in a closed-loop configuration BMI, the experimenter can manipulate the 

feedback information that the animal receives in several ways. These manipulations 

can help scientists learn about motor information encoded by distinct neuron 

populations. Doing this, experimenters can check if using robot arms could affect the 

encoding of motor information by these distinct populations of neurons. For example: 

suppose that animals are rewarded for using their brain activity to make a robot arm 

move in the same direction as their own hand. By introducing a rotation in the output 

of the model that converts the animal’s brain activity into robot arm movements, and 

using visual and tactile feedback to illustrate the mismatch between the robot arm and 

the animals hand movements, the experimenter can test whether populations of 

neurons that encode information about hand movements adapt to account for the 

transformation of the model’s output; results obtained at a single-neuron level indicate 

that this would occur. Experiments like this show that monkeys can learn to increase 

the firing rate of individual neurons if they were provided with visual or auditory 

feedback (which signals the unit firing rate). 

  One main question regarding BMI’s is how many neuronal samples should be 

used. Three main arguments challenge the notion that small samples of neurons (8-30) 

should be used to drive a clinically relevant BMI. BMIs have to produce a significant 

improvement in the patient’s quality of life. Studies based on reduced samples of 

neurons have led to limited experimental demonstrations of motor control. As control 

of computer cursors can be achieved with non-invasive methods, proponents of BMIs 

based on small samples of neurons would have to demonstrate much more elaborate 

and reliable levels of motor control to justify subjecting patients to all the procedures 

necessary. Relatively small changes in the physiological properties of these small 

samples of neurons could reduce the effectiveness of such BMIs. Although adaptive 

learning algorithms can be used to counteract theses changes, variations in patterns of 

neural firing due to changes in arousal or attention can prove difficult to handle in 

real-time. Demonstrations that BMIs can maintain high performance for a long time, 

despite losing a few neurons are still lacking. 

 By sampling from a large neuronal population, the performance of a BMI would be 

less affected by eventual problems with individual reductions in neuronal samples, or 

changes in the physiological properties of individual neurons. Indeed, loss of implants 

would leave enough to provide sufficient information for the continuous operation of 

such cortical neuroprostheses.   
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Today, BMIs can translate raw neuronal signals into motor commands that 

reproduce movements in artificial actuators. This can help to improve the process of 

restoring limb mobility in paralyzed subjects. Fully implantable biocompatible 

recording devices have to be made, real-time algorithms have to be written, methods 

for providing the brain with sensory feedback from the actuators have to be 

introduced, designing and building artificial prostheses that can be controlled directly 

by brain-derived signals has to be done.  

Over the past few years, non-invasive BMIs have proved to be not very 

effective as they have a limited capacity of 5-25 bits. EEG based BMIs proved cursor 

control, communication, computers operation and wheelchair control. It is hard to 

operate these types of BMIs as training to operate them can take many days, and 

visual feedback is essential. Using these systems, severely and partially paralyzed 

patients can reacquire basic forms of communication and motor control. Full motor 

recovery using these systems has not been achieved yet; moreover, it has been very 

limited. 

This can be overcome by using invasive BMI recordings that are based on 

ensembles of single brain cells, or on the activity of multiple neurons. It was 

discovered in experiments that the firing rates of individual neurons in monkeys 

strongly correlated with the force of torque generated by the joints during am 

movements. A monkey’s single joint wrist movement could be predicted quite 

accurately using a small population of recorded neurons. Neural readouts of tactile 

stimuli could be uncovered using pattern-recognition algorithms such as artificial 

neural networks. Invasive BMIs rely on the properties of each individual neuron that 

modulates its activity in association with specific movements.  

For BMIs to perform flawlessly, they should be able to extract motor control 

signals to reproduce motor behaviors in artificial actuators. To be accepted by 

patients, BMIs have to feel like the subjects’ own limb and not artificial.  

 

 

Coding of direction of movement by neurons in the motor cortex 
 

Below we show an analysis (using Matlab) of neurons recorded from the 

primary motor cortex of a behaving monkey performing a center-out task. In this task, 

the monkey performs movements to eight different directions. The notation is that 

rightward movement is 0 degrees, and the 8 possible movements are evenly-spaced in 

360 degrees, where each integer represents 45 degrees. Each movement is performed 

~ 10 times. In parallel, few microelectrodes are inserted into the brain and record the 

activity of few neurons. There are few dozen recording sessions, resulting in 800 

neurons altogether.  
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Recordings were made by Rony Paz, and analysis by Itai Palti. 

 

 

A. The activity of one neuron during the movement, starting from 750 

miliseconds before the movement to 2250 ms after it. One can see that the neuron 

increases its activity (more spikes) right after the initiation of the movement. The 

activity is averaged over ~10 movements in bins of 10ms. Thus, this is a preferred 

direction of the neuron. 

B. Similar but to another direction of movement. One can see that the neuron 

is much less activated. This is not a preferred direction of the neuron. 

C. Average activity for all directions by this neuron. One can see that the 

neuron specifically “likes” the direction of 135 degrees, and “likes” less directions 

that are further away from it. Thus, 135 degrees is termed the “preferred direction” of 

the neuron, because it fires the most for it.  

D. We calculated the preferred direction for all 800 neurons, and we show a 

histogram of preferred directions. 

E. same as D but in a circular plot.  

 

Notice that it is Important that the preferred directions are homogenously 

distributed (as can be seen in figures D,E), to avoid bias in movement representation. 
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 איכות החיים המערכתית ויצירתיות בפתרון בעיות:

 הקשרים ביניהם בקרב תלמידים רגילים ומחוננים

 

 ליר ירושלים-מכון ון, פרופ' שמואל שי: עמית-מנחה

 ושליםיר, איתי הראלהתלמיד: 

 

 

 

 שאלות המחקר ומטרתו

  ?האם לאנשים מחוננים איכות חיים טובה יותר מאשר לאנשים רגילים באוכלוסייה הכללית 

  ?האם היצירתיות משפיעה על איכות חיים 

 אם הקשר בין יצירתיות לאיכות החיים שונה באוכלוסייה הכללית מאשר בקרב מחוננים? ה 

תוך  – זו של תלמידי תיכון – יחס לאוכלוסייה ספציפיתהמחקר הנוכחי עוסק בשאלות אלה בהתי

שימוש בהגדרות מפורשות של המושגים 'איכות חיים' ו'יצירתיות' כשהן מפורטות למרכיביהן. 

בכך )ובצירוף שיטות מתקדמות לעיבוד נתונים(, חותר המחקר לתרום, בין היתר, ליישוב 

החיובית  – ננות על הרווחה האישיתממצאים סותרים המדווחים בספרות ביחס להשפעת המחו

 והפניות שם(Neihart  (1999 ) היא אם שלילית? )ר' סקירה מקיפה של 

 

 שיטת המחקר

 תלמידים רגילים המייצגים את אוכלוסיית התלמידים  23מידי תיכון, מתוכם לת 46 :מדגם

קטן  אם הוי מערכת החינוך כמחוננים. המדגל ידתלמידים אשר אובחנו בעבר ע 23-הכללית, ו

או ניסוי מוקדם, העשוי לסמן מגמות כלליות  פיילוטלמדי, כך שהמחקר הנוכחי הינו בבחינת 

 ולשמש כבסיס להשערות במחקרים עתידיים.

 משתני המחקר מתייחסים לשלושה מושגים: :משתנים 
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משקפת את התפיסה הרווחת של המושג כפי שהוא בא לידי ביטוי במבחנים  אינטליגנציה .1

 – י משתנה דיכוטומי אחדל ידים. אינטליגנציה במחקר זה הוערכה בצורה גסה עמקובל

 (.2( והשתייכות לקבוצת המחוננים )ערך=1השתייכות לקבוצת התלמידים הרגילים )ערך=

הוגדרה כיכולת להמציא כלל מסוג חדש )במתן מענה מתאים לבעיה שאין לה   יצירתיות .2

(. היצירתיות נמדדה באמצעות מבחן "יצירתיות בפתרון 1999פתרון פשוט יותר, שי וגולדצויג, 

פריטים )חידות( מהחומרים הבאים: חומר צורני,  32( הכולל Shye & Yuhas, 2004בעיות" )

 חומר מספרי, חומר בינאישי וחומר מילולי.

הוגדרה כאפקטיביות התפקוד של הפרט במערכת הקיום האנושי הנחלקת   איכות חיים .3

מערכות: האישיותית, הפיזית, החברתית והתרבותית. מודל איכות החיים -ע תתבתורה לארב

החיים של הפרט ברמות  ( מאפשר חיבור שאלונים להערכת איכותShye, 1989המערכתית )

 פריטים. 16פירוט שונות. במחקר הנוכחי שימש שאלון בן 

 ישוב ממוצעים, ח – הנתונים עובדו תחילה בשיטות סטטיסטיות בסיסיות :עיבוד נתונים

הפרשים בין ממוצעים ומקדמי מתאם פירסון. להבנה מעמיקה יותר של תכני המחקר ויחסי 

משתניים המספקים ייצוג גרפי של -הגומלין ביניהם, עובדו הנתונים גם באמצעות הליכים רב

יחסי הגומלין בין משתנים ושל סולמות המדידה המתאימים: ניתוח מרחב הממדיות הקטנה 

 ,Faceted Smallest Space Analysis, FSSA. Guttman, 1968; Shyeות )לפי שטח

1991;1999; Shye & Elizur, 1994( וניתוח  סקלוגרמות של סדר חלקי ;)Partial Order 

Scalogram Analysis by base Coordinates, POSAC. Shye, 1985; 1999.) 

 

 ממצאים   

  יותר מאשר לתלמידים הרגילים?האם לתלמידים מחוננים איכות חיים טובה  

 התשובה חיובית: 

 מחוננים רגילים 

 73.39 67.52 איכות חיים כוללת

 

 

 ?האם המחוננים גם יצירתיים יותר מהרגילים  

 ההשערה הסבירה אכן אוששה: 

 מחוננים רגילים 

 51.74 46.43 יצירתיות כוללת

 

 

הסטטיסטי בין איכות חיים ויצירתיות  שלא כצפוי, המתאם :הקשר בין יצירתיות ואיכות החיים

 י התלמידים הרגילים( הינו שלילי:ל ידבקרב אוכלוסיית התלמידים הכללית )המיוצגת כאן ע

 ,בדיעבד, המחקר מציע הסבר+. 0.30 המתאם המקביל בקרב קבוצת המחוננים הנו חיובי: .-0.31

 לממצאים אלו.
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לבד הציון הכולל באיכות החיים קיבל כל מ :הקשר בין יצירתיות לבין מרכיבי איכות החיים

-פי ארבע תתל תלמיד גם ציון נפרד בכל אחד מארבעת המרכיבים של איכות החיים, המוגדרים ע

מערכות: האישיותית, הפיזית, החברתית והתרבותית. כך מתאפשר חישוב הקשר הנבדל בין ה

 יצירתיות לבין כל אחד מארבעת המרכיבים של איכות החיים:

 

 תלמידים מחוננים תלמידים רגילים ויצירתיות בקרב: ייםחכות בין אימתאם 

 +0.30 -0.31 איכות חיים כוללת

 +0.33 -0.40 אישיותית ייםחכות אי

 +0.28 -0.40 פיזית ייםחכות אי

 +0.20 -0.22 חברתית ייםחכות אי

 +0.07 +0.09 תרבותית ייםחכות אי

 

 

או חיובית( הן בקרב המחוננים והן בקרב הרגילים,  השפעת היצירתיות החזקה ביותר )שלילית

מערכות אלה, -מערכות "האינדיבידואליות", האישיותית והפיזית. יתכן כי תתה-היא על תת

רואי -מעצם טבען, מזמנות שימוש רחב יחסית ביצירתיות למרכיביה. מכיוון שכך, שימוש קצר

בעוד שימוש נבון  ,באחרותאשר יותר מהרגילים פוגע במערכות אלו התלמידים ביצירתיות בקרב 

לאחרות. אשר מחוננים תורם למערכות אלו יותר מתלמידים הטווח ביצירתיות בקרב ה-וארוך

-החברתית והתרבותית. תת – מערכות "הקיבוציות"ה-מערכות הללו, עומדות תתה-לעומת תת

תיות. מכיוון שכך, מערכות אלו כוללות תכתיבים חברתיים חיצוניים המרסנים את השימוש ביציר

רואי )אצל רגילים( או נבון במיוחד )אצל מחוננים( ביצירתיות, השפעה מתונה -גם לשימוש קצר

 מערכות אלו.-יחסית על תת

 

בניתוח זה ממופים המשתנים  :(FSSAפי שטחות )ל ניתוח הממדיות הקטנה ע – מבנה המושג

קטן ככל שהמתאם ביניהם גדול.  אומטרי כך שהמרחק בין כל זוג משתניםיכנקודות במרחב ג

ניתוח נתוני המחקר הנוכחי )ר' מפות להלן( אישש הן את מבנה עולם התוכן של איכות החיים 

והן את מבנה עולם התוכן של היצירתיות בפתרון בעיות כפי נמצאו במחקרים  המערכתית

בי המושג קודמים: ניתן לזהות בכל אחת מהמפות חלוקה לארבעה אזורים התואמים את מרכי

כפי שהוגדרו מראש. בכך ניתן תוקף לקטגוריות המושגיות המשמשות כאן בניתוח הנתונים. יתר 

אוריה )של איכות החיים ושל יעל כן, צורת האזורים )גזרות( וסדרם )המעגלי( תואמים את הת

 היצירתיות, בהתאמה( וממצאי מחקרים קודמים.
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הנתונים לעיל השתמשנו  בעיבודי :(POSACחלקי )ניתוח סקלוגרמות של סדר  – מדידת המושג

סכימה, ממוצע, מתאם. אך לשם זיהוי סולמות המדידה  –בחישובים סטטיסטיים בסיסיים 

המתאימים ביותר למושג  הנמדד )איכות חיים, ובנפרד, יצירתיות(, יש צורך לזהות את המימדים 

נבחר הליך עיבוד הנתונים של הפנימיים של המושגים בעבור האוכלוסייה הנחקרת. לשם כך 

-(. תוכנה רבShye, 1985) POSAC( באמצעות תוכנת Multiple Scaling) הסילום המרובה

משתנית זו מנצלת את יחסי התלות בין מרכיבי המושג לשם צמצום ממדיות הנתונים המקוריים 

ליות( לממדיות הקטנה ביותר המאפשרת שמירה על  יחסי הסדר )קומפרביליות ואינקומפרבי

   .שנצפו בין פרופילי התלמידים הנבדקים )פרופיל של תלמיד הוא רשימת ציוניו במבחנים(

ביישום של עיבוד זה בנתוני המחקר הנוכחי, נתקבלו ופורשו שני צירים בעבור איכות החיים ושני 

ם את המרחב המינימלי השומר על יחסי הסדר הנצפים בין  צירים בעבור היצירתיות. בפורשָׂ

ופילי התלמידים, ניתן לראות בצירים אלו "פרמטרים של הטבע", והם הצירים המתאימים פר

 למדידת המושגים.

המתאמים בין צירי היצירתיות לבין צירי איכות החיים במדגם התלמידים הרגילים ובמדגם 

 התלמידים המחוננים היו כדלקמן:

 מחוננים                     רגילים                                              

ל באשר הסימן ^ נועד להזכיר לנו כי מדובר במושג מורכב ובציר מדידה המשונת בהתאם, ע

 )ולא במושג המקורי ובמדידה ע"י סכימה של ציונים נצפים.( POSACפי 

 

י המרכיב המילולי של היצירתיות. מכאן שציר זה מייצג ל ידהציר המספרי המשונת מעודן ע

)מספרית+מילולית(. המתאמים הנמוכים בין יצירתיות מספרית לבין סימבולית ר יצירתיות בעיק

צירי איכות החיים בקרב התלמידים הרגילים מעידים שליצירתיות סימבולית יש השפעה נמוכה 

 איכות חיים         

 

 יצירתיות

 ת^אישיותי ת^תרבותי 

 0.009 0.026 ת^מספרי

 -0.538 -0.290 ת^צורני

 

 איכות חיים         

 

 יצירתיות

 ת^אישיותי ת^תרבותי 

 0.289 0.292 ת^מספרי

 -0.187 0.275 ת^צורני
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 -על איכות החיים של תלמידים אלו. ייתכן והדבר נובע משימוש מתון ביצירתיות שכזו, או באי

את היצירתיות הסימבולית ממבחני נייר ועיפרון לחיים האמיתיים. הציר הצורני  יכולת להעביר

היצירתיות הבינאישית. מכאן, שציר זה מייצג בעיקר  דייל המשונת, לעומת זאת, מעודן בעיקרו ע

צפוי בין הציר הצורני לצירי איכות -)צורנית+חברתית(. הקשר השלילי הבלתי ממשיתיצירתיות 

רואי ביצירתיות ממשית. בולט במיוחד הקשר השלילי -הנראה משימוש קצרהחיים נובע ככל 

לבין הציר האישיותי  – המתייחס ליצירתיות בחומר ממשי –שבין הציר הצורני המשונת 

. האם ניתן להסביר קשר שלילי זה בכך שהרווחה האישיותית פגיעה במיוחד -0.538המשונת: 

 פיזית והחברתית? לשימוש מניפולטיבי ביצירתיות בסביבות ה

 

המחוננים קיימים מתאמים חיוביים בין צירי התלמידים בשונה מהתלמידים הרגילים, בקרב 

איכות החיים לבין צירי היצירתיות. אנו למדים מכך שהמחוננים מביאים את היצירתיות שלהם 

של לידי ביטוי במערכות החיים השונות בצורה מושכלת הלוקחת בחשבון את התוצאות הרחבות 

הפעולה היצירתית, דבר התורם לאיכות חייהם. ואולם גם בקרב המחוננים קיים קשר שלילי בין 

ציר איכות החיים האישיותית )המשונתת( וציר היצירתיות הצורנית )המשונתת(, אם כי בצורה 

 מתונה יותר מאשר אצל התלמידים הרגילים. 

 

 מסקנות וכוונות לעתיד

נה מידה רחב יותר, תעמיד במבחן את המגמות שנסתמנו בו. רפליקציה של מחקר חלוץ זה בק

נראה כי בהקשר של איכות החיים, היצירתיות והקשר ביניהם, לבני נוער מאפיינים ייחודיים 

הראויים לתשומת לב מחקרית מיוחדת. ממצאים כאלו בדבר הקשר בין יצירתיות לאיכות חיים 

חינוכיות המשלבות חידוד קוגניטיבי עם  בקרב תלמידים עשויים לשמש בסיס לפיתוח שיטות

 רווחת התלמיד ואושרו.

 

בכוונתנו לכתוב עבודה במתכונת מאמר מדעי. בגלל הגישה התיאורטית החדשנית והמתודולוגיה 

עת מדעי הינו אפשרי למרות המדגם הקטן ששימש במחקר  משתנית, פרסום העבודה בכתב-הרב

 חלוץ זה. 
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 תזוזות קטגוריאליות בעברית בת ימינו 

 לקטגוריות היעד "תואר פועל" ו"מילה מעצימה"

 

 : ד"ר פנינה טרומר, אוניברסיטת תל אביבעמיתה-מנחה

 : נטע סובינסקי, מושב בני דרורהתלמידה

 

 נושא המחקר ומטרתו 

בעברית בת ימינו מתרחשת תופעה של מעבר של מילים בין חלקי דיבר שונים: מילים שהשתייכו 

ברובדי לשון קדומים יותר לקטגוריה דקדוקית אחת, מתחילות לסגל לעצמן את ההתנהגות 

עשה, בבחינה סינכרונית, ניתן לשייכן גם הדקדוקית של מילים מקטגוריות דקדוקיות אחרות, ולמ

לקטגוריות הללו. תופעה זו מכונה "תזוזה קטגוריאלית", והיא ממאפייניה המובהקים של 

 העברית בת ימינו.

 

(, עולה כי חלק הדיבר "תואר הפועל" הוא הקטגוריה הפעילה 2000טרומר ) כהממחקר שער

ונות, וזו דרכה של העברית בת ימינו ביותר מבחינת קליטת מילים מקטגוריות דקדוקיות ש

 בהעשרת מילון תוארי הפועל שלה.

 

במחקרנו אכן נוכיח עד כמה מגוונת היא דרך יצירתם של תוארי הפועל בלשוננו. מחקרנו מתמקד 

בתזוזות שחלות במילים מקבוצות שונות של חלקי דיבר )=קטגוריות המוצא של התזוזה( 

כך, ביותר, -מילה מעצימה )= תוארי פועל מדרגים:  הכי, כללקבוצות חלקי הדיבר תואר הפועל ו

 פחות(. 

 

 שיטת המחקר

תחילה סקרנו את הספרות הביבליוגרפית הרלוונטית לנושא מחקרנו, ותמצתנו אותה. התמקדנו 

הגדרת חלקי הדיבר מבחינה סמנטית, צורנית ותחבירית; והאחר  –בשני עניינים עיקריים, האחד 

במהלך המחקר נאסף מגוון דוגמאות של תזוזות של מילים  טגוריאליות.נושא התזוזות הק –

מחלקי דיבר שונים לחלקי הדיבר תואר הפועל ומילה מעצימה. מגוון הדוגמאות מוין במיון ראשי 
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על פי קטגורית המוצא שחלה בה תזוזה. לאחר מכן הוכחנו את התזוזות על פי קריטריונים 

 , כפי שהוצגו בפרק "חלוקת המילים לחלקי הדיבר". מורפולוגיים, תחביריים וסמנטיים

מדגם מן הדוגמות, שנבחר מבין דוגמות של תזוזות מקטגוריות מוצא שונות, נבדק במילוני השפה 

([, כדי לאפיין את תהליך התזוזה 2005( ורוביק רוזנטל )1997העברית בת ימינו ]יעקוב שויקה )

כבר בקטגורית היעד שלהן בעקבות התזוזה שחלה ולראות כמה מן המילים מצוינות במילונים 

 בהן.

 

  ממצאי המחקר

מצאנו תזוזות קטגוריאליות לתואר פועל מקטגוריות המוצא הבאות: שם עצם, שם תואר, שם 

מספר ומילת יחס. כמו כן, נמצאו תזוזות למילה מעצימה מקטגוריות המוצא הבאות: שם עצם, 

 רמז ומילת שאלה. שם פועל )מקור נטוי(, שם תואר, כינוי

 

 מסקנות המחקר

קטגוריות "תואר הפועל" ו"מילה מעצימה" בעברית בת ימינו הן מעין "כלבויניק" אשר קולט  .1

 מילים מקטגוריות מוצא שונות. 

טגוריית המוצא הדינאמית ביותר היא קטגוריית "שם תואר". קטגוריה זו מספקת את ק .2

מעצימה,  זוזה לקטגוריות היעד תואר הפועל ומילה המספר הרב ביותר של מילים שעוברות ת 

 ומילים אלה באות ממגוון קבוצות נבדלות מבחינה צורנית בתוך קטגוריית המוצא.

סביר להניח כי תופעה זו נעוצה בעובדה שלשלוש הקטגוריות תפקיד דומה של תיאור: שם  

כונה ותואר הפועל תואר מתאר תכונות של אובייקט, המילה המעצימה מדרגת את עצמת הת 

המילה  מתאר אספקט של פעולה, אירוע או מצב. כך מתקיים חוט סמנטי מקשר בין משמעות  

 לפני התזוזה לבין משמעות המילה לאחריה. 

 התזוזות מקט' מוצא שונות לקט' היעד תואר הפועל היו כולן תזוזות לתואר פועל של אופן.  .3

ומושלמות  שהקבוצות הסמנטיות האחרות סגורות  ניתן להסביר תופעה זו באמצעות העובדה 

של זמן ושל  יותר מבחינת הפריטים המילוניים השייכים להן, כמו למשל מבחר תוארי הפועל 

העשויה לקלוט  מקום, ואילו קבוצת תוארי הפועל של אופן מעצם טבעה היא קבוצה פתוחה 

 לקרבה פריטים מילוניים חדשים לגיוון משמעות התיאור.

מילים שחלה בהן תזוזה לקטגוריות הנדונות  מתאפיינות בין היתר ברכיב סמנטי המסמן ה .4

קיצוניות )רצח, מוות, מחץ, אש( ובכך נחשף אופייה הריגושי המיוחד של העברית המדוברת  

 ריגושית היא מסימני ההיכר של שפה חיה, מדוברת.-ימינו. ההבעה הסובייקטיבית-בת 

לתזוזה  קדמהקית אחת לאחרת כרוכה בתזוזה סמנטית שהתזוזה מקטגוריה דקדו .5

הקטגוריאלית, מה שתואם את תפיסת היסוד  של תורת  הסמנטיקה הגנרטיבית, לפיה  

הסמנטיקה מהווה את מבנה העומק של המבע הלשוני. התזוזה הקטגוריאלית מתבצעת תוך  

זה לבין המילה שמירה על חוט סמנטי מקשר בין המילה בקטגורית המוצא שלפני התזו 

בקטגורית היעד שלאחר התזוזה. חוט סמנטי זה מעניק גוון מיוחד למילה בקטגורית היעד,  

ובכך מעשיר את מבחר תוארי הפועל בעברית בת ימינו ומאפשר לדוברים לבחור להשתמש  

בתארי פועל הטעונים במשמעות מדויקת יותר לצורכיהם. הבדיקה שערכנו במילוני העברית  

 הוכיחה את השערתנו זו. החדשה  
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של העברית בת ימינו: במקום לחדש מילים  המילוןנושא המחקר שלנו מלמד אותנו על אופי  .6

ולהעמיס בכך על מאגר המילים הקיים, מילון העברית בת ימינו כולל מילים שהיו בעברית  

 לתקופותיה והוא מטעין אותן במשמעויות חדשות ובתפקידים חדשים.  

 

 חרוניםהרהורים א

לשונות וזמנים. משיחות עם דוברי שפות אחרות, כגון אנגלית -תופעת התזוזות היא תופעה חוצת

ת התופעה באנגלית וצרפתית, עולה כי התופעה מתרחשת גם בשפות הללו. קיים תיעוד להתרחשו

, בכתבי שייקספיר. מסיבה זו אנו משערים שהמסקנות שהועלו בפרק זה 17-16-כבר במאה ה

תהליך התזוזה ולתהליכים סמנטיים אחרים עשויות להיות נכונות לא רק בתחומי באשר ל

 העברית אלא גם ביתר לשונות העולם, אולם עניין זה דורש מחקר השוואתי בפני עצמו.

ראוי לציין שתופעת התזוזות, כתופעה שצברה תאוצה בעברית הישראלית של עשרים השנים 

ל החברה הישראלית המודרנית, שהיא חברה רגשנית יותר, יה שיהאחרונות, מלמדת אותנו על אופ

עד כדי דרמטיות. אם נתעמק במבחר המילים שחלה בהן תזוזה, נגלה מילים שהן והעוצמה 

הריגושית שהן מביעות מתאימות במיוחד לנסיבות החיים של החברה הישראלית, כגון: פצצה, 

 פיצוץ, מהמם...

 

 .2010הישראלית לבלשנות שימושית )איל"ש( באוקטובר  וצג בכינוס השנתי של האגודהההמחקר 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ליברליזם במבחן המציאות  
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 משפטי-סטוריימאסר החייבים ממבט ה

 

 אוניברסיטת בר אילן ,ד"ר זוהר מאור עמית:-מנחה

 ירושלים ,תמר צ'ין: התלמידה

 

 שאלות המחקר

ליברליזם לבין המעשיות, בין הרצון מובהקת למאבק בין ה העניין מאסר החייבים מהווה דוגמ

 ליצור חברה שווה ואוטופית, לבין הרצון לנהל משק משגשג ומדינה מתפקדת. לכאורה, בשנת

האם הליברליזם באמת  ,תשלום חוב. אך-הורה בג"ץ לבטל את האפשרות למאסר בשל אי 1994

לטובת המעשיות? ניצח במקרה זה, או אולי, למרות מה שאנו חושבים, הניצחון הסופי נחתם 

דרדרות תהאם מאז ביטול מאסר החייבים נראית התקדמות במצב החייבים, או שמא רק ה

במספר המשלמים? אילו ערכים מתנגשים בסוגיה זו,  ומה אנו יכולים ללמוד ממנה על החברה בה 

 אנו חיים?
 

 מחקרמטרות ה

ת להבין את פשרם של לתאר את העליות והמורדות בשימוש במאסר החייבים במדינה ולנסו .1

 .שינויים אלה ותוצאותיהם 

 הליברליזם או המעשיות? – מי ניצח במאבק לגבי מאסר החייבים – לענות על שאלת המחקר . 2

בעזרת שאלה זו ברצוני לענות על שאלה רחבה בהרבה, ולכן גם קשה בהרבה, שאלה שנבחנת  .3

אי המציאות. האם ניתן לנהל מדינה מבחן הליברליזם בר – שוב ושוב בעולם המשפטי בישראל 

פי ערכים ומוסר ללא כל התחשבות בעובדות שבשטח? אילו ערכים גוברים? מהו הגבול שעד ל ע 

 אליו ניתן להתפשר עוד על זכויות האדם בכדי לבצע את מה שצריך להתבצע?   
 

 שיטות העבודה

ודעת הקהל )באמצעות פסקי דין וכו', חקיקה והסבריה  –הצלבה של מקורות משפטיים  א. 

 ניתוח עיתונות(. 

 .מיקום התהליכים בהקשר ההיסטורי של מדינת ישראל ב.

 ביצוע ראיון על מנת להבין את המצב כיום. ג. 
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 מהלך העבודה

 ומתאר את הרצון של שר  80-הפרק הראשון עוסק במאסר החייבים עד תחילת שנות ה

 . הבים ואי הצלחתהמנדטורית של מאסר החיי תהמשפטים לבטל את המורש

 הוא מתאר את הרקע לביטול מאסר החייבים ואת  .הפרק השני עוסק בבג"ץ פר"ח והרקע לו

 הישרדותו למרות קביעת בג"ץ.

  הפרק השלישי עוסק בתהליכים שקרו מאז בג"ץ פר"ח ועד היום, מתאר איך בסופו של דבר

 ארץ.בוטל מאסר החייבים ומה היו השלכות הביטול על תהליכי הגבייה ב

 .בפרק הסיכום אני מנסה לנתח את המשמעות העקרונית של הממצאים שגיליתי בעבודה 

 

 ממצאים / תוצאות

התוצאה בשטח היא שהליברליזם ניצח מכיוון  – התשובה לעבודת המחקר היא ,לאור העבודה

שמאסר החייבים כבר כמעט ולא בשימוש. אך, מצד שני המאסר בוטל רק אחרי שהוא גם לא היה 

 שי, לכן קשה לומר שהסיבה לביטולו הוא בשל ניצחון ערכי הליברליזם על המעשיות.מע

 ממצאים נוספים שגיליתי במהלך העבודה:

 .שפעלו למען הנצחת מאסר החייבים ,ד, סמויים מן העיןוקיימים כוחות חזקים מא א. 

 .מערכת ההוצאה לפועל כיום לא מקבלת תנאים מספקים לגביית חובות ב. 

  .ת הקהל השפעה גדולה על קבלת ההחלטות בנושאים אלהג. לדע

 

 מסקנות ומחשבות לעתיד

הליברליזם והמעשיות, קיים שחקן  –עליהם דיברתי בעבודה  "המרכזיים שחקניםשני ה"בנוסף ל

י העמדות בעניין, ואף על ההחלטה הסופית לגבי תשלישי שלקח תפקיד מרכזי ביותר באפיון ש

ובמקרים רבים אף הכריע את  ,התהליך כולו הקול היהודי עלה ונשמע ביטולו של המאסר. לאורך

הכף. מנחם אלון שהיה אחד העוסקים המרכזיים בתחום זה דאג להכניס את המורשת היהודית 

 למשחק, לנתח את דעת התורה והפרשנים בעניין ולהפכם לרלוונטיים לימינו כיום.

  

חור ולבן. את הנימוקים נגד מאסר החייבים קל קלסית לדילמה מוסרית שבה אין ש הלפנינו דוגמ

כלומר  ,להבין, מדובר בהפרה של זכות לחירות, בעונש שאינו משרת את המטרה שלשמה נקבע

השבת החוב. אך ניתן גם לראות את הצד המוסרי שבעמדה ההפוכה. יש ערך ביכולת להביט על 

ם ועקרונות גבוהים, קיימת מצב קיים ולראות אותו במבט ריאלי, בהבנה כי למרות אידיאלי

 מציאות אליה כולנו מחויבים. גם זו הבנה ערכית וקשה אליה רובנו לא מסוגלים להגיע.

 

היות ועוד לא סיימתי את מלאכת כתיבת עבודה זו, עדיין אין ביכולתי לסכם את התהליך שעברתי 

למסקנות רבות,  ואת העבודה עצמה בצורה מספקת, אך אני יכולה להגיד בבירור כי כבר הגעתי

  :גם כלליות וגם אישיות

  מסקנה אחת שהגעתי אליה היא שלא מספיק להיות אדם ערכי ומוסרי, אלא ההקשר המעשי

 תמיד חייב להיות נוכח. 
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  מסקנה נוספת שהגעתי אליה היא שהמצב בחוק לא תמיד תואם למציאות בארץ, לטובה

לא מודעת לקיומם, שקיימות קבוצות ולרעה. גיליתי שיש תהליכים במדינה שלנו שאני בכלל 

שלמות באוכלוסייה שחיות באופן יומיומי את החלטות הממשלה אך אין להן קול להשפיע 

עליהן, אך מצד שני גיליתי כי לדעת הקהל יש השפעה בלתי ניתנת לשיעור על ההחלטות 

 שמתקבלות בבית המחוקקים.

 היא כי קיימים רבדים רבים  המסקנה העיקרית שהגעתי אליה במהלך תהליך המחקר הזה

טווח  , וכי רק בעזרת מחקר מעמיק וארוךבכל מצב נתון, שאין הסבר אחד לכל תופעה מסוימת

 ניתן להתחיל ולחשוף את הרבדים השונים ולהגיע לעומק העניין.

 

יש השלכות רבות על החברה  ,מתוך עבודת המחקראליהן שהגעתי  ,לעניות דעתי, למסקנות אלה

ל שדה הדעת הספציפי בו עסקתי. תחילה ניתן להסיק, כפי שציינתי קודם, כי קיימים סביבנו, וע

כוחות מחוץ לכנסת המשפיעים על החקיקה בארץ, האליטה הכלכלית הצליחה להותיר על כנו את 

שנה, גם כאשר פוליטיקאים ומשפטנים בעלי השפעה רבה כגון  50-מאסר החייבים במשך יותר מ

ט חיים כהן פעלו לבטלו. ניתן להסיק כי לעיתים בעלי ההון הם בעלי ד"ר פנחס רוזן והשופ

ההשפעה, לא כפי שאנו נוטים לרצות להאמין, כוחה של האליטה הכלכלית יכולה אף לעלות על 

 כוחם של הפוליטיקאים.

 

תופעה נוספת שבלטה במהלך העבודה היא הנטייה של חברי כנסת ודוברי ממשלה לדבר יפה, 

להכפיל ואף לשלש את התקציב של מערכת ההוצאה לפועל תוך מה שנים, אך  להבטיח הבטחות

בפועל התקציב רק הלך והצטמצם. אוזלת היד של מערכת השלטון הישראלית הוכיחה עצמה שוב 

ושוב, כאשר כל פעם מחדש לא הוקצה די תקציב למציאת פתרון ממלכתי הולם לבעלי חוב, 

רשם הוצאה לפועל איתו שוחחתי, בתנאים בהם  בעיקר לאחר הפסקת המאסר. כפי שהבהיר

 200-מערכת פועלת, לא קיים שום סיכוי לטיפול נכון ומתאים בחייבים, כאשר רשם רואה כה

חייבים ביום, אין סיכוי שהוא יצליח לבצע "חקירת יכולת" מספקת, ולמצוא לכל חייב את 

 ות בממוצע.דק 3-הפתרון ההולם ביותר למצב בו הוא נמצא בפגישה שעורכת כ

 

 כבסיס לעבודת גמר בתיכון, ובתקווה בהמשך לפרסום במאמר אקדמי. תשמשעבודה זו 
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 אמנות
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 וקולנוע
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  עם טכניקות זמננו בת פופולרית ישראלית מוזיקה של שילוב

 בנד הביג הגדולות התזמורות בפורמט אמריקניות ועיבוד כתיבה

 

 בירושלים, בית ספר רימון מוזיקההאקדמיה ל ,ד"ר ארנון פלטיעמית: -מנחה

 הר חלוץ ,: יורי המרהתלמיד

 

 רקע לעבודת החקר

אחד . מודרנית בנד ביג לתזמורת ניםויש יםמוכר םישראלי יםשיר עיבוד הוא בחרתי שבו הנושא

ודו ברק )המילים של ד התותחנים חיל להקתשבוצע במקור על ידי  "בקנה פרחים" הוא יםהשיר

 הוא כי וגם, המלחמות את ומגנה שלום של מסר מעביר הוא כי בשיר בחרתי. והלחן של אפי נצר(

 השיר השני הוא:  .העברי הזמר בתחום" קאנון"ל ונחשב מוכר

 

 שאלת המחקר

 – אומר הווה ,מהאלמנטים  ההכרחיים  אחד אף להפסיד מבלי לביצוע שכזו המרה ניתנת האם

 המטופלת יצירה של לו גוון להעניק אחת ובעונה ובעת ,השיר של ויקיונונ פשטותו על לשמור

 ברק בעלת שהיא אותה בסיטואציה למצב כך ידי ועל בנד לביג האמריקניות הכתיבה בטכניקות

 המקורי. בפורמט בהכרח נמצאים שאינם במיוחד חזק ואופי

 

 שיטת העבודה

 למחשב בתוכנת ובשימוש בעיבוד בסיסיים כלים אותי לימד המנחה, הראשונים בשיעורים

 בתיאוריה חדשים דברים אותי לימד, שונות הרמוניה שיטות אותי לימד הוא. מוזיקהה לכתיבת

שיעורים . ומתי איפה, לשים כדאי מה, לתזמורת קטע של הקלסי המבנה על והסביר אז'הג של
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סעיפי שיטות  רבים נוהלו בלימוד הטמעת הטכניקות, בן על ידי הסברים מדוקדקים על כל

 העיבוד, והן על ידי סקירה של עיבודים לביג בנד מתוך הספרות הענפה הקיימת. 

 המנחה ובמפגשים ,העיבוד את תיוכתב מתיתקדה החופשי בזמן כאשר ,לשבועיים אחד נפגשנו

 .בעיבוד ולאן להתקדם איך לחשוב לי ועזר חדשים דברים אותי מדיל, דעתו את ווהיח

 הדואר באמצעות וחילופי קבצים התכתבויות התנהלו שבועיות הדו הפגישה לשעות מעבר

 או הערות ושליחת בית עשיית שיעורי של קרוןיבע בעיקר, והזמן בניצול שעזר , דברהאלקטרוני

  תיקונים.

 

 התוצר

, שוב, על ידי אותה תזמורת החיפה ונוגנ של בנד הביג תזמורת ידי על הנוגנ המעובדת ההיציר

 המחזור הראשון בתכנית.  בכנס הסיום של

מר  ,בפועל המנהל ומפי ,הווארד פרי'ג מר ,התזמורת מנצח מפי מצוינות לביקורות תהזכ ההיציר

 .התזמורת של השוטפות לתכניותיה העיבוד את להוסיף ביקשו שאף ,וול דניס

 היצירה לא איבדה מכוחה אלא נוסף לה ערך מוסף ומרתק.

. 

 עתידמשמעות עבודת החקר ורעיונות ל

 שפונה חדש למשהו אותו ולהפוך, ישן משהו לחדש הזדמנות הייתה בשבילי המחקר של המשמעות

 להפוך הזדמנות לי נתן המחקר. בו ומתעניין אוהב מאוד שאני מוזיקה סוג שהוא, אז'הג של לכיוון

 בהופעה השיר את לשמוע לי אפשר הוא .ממני חומרים יצקתי שלתוכו, משלי למשהו השיר את

 .בראש אצלי אותו שומע שאני כפי חיה

 

 לשיר ומעניין חדש עיבוד מלשמוע הנאה לשאוב יוכלו שאנשים סברתי לחברה התרומה מבחינת

 יוכלו אליהם שגם, בעתיד חדשים עיבודים לכתוב לי יעזרו שרכשתי הכלים כך על נוסף. ומוכר ישן

 וליהנות ולהקשיב אנשים

 

 בטוח אני אבל, הזה הספציפי העיבוד עם להתקדם לאן הרבה לי יש מזה חוץ אם יודע לא אני

ותהיה לי האפשרות לממש את יכולותיי  שרכשתי הכלים בעזרת בעתיד חדשים עיבודים שאכתוב

 . האמנותיות כמעבד
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 ועד היום 1947-התפתחות הצורה של הרעשן והסביבון ביהדות מ

 

 חינוך בחיפהעמית: ד"ר דורון איליה, מכללה אקדמית ערבית ל-מנחה

 התלמיד: ווקר בן נון, מורשת, משגב

 

 

 

 מבוא

מדריך ללמידה באמצעות פרויקטים  –(, בספרו "טוב במעשה המחשבה תחילה 2001עמוס כהן )

מדעיים יצירתיים", כותב בנוגע לבחירת נושא לעבודת פרויקט כי אחד המשתנים לבחירת הנושא 

את זה תמיד רציתי לברר לעצמי, זה  –מר הנה הוא ההתאהבות בו: "קול פנימי עולה בנו ואו

 (.63הפעם אתעמק בנושא הזה!" )עמ'  –סקרן אותי פעמים רבות וטרם הספקתי לחוקרו 

המנוע מאחורי הדברים, מאחר  –גם מחקר זה הובל על ידי העיקרון אותו הזכיר עמוס כהן והוא 

יד שעסק במחקר זה הוא בעל ומחקר זה משיק לתחומי היצירה, העיצוב והאומנות ומאחר והתלמ

 רקע מסורתי, באופן טבעי נבחר הנושא המשלב אובייקטים אומנותיים מעוצבים ומסורת יהודית.

 

 שאלת המחקר

 ?ועד היום 1947-מ ך השניםהלהתפתחה הצורה של הרעשן והסביבון במ האם ובאיזה אופן

 

 שיטת המחקר

מחקר ארכיוני של חקר הוא שבו נאספו הנתונים. המ מחקר איכותנישיטת החקר היא 

ם, ונאספו בו האובייקטים עצמם, תמונות ומסמכים. האובייקטים נאספו הן בשדה, הן אובייקטי

 בספרות והן מהאינטרנט.

ועד היום, השפיעה על עיצוב  1947-במחקר מתואר כיצד התפתחות היהדות בתקופה המדוברת מ

 צורתם של הרעשן ושל הסביבון.

 תיאור, עובר לפירוט ולפירוש.אופן הניתוח מתחיל ב
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. האובייקטים עשויים מעץ, סטרלינג, 2010ועד שנת  1947נותחו שמונה אובייקטים שנוצרו משנת 

 פלסטיק ונחושת, ומגיעים מישראל, ארה"ב וקפריסין.

 הרעשנים שנותחו הם בשלל צבעים ועיטורים, ובעלי מבנה מכני שונה ויוצרו ביד ובמכונה.

 

1            .                  2                                                  .3                                      .4. 
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 דוגמה לניתוח רעשן

 1רעשן מס' 

 ברונזה מטבע תלוי העץ מגולף הרעשן על .1947 קפריסין מחנות", הפטיש"  מטיפוס רעשן: תיאור

 .1933ב שהוטבע

 : על הרעשן יש גילוף של צלב קרס שעליו רשום "ויתלו את המן", באחד הצדדים של המטבעפירוט

, בביצוע מוקפדת, מאוד ייחודית היא הצורה, הנאצית התנועה את המסמל נשר מצויר

 .ובגימור בקומפוזיציה

 היה הנראה שככל העץ ,זמינים שהיו ומחומרים סמליםמ ,גורמים מהרבה הושפעה הצורה: פירוש

 רגשו זיכרון מערב זה רעשן. הנאצית מגרמניה כרוןיכז שהגיע ומטבע , פשוט וממוחזר,מקומי

 צורר ,להמן מושווה הנאצי הצורר. מהתוכן גם מושפעת הצורה. טידרמ אביזרל אותו והופך

 לשם בהמן שמקורו צורר במושג זליגה פה יש עכשווית בפזילה) ך"התנ מתקופת היהודים

 .יוצריו של ורגשי  פיזי ומצב היסטוריה מקומות, תקופות בין מחבר זה רעשן. (לנאצים
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 דוגמה לניתוח סביבון

 3סביבון מס' 

 ון, שנות האלפיים ממוחזר מדיסק משומש וצבוע.: סביבתיאור

: הסביבון מורכב משני חלקים: דיסק צבוע ובמרכזו גולה. כלומר הסביבון אינו שומר על פירוט

 הצורה המקורית, ואינו מכיל את האותיות המסורתיות.

י : התפתחות הטכנולוגיה וההייטק בשנים האחרונות משפיעות על חיינו ובאים לידי ביטופירוש

באספקטים מגוונים, הדיסק המשמש להעברת חומר הופך ליצירה אומנותית ומדעית, ומשלב 

תנועתיות וצבע. הדיסק ממוחזר ובכך ניתן לראות את השפעתו של טרנד המחזור בשנות 

הדיסק נקרא "דיסק ניוטון" והוא ממחיש חיבור צבעים הנוצר בעין. העין רואה בזה האלפיים. 

מוח בם ומכיוון שהיא אינה מספיקה להגיב, הצבעים "מתחברים" בעין/אחר זה סדרה של צבעי

אפשר "לייצר" צבע )אור( לבן מחיבור של  ונוצרת תחושה של הצבע הממוצע )לבן במקרה שלנו(.

מספר צבעים. העין אינה מסוגלת להבחין ולהבדיל בין תמונות המתחלפות בקצב גבוה מדי )מעל 

 יה בערך(.יתמונות בשנ 10

 

 

 

 

 

 

 תוצאות

לאורך השנים המדוברות אפשר לראות את השפעת ההיסטוריה, הזמן והכלכלה על יצירת הרעשן 

והסביבון. באופן טבעי, אנשים יצרו מרחשי ליבם, שהושפעו מהאירועים שהתרחשו סביבם 

)משואה לתקומה...(. הרעשן והסביבון כיום אינם רק חפצים דתיים אלא הפכו לסמלים 

פורים ולחג החנוכה ולרגשות המעורבים בהם. אפשר לראות כי לקראת שנות ולדימויים לחג ה

האלפיים, וההתפתחות הטכנולוגית שסבבה אותם, גבר הייצור ההמוני וקטנה ההתייחסות 

 האישית, גדל הייצור המכני והאנונימי וקטן המגע של יד אדם.

 

 לסיכום

של הרעשן והסביבון  תםצורבאכן חלה התפתחות  –שאלת המחקר אכן הוכחה באופן חיובי 

 .במשך השנים

 

 מסקנות ומחשבות לעתיד

המחקר מראה שינויים בהתפתחות הצורה של הרעשן והסביבון במשך השנים. המסקנות העולות 

 מכך הן כי ההיסטוריה, הזמן והכלכלה השפיעו ,כל אחד בדרכו, על עיצוב האובייקט.

קודת ראות מסורתית נשתמרו העקרונות ניתן לראות כי השפעתם היא בעיקר חומרית אך מנ

 המנחים. למשל אנו רואים כי החומרים משתנים בעקבות זמינותם ומחירם. 
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חדשות ואישיות  תההשפעות הרוחניות באו כתוספת על המסורת והוסיפו לה פירושים והתייחסויו

המן  בניגוד להשפעות הגשמיות שהתחלפו במהלך השנים. למשל אנו רואים את השוואת הצורר

 לנאצים שבאה ומוסיפה פרשנות אישית וחדשנית למושג צורר.

 

כנראה שגם בעתיד יהיו שינויים שיבואו לידי ביטוי בצד הפיזי של האובייקטים הנ"ל ולצד 

 מסורתי יתווספו פירושים וזוויות ראייה חדשות, אישיות וחדשניות.-הרוחני
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 העל-יהיבטים אתיים של סרטי גיבור

 

 אוניברסיטת תל אביב, האוניברסיטה הפתוחה, בית ברל ,: ד"ר גלעד פדבהעמית-מנחה

 כפר סבא ,נוי קוגמן התלמיד:

 

  אלות המחקר/מטרות העבודהש

העל.  בעבודה זו בדקתי אילו מערכות ערכים מתבטאות ביצירות שונות מז'אנר סרטי גיבורי

(, 'אקס 1978: 'סופרמן' )ריצ'רד דונר, 2000-ות העד סוף שנ 70-התמקדתי ביצירות מסוף שנות ה

( ו'האביר האפל' )כריסטופר נולאן, 2004(, 'משפחת סופר על' )בראד בירד, 2000מן' )בריאן סינגר, 

2008.) 

 התמקדתי בסוגיות הבאות:

 ?מהו ייעודו של גיבור העל, ומה הופך אדם לראוי לתואר זה 

 מהם יחסי הגומלין בין גיבור העל לחברה? 

 ?מהם יחסי הגומלין בין זהויות שונות של גיבור העל 

 ?איך מוגדרים הטוב והרע ביצירה? האם היחס בין הטוב והרע הוא דיכוטומי 

 ?מהם כוחותיו המיוחדים של הגיבור? האם הם יכולים להוות גם חולשה 

 

 שיטת העבודה

נים על מנת לעמוד על ניתוח סמיוטי, נרטיבי ופילוסופי של סצנות מרכזיות מתוך הסרטים הנדו

המשמעויות הערכיות והאתיות שלהן. השוויתי בין הסצנות מבחינה תוכנית ורעיונית על פי 

 השאלות המפורטות לעיל.  
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 ממצאים

 ?מהו ייעודו של גיבור העל, ומה הופך אדם לראוי לתואר זה 

האפל'( ניזונים  כל ארבעת הסרטים )בעיקר שלושה מהם: 'סופרמן', 'משפחת סופר על' ו'האביר

מהמתחים בין "האישי" ל"חברתי" בייעודו של גיבור העל. ב'סופרמן' לגיבור יש ייעוד 

שימוש בכוחות למען החברה תוך הקרבת רצונות אישיים. עם זאת, בסוף הסרט  –אלטרואיסטי 

האהבה גורמת לו לחרוג מעשיית הטוב לכלל האנושות ולהציל את אהובתו, יהא המחיר אשר 

לאפשר  –מציב בפני גיבוריו גם הוא ייעוד "חברתי", אבל מסוג שונה  'אקס מן'הייעוד שיהא. 

לבעלי הכוחות ולחסרי הכוחות לחיות יחד בשלום )הדגשה של הדמיון בין בני אדם ולא השוני 

סופר על' הגיבורים מעוצבים כסוג של אמנים, שמטרתם להגשים את עצמם,  ביניהם(. ב'משפחת

ל חיים. 'האביר האפל' הוא ההפך המוחלט: אידיאל ההקרבה העצמית נלקח בו יותר מאשר להצי

עד לקצה, כשבאטמן נאלץ לעשות מעשים המייסרים את מצפונו, להשלים עם מות אהובתו, 

 ולהסכים אפילו להיות נרדף בידי המשטרה, רק כדי לעשות את מה שלדעתו יציל את עירו. 

 

 ברה? מהם יחסי הגומלין בין גיבור העל לח 

בכל הסרטים מצבם של גיבורי העל בתוך החברה הנורמטיבית אינו אידיאלי. אצל סופרמן 

ובאטמן זוהי תוצאה ישירה של בחירותיהם, ובחירות שנובעות מעצם היותם גיבורי על. הסרטים 

מסתיימים בכך שהם משלימים, לפחות זמנית, עם ויתורים כואבים במערכות היחסים שלהם עם 

ם, על מנת למלא טוב יותר את ייעודם כגיבורי על. לעומת זאת, גיבורי 'אקס מן' אנשים אחרי

ו'משפחת סופר על' חיים בעולם שלא מקבל את גיבורי העל, בלי קשר לשימוש שהם עושים 

בכוחות, ונלחמים נגד המצב הזה: האקסמנים דורשים שילוב, ובני משפחת סופר על דורשים 

בכל אופן, לכל הגיבורים יש קונפליקטים שנובעים מחריגותם הזדמנות לבטא את ייחודיותם. 

 החברתית.

 

  ?מהם יחסי הגומלין בין זהויות שונות של גיבור העל 

כל הגיבורים הראשיים בסרטים שנבדקו מחזיקים בשני שמות, המבטאים את הפיצול הקיים 

ן )הגיבור הראשי בזהותם: שמם כבני אדם, ושמם כגיבורי על. סופרמן הוא קלרק קנט, וולברי

ב'אקס מן'( נקרא בילדותו לוגאן, מר אינקרדבל ואלסטי גירל )מגיבורי 'משפחת סופר על'( 

מקבלים את השם בוב והלן, ובאטמן הוא ברוס ווין. השמות השונים מעידים על חלקים שונים 

שבאה  בזהותו. סופרמן יוצר הפרדה מוחלטת בין זהותו כקלרק קנט לבין זהותו כסופרמן, הפרדה

אלא אפילו בדרכי  הוא סופרמן,-לידי ביטוי לא רק בכך שהוא לא מספר לאנשים שקלרק קנט הוא

ההתנהגות שלו. כך גם באטמן מול ברוס ווין. כשהם לא צריכים להפגין את כוחותיהם, הם 

משתדלים, כל אחד בדרכו שלו, למנוע מאנשים להרגיש את יראת הכבוד שזהותם ה"גיבורית" 

וולברין, לעומת זאת, מציג עצמו תמיד כ"וולברין", וכשהוא מספר לדמות אחרת  מקנה להם.

בסרט כי בעבר לוגאן, הדבר לובש אופי של וידוי ממש. ב'משפחת סופר על' הזהות של גיבור העל 

מעוצבת כזהותו האותנטית. בני המשפחה הוכרחו לאמץ שמות אנושיים נטולי ייחוד כמו "בוב" 

רט הם חוזרים לשמותיהם ה"גיבוריים": מר אינקרדבל, ואלסטי גירל. ו"הלן", אך בסוף הס

 ככלל, גיבורי העל נקרעים בין זהותם כבני אדם לבין זהותם כגיבורים.
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  ?איך מוגדרים הטוב והרע ביצירה? האם היחס בין הטוב והרע הוא דיכוטומי 

י שיש להם התלבטויות בכל הסרטים, הגיבורים מייצגים באופן כללי את כוחות הטוב, אף על פ

וחסרונות. תופעה זו בולטת במיוחד בשל כך שבכל אחד מן הסרטים מופיע נבל, המייצג את הרוע 

שכנגדו נאבק הגיבור. 'סופרמן' האלטרואיסט נלחם בנבל לקס לות'ור, שהוא אגואיסט ופושע, 

שע מגנטו, שזומם מזימות שאין מאחוריהן כל אידיאולוגיה זולת טובת עצמו; ב'אקס מן' הר

שניחן גם הוא בכוחות על, נלחם במחוסרי כוחות העל, בעוד גיבורי העל החיוביים נאבקים למען 

שלום בין בעלי כוחות העל למחוסרי כוחות העל; ב'משפחת סופר על' סינדרום רוצה לגרום לכך 

פל' הג'וקר שלכולם יהיו כוחות על, וכנגדו יוצאים גיבורי העל שנלחמים על ייחודיותם; ב'אביר הא

 רוצה להשליט כאוס ושבר מוסרי, ואילו באטמן מתאמץ בכל כוחו לבסס קודים מוסריים. 

למרות הגבולות הברורים שמתהווים בין גיבורי העל לבין אויביהם, בחלק מן הסרטים הללו 

על' על הרקע -וב'משפחת גיבורי 'אקס מן'הדיכוטומיה בין טוב לרע מיטשטשת. כך למשל, ב

י שמובא למעשיהם של מגנטו וסינדרום )בהתאמה( מאפשר להבין אותם, ולכן הפסיכולוג

הדיכוטומיה ב'משפחת סופר על' פחות ברורה. ב'אביר האפל' מופיעה דמותו של הארווי דנט, 

שמתחיל כגיבור ומסיים כנבל. אך גם במקרה זה הרוע שלו מנומק פסיכולוגית, בהקשר לחוסר 

ברוב הסרטים שנבדקו קיימת התייחסות למקורותיו של  קשה. היכולת שלו להתמודד עם מציאות

 הרוע, ותוך כדי כך מתעמעמים היחסים הדיכוטומיים בינו לבין הטוב.

 

 ?מהם כוחותיו המיוחדים של הגיבור? האם הם יכולים להוות גם חולשה 

ים )פרט לבאטמן שכוחותיו נובעים ממכשיר כוחות העל של הגיבורים הם עוצמה טבעית, פיזית

שונים שברשותו(. אבל להיות "גיבור על" פירושו בעיקר להיות בעל שוני נפשי מהותי. ושוני זה לא 

מוביל רק לדברים חיוביים, אלא גם לקשיים רבים. וזו המסקנה שאפשר להסיק מכל הסרטים: 

לאדם המיוחד, זה שעושה את מה שאחרים לא יעשו, צפויה התמודדות לא פשוטה. גיבורי 

ם לא אנשים מושלמים, הם פשוט השתמשו בכוחות מסוימים שיש ברשותם כדי הסרטים ה

לעשות את מה שהם רואים בתור הטוב, אפילו אם זה דורש מהם ויתורים. בלי שהגיבורים 

יתמודדו עם קונפליקטים, בלי שיתגברו על חסרונותיהם או יקבלו החלטות קשות, אין משמעות 

 אתית אמיתית למעשיהם. 

 

 מסקנות

ודת המוצא שלי הייתה שהסרטים מייצגים עמדות אתיות. מאחר שכל הסרטים בהם נק

התמקדתי עוסקים בשאלה "איזה אדם הוא גיבור אמיתי?". אפשר לשער ששאלה זו היא אחת 

 השאלות המרכזיות המעסיקה את התרבות האמריקאית בת זמננו. 

על' ו'האביר האפל'( יש עיסוק  , 'משפחת סופר'אקס מן') 2000-בשלושת הסרטים שיצאו בשנות ה

רב בהתמודדות של הגיבור לא רק עם נבלים שחותרים תחת יסודות החברה, אלא גם עם החברה 

הרבה יותר מאשר בסרט  'סופרמן' מסוף  2000-שאינה מקבלת אותו. עיסוק זה מורגש בשנות ה

ה"נורמלית" הפך , שהיה לארכיטיפ של ז'אנר גיבורי העל בקולנוע. הרוע שבחברה 70-שנות ה

לנושא מרכזי יותר במהלך השנים, או לפחות ניתן לו יותר ביטוי במיינסטרים הקולנועי, גם אם 

 עודנו נחשב כנושא שנוי במחלוקת. 
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. אין ספק (omnipotent)מצאתי שגיבורי העל המככבים בסרטים הנדונים אינם "כל יכולים" 

ק מבחינת יכולותיהם אלא גם ברמה המוסרית, שלגיבורי כל הסרטים שנבדקו יש ייחודיות, לא ר

 המבדיל אותם משאר בני האדם, אבל אותה איכות לא מונעת מהם להיות בעלי פגמים. 

 

פגמים אלו וההתמודדות איתם הנם חלק מהותי מהביוגרפיה הבדיונית של גיבורי העל. הם 

בורים אינה מובנת מאפשרים לצופים להזדהות איתם, ולא רק להעריץ אותם. עובדת היותם גי

מאליה. למעשה, הקשיים איתם מתמודדים אותם גיבורים נובעים במידה רבה מהייחודיות 

-שלהם, בהיותם גיבורי על. הקשיים שגורמים הכוחות )או היכולות; באטמן הנו נטול כוחות על

טבעיים( לאדם המחזיק בהם עומדים במרכז הסרטים, כמעט באותה מידה כמו היתרונות 

 ם בהם. בלי קלרק קנט, כך מתברר, לא היה יכול להתקיים סופרמן.הגלומי

 

מוסרי של -אני חושב שהגישה המוצעת במחקר תקפה לגבי כל ניסיון לחקור את המימד האתי

גיבורי על בתרבות הפופולארית. גיבורי על אמנם מצטיינים בחוזקם, ופרט ליצירות יוצאות דופן 

ל בדרך כלל עליהם להתמודד עם משהו. התמקדות רק מסוימות, מגשימים ייעוד כלשהו, אב

ברגעי השיא תהיה פשטנית. גם בשתי היצירות מבין הארבע שבחנתי בהן הגיבורים "מנצחים" 

באופן ברור, אין ספק הם מגיעים לכך אחרי מאמצים קשים הן מבחינה פיזית והן מבחינה 

ון" כפי שהיצירה מציגה אותו, אבל בכל ארבע היצירות, הגיבורים "עושים את הדבר הנכ ;מנטלית

 לא בלי היסוס. 

 

למעשה, זוהי גישה שלדעתי כדאי לאמץ לגבי קולנוע פופולרי בכלליות. אף אם ביצירה כלשהי 

ניתן לחלק את הדמויות חלוקה גסה ל"טובים" ו"רעים", ואף אם ידוע שה"טובים" יגשימו את 

לבטים שבדרך כמייצגים את הקשיים ייעודם, עדיין אפשר בדרך כלל לפרש את הקשיים וה

שאותה יצירה רואה ביחס להגשמת החזון במציאות. מחקרים שיתבססו על הנחת יסוד זו יוכלו 

לשפוך אור על יוצרים ואף על חברות, שכן כל סיפור בו מוצג גיבור המנצח קשיים, מעביר לקהל 

 הקשיים האלו צריכים להיות מנוצחים.  – מסר ברור

 

לציין את ההקשר ההיסטורי שהמחקר מכיל בתוכו. במסגרת הניסיון לעסוק  כמו כן, חשוב

בתפישות שונות על דמות הגיבור האידיאלי, נלקחו דוגמאות מהתנ"ך והמיתולוגיה היוונית 

לגיבורים, וכן אנשים אמיתיים שהפכו לגיבורי תרבות. גיבורי העל הם חלק ממנהג ארוך שנים של 

מויות שהופכות לסמל, לייצוג של קונספט. על אף ההבדלים הרבים המין האנושי להציב לעצמו ד

בין התרבות הפופולארית בת זמננו למיתולוגיה או גלוריפיקציה של אדם אמיתי, יש לנתח סרטי 

גיבורי על בפרט וסרטים המציגים גיבור "גדול מהחיים" בכלל, כיצירות שחלק ממטרתן הוא 

 סוק בהשלכותיו של המיתוס הזה. ולעתים קרובות, גם עי –עיצוב מיתוס 

 

 כוונות לעתיד

עבודתי תשמש כבסיס להרצאה בכנס המתוכנן לסיום הפרויקט. כמו כן, ניתן להשתמש בעבודה 

 כנייר עמדה של הפרויקט.
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