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 ה"דוגמלות להם ילחנך בני אדם היא לה הנכונההדרך "

 אלברט איינשטיין                                                                                                       

 

 חלק א: תיאור התכנית

 הרקע לתכנית 

עמית מקצועי, המאפשר -יכולים להפיק תועלת ייחודית מיצירת קשר עם מנחה םתלמידים מחונני

שבו הוא מומחה. התפקיד  להם להתנסות במחיצתו ובהדרכתו בשאלת מחקר מתחום הדעת והיצירה

עמיתים בהצלחתם האקדמית של חניכים מחוננים מתועד היטב בספרות -החשוב של מנחים

. תפקיד זה בא לידי ביטוי בעבודה אישית צמודה של אנשי מקצוע מן השורה הראשונה 2 1המחקרית

 עם חניכים בעלי פוטנציאל יוצא דופן אשר הופכים באופן הדרגתי להיות עמיתים לחקר וליצירה. 

 

עמיתים יכולים לקחת תפקיד חשוב בהתפתחותם -עולה כי מנחים 3יתר על כן, ממחקרים שונים

ת של מתבגרים מחוננים, וכן לסייע להם מבחינה מקצועית. בהתאם למודל הרגשית והחברתי

מיכולת, לקומפטנטיות, למומחיות  –, המתייחס לתהליך של מספר שלבים 4ההתפתחות של כישרון

ולבסוף להישגים יוצאי דופן. מחקרים מראים שבכל אחד מהשלבים, אך במיוחד בשלבים האחרונים, 

מודלים להזדהות למתבגרים מחוננים ולסייע להם ליישם ידע באופן עמיתים יכולים לשמש -מנחים

 מעשי, להתנסות בכיווני קריירה מקצועית ולמצוא את קולם הייחודי ואת הנישה האישית שלהם.

עמית מתייחסת לסוגיות שונות המטרידות מחנכים של חניכים מחוננים, -הנחיה אישית של מנחה

 כגון:

  העניין והיכולות של חניכים מחוננים?כיצד להתייחס למגוון תחומי 

  כיצד ליצור הזדמנויות שיסיעו לחניכים מחוננים להגיע לידע ולאמצעי החקר העדכניים

 והמתקדמים ביותר, בכדי לאפשר להם לרכוש ידע מעשי בתחומי העניין שלהם?

 ?כיצד לסייע לחניכים מחוננים לבחור באופן מושכל את כיוון הקריירה שלהם 

 תלמידות מחוננות כשסביבתן אינה מעודדת אותן תמיד לממש את הפוטנציאל שלהן? כיצד לטפח 

                                                           
1
 Bisland, A. (2001). Mentoring: An educational alternative for gifted students. Gifted Child Today, 24(4), 

22-25. 

 
2
 Hamilton, S. F., & Darling, N. (1996). Mentors in adolescents’ lives. In K. Hurrelmann & S. F. Hamilton 

(Eds.), Social problems and social contexts in adolescence (pp. 199-214). Hawthorne, NY: Aldine, De Gruyter. 

 
3
 Casey, K. M. A , & Shore, B. M. (2000). Mentors’ contributions to gifted adolescents’ affective, social 

and vocational development. Roeper Review, 22(4), 227-230. 

 
4
 Subotnik, R .F., Olszewski-Kubilius, P., & Worrell, F.C. (2011). Rethinking giftedness and gifted 

education: A proposed direction forward based on psychological science. Psychological Science in the 

Public Interest. 12(1), pp. 3–54. 
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תכניות של הנחיה אישית לתלמידים מחוננים בארצות הברית ובקנדה הצליחו להתמודד עם סוגיות אלו 

ובאופן ספציפי בקרב בנות  ,7 6, שרמת המחוננות שלהם גבוהה במיוחד5םבקרב תלמידים מחונני

  .9 8מחוננות
 

לאור המחקרים שצוינו לעיל, סבור האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך כי תלמידים 

עמית מקצועי, מומחה מן -יכולים להפיק תועלת ייחודית מיצירת קשר אישי הדוק עם מנחה םמחונני

המעלה הראשונה בתחומו, המאפשר להם להתנסות במחקר בתחומי דעת ויצירה. במהלך ההתנסות 

שויים התלמידים לפתח יכולות חקר ויצירה שקשה לפתחן בסביבת הכיתה, הן בזכות הליווי האישי ע

העמית, הן כתוצאה מהחשיפה למבנה הדעת ולידע העדכני של התחום והן בזכות -של המנחה

כל זאת, באמצעות רכישת כלים להתמודדות עם  ההתנסות המעשית עם אתגרים בתחום תוכן מסוים.

כולים ובלוויית הצלחות ונקודות אור שהתחום מזמן. התנסות זו תסייע לתלמידים מכשולים ותס

 לממש את הפוטנציאל שלהם ולגבש את זהותם המקצועית לקראת בחירת קריירה עתידית.  םמחונני

מסיבה זו החליט האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך ליזום תכנית ארצית 

מכל קצוות הארץ. הוקמה ועדת היגוי לתכנית ובראשה  םגרים מחונניובמסגרתה לאתר ולטפח מתב

שלומית רחמל, מנהלת האגף. ועדת ההיגוי מסייעת לעצב את מסגרת התכנית ואת גב' עומדת 

, 9002עקרונותיה ומלווה את פעילותה. צוות מומחים ממכון סאלד מפעיל את התכנית, החל מינואר 

 כה מעצבת.עבור האגף ומעריך את התכנית בהער
 

 

 

 

                                                           
 

5
 Conley, J. (2003). Science education programs for middle school and high school students sponsored by 

the Howard Hughes Medical Institute. In P. Czermely & L. Lederman (Eds.), Science education: Talent 

recruitment and public understanding (pp. 129-137). Amsterdam: IOS Press.  

 
6
 Connolly, P., Szczesniak, E., & Nayak, L. (2003). Mentor, Merlin, muse: Inspiring poets and scientists. 

The Illinois Mathematics and Science Academy Program. In P. Czermely &  L. Lederman (Eds.), Science 

education: Talent recruitment and public understanding (pp. 138-146). Amsterdam: IOS Press 

 
7
 Shmookler, S. R. (2003). Howard Hughes Medical Institute sponsored student and teacher internships at 

the National Institutes of Health in Bethesda, Maryland, USA. In P. Czermely & L. Lederman (Eds.). 

Science education: Talent recruitment and public understanding (pp. 169-177). Amsterdam: IOS Press 

 
8
 Armour, M. (1987). Women into science, engineering and technology. Strategies for change at the 

University of Alberta. Contributions to the Third Girls Science and Technology (GASAT) conference, Ann 

Arbor, Michigan. 
 
9
 Sloat, B. F., & Deloughry, C. M. (1985). Summer internships in the science for high school women. Ann 

Arbor, University of Michigan, Center for the Education of Women. 
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 מטרת התכנית 

 מטרת התכנית היא לטפח מנהיגות עתידית בישראל בתחומי תוכן שונים.

 יעדי התכנית

סיוע לתלמידים מחוננים, שלהם תשוקה וסקרנות עזה להעמיק בתחום עניין מעל ומעבר למצופה,  .1

 לממש את הפוטנציאל הטמון בהם. 

 כיוונים שונים לקראת בחירת קריירה עתידית.מתן אפשרות לתלמידים מחוננים לבחון לעומק  .9

 

 מהלך התכנית

 (2032דצמבר, -חניך )נובמבר-עמית-שלב ראשון: יצירת צמדים מנחה

עמיתים המתאימים -למנחים הצמידםהמטלה העיקרית בשלב זה הייתה לאתר חניכים לתכנית ול

ביותר, על בסיס תחומי עניין ונתוני התאמה אישיים. הקריטריונים שהנחו את מכון סאלד באיתור 

, לקראת המחזור הראשון של 9002המועמדים לתכנית הותוו על ידי ועדת ההיגוי של התכנית בשנת 

ים במשרד החינוך, הגב' התכנית. בראש הוועדה עומדת מנהלת האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינ

הוועדה כוללת נציגים ממוסדות להשכלה גבוהה כמו פרופסור דניאל זייפמן, נשיא . שלומית רחמל

טכנולוגיה באוניברסיטת בן -ברמץ, מנהלת המכון הלאומי לביו–מכון וייצמן; פרופסור ורדה שושן

הקריטריונים לבחירת החניכים ועדת ההיגוי גיבשה את . ל"גוריון ומפקד תכנית תלפיות בצה

המשתתפים בתכנית ואישרה את התהליך שהוצע לאיתורם ולטיפוחם וכן את תהליך ההערכה 

 המעצבת. תהליכים אלה יפורטו בהמשך.
 

 הקריטריונים לבחירת החניכים כוללים: 

 דופן יוצאת בצורה עניין בתחום והעמקה פעילויות ייזום, סקרנות: עניין בתחום להעמיק תשוקה. 

  :וונים בלתי צפויים ומזוויות הסתכלות ישונות מכ בעיותלתופעות, ול סוגיות,לגישה יצירתיות

לדרך  היצמדותולא  ותפתור בעירבות, חדשניות ומפתיעות, והצעת מספר דרכים לבחון תופעות ול

יחסים חדשים בין  ; מציאתלמציאות וקישורםרעיונות מקוריים ובלתי שגרתיים  העלאת אחת;

על דעות  עמידה ;חת סיכוניםילנסות דברים לא בטוחים ולק נכונות ;קטעי ידע וניסיון מוכרים

 , גם כאשר אין הן מקובלות על דעת הרוב.עליהן הגנהו

 י התעניינות בנושאההבנה להעמיק את  שאילת שאלות מסדר חשיבה גבוה העוזרות: שאלות שאילת

  חשיבה והעמקה. ,הבהרהות הדורשבסוגיות ודילמות מורכבות שאלות ה מיקוד. שונים

 :הטלת ספק בפרדיגמות קיימות, בדיקת כל הנתונים טרם הסקת מסקנות,  חשיבה ביקורתית

הבחנה  הבחנה בין עמדות סובייקטיביות לבין עובדות, זיהוי מידע רלוונטי, הבחנה בין עיקר לטפל,

 בין תוצאות ומסקנות.

  שימוש בידע בהקשרים שונים המביא ליצירת ידע חדש. חדש: ידע אינטגרציה של 

  :אתגרים. כאל ולתסכולים לקשיים התייחסותשאיפה לאתגרים  

  :חתירה לקראת מטרות ויעדים בדבקות והשלמת פעולות בנושאי עניין שונים.התמדה 
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 רגישות גילוי, שונים בנושאים חברתית מעורבות הפגנת: רגישות להיבטים מוסריים וחברתיים 

 מההתנהלות כחלק ומוסריים חברתיים להיבטים התייחסות, הזולת על מעשים של להשלכות

 .החיים ומהוויית היומיומית

עמיתים, נערכו במהלך -איתור המועמדים לתכנית, והצמדת החניכים המשתתפים בתכנית למנחים

 פעילויות האיתור והמיון האלה: 

לתכנית לפי המלצות מורים בתכניות לתלמידים מחוננים ובהתאם לשאלונים  איתור מועמדים .3

 אישיים של חניכים מומלצים לתכנית. האיתור בוצע על ידי מכון סאלד;

ממאגר מומחים שנבנה על ידי מכון סאלד על מנת לאתר את המומחים בעלי  ריאיון המומחים .2

 תחומי העניין הקרובים ביותר למועמדים לתכנית;

בתכנית לאחר ריאיון המועמדים בוועדת קבלה הכוללת מומחה  בחירת החניכים המשתתפים .3

מתחום התוכן ונציג של מכון סאלד. לפני הריאיון קיבל כל מועמד חומר חדש לקריאה בתחום 

התעניינותו ובמהלך הריאיון התנהל דיון על התובנות ועל השאלות שעלו מתוך החומר, לצד 

 רים. שאלות על היבטים קוגניטיביים ואישיותיים אח

 

( מהחניכים הגיעו 5עמיתים וחניכים. יותר מרבע )-צמדים של מנחים 11בתום שלב זה אותרו 

מהפריפריה החברתית או הגאוגרפית. בלוח שלהלן מוצגים אפיוני החניכים מבחינת מגדר ותחומי 

 חקר.
 

 (n=18) : אפיוני חניכי המחזור השלישי של תכנית מנחים עמיתים מבחינת מגדר ותחומי חקר3לוח 

 תחומי חקר

 מגדר

מדעים מדויקים 

 ומדעי החיים

אמנות, מוסיקה  מדעי החברה והרוח

 וקולנוע

 1 1 6 נערים

 9 3 5 נערות

 3 4 11 סה"כ

 

( מחניכי המחזור וחניכות המחזור הן נערות. מרבית 11מתוך  10מהלוח עולה שיותר ממחצית )

( בחרו בתחום חקר ממדעי החיים או מהמדעים 61%-חניכים, המהווים כ 11החניכים במחזור )

בתחום  –המדויקים. ארבעה חניכים בחרו בתחום חקר ממדעי החברה והרוח ואילו שלושה חניכים 

 קולנוע.הסיקה או מוהאמנות, ה
 

עמיתים במכון סאלד, ששימש את התכנית בשלושת המחזורים, וימשיך -כמו כן הורחב מאגר המנחים

 מומחים בתחומי תוכן שונים. 55לשמש את התכנית גם בשנים הבאות. המאגר כולל 
 

 (2033דצמבר, -חודשים )ינואר 32 –שלב שני: הפעלת התכנית 

. 9013החלו לעבוד במסגרת התכנית במשך שנה, החל מינואר  –עמית וחניך -מנחה –הצמדים 

הצמדים נפגשו לפחות אחת לשבועיים למשך חמש שעות בכל פעם, ועבדו יחד על עבודת חקר בתחומי 

 התעניינות משותפים ובהתאם לבחירתם. 
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צמן בהשתתפות במהלך שנת הלימודים התקיימו ארבעה כנסים: כנס הפתיחה שנערך במכון וי

החניכים, ההורים והמנחים. בכנס הוצג הרקע לתכנית והוצגו עקרונותיה, וכן התקיימה סדנה 

העמית לבין החניך וכן תיאום הציפיות ביניהם. -למשתתפי התכנית שבה נערך "חוזה" בין המנחה

 בנוסף, התקיימה סדנה לתיאום ציפיות עם הורי התלמידים.

בכנס הראשון התנסו החניכים בסדנה שעסקה במיומנויות  –ם לחניכים במהלך השנה נערכו שני כנסי

איתור מידע ובפיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית וכן דנו בדרכי התמודדות עם אתגרים בעבודות 

החקר שלהם, כגון קביעת סדרי עדיפויות וניהול יעיל של זמן. בכנס השני דנו החניכים בדרכים 

 בכנס הסיום. לסיכום עבודותיהם, ולהצגתן

 לחינוך למצוינות בישראל שביעיהארצי ה, יתקיים מושב הסיום של המחזור במסגרת הכנס 9014באפריל 

ודאות' , שמארגן האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך. בכנס זה יציגו כל -'ודאות ואי –

העמיתים יספרו במושב מיוחד -החניכים את עבודותיהם בפוסטרים, ונציגים מבין החניכים ומבין המנחים

 על התנסויותיהם בתכנית ועל תוצרי עבודות החקר שביצעו.
 

כמו בשני המחזורים הקודמים, גם במחזור הנוכחי עמדה לרשות משתתפי התכנית ברצוננו לציין כי 

העמיתים( יועצת חינוכית המתמחה בעבודה עם -)שכללו את החניכים, את הוריהם ואת המנחים

עמיתים, יחד עם רכזת התכנית במכון סאלד, -תלמידים מחוננים. היא עקבה אחר התלמידים והמנחים

במקרה הצורך. היועצת ורכזת התכנית אף תכננו וארגנו את כל הכנסים במהלך ונתנה להם ייעוץ אישי 

 השנה והיועצת אף העבירה חלק מהסדנאות בכנסים.
 

 חלק ב: הערכת התכנית

בהתאם להמלצתה של ועדת ההיגוי, ֻלוותה התכנית בהערכה מעצבת כדי לבחון את התקדמותה 

ברציפות את תהליך העבודה של הצמדים בכדי לקראת הגשמת מטרותיה ויעדיה. מכון סאלד ליווה 

שהקשר פועל היטב הן בהיבט המקצועי הן בהיבט האישי. הליווי נערך באמצעות שיחות  להבטיח

עמיתים בהתאם לצורך. כמו כן, לרשות ה-טלפון אישיות עם החניכים, ושיחות אישיות עם המנחים

המתמחה בעבודה עם חניכים מחוננים ועם העמיתים עמדה יועצת חינוכית ותיקה -החניכים והמנחים

מוריהם, שעבדה ִאתם באופן פרטני בהתאם לנסיבות ובתיאום עם רכזת התכנית במכון סאלד. 

העמיתים מילאו שאלוני משוב תקופתיים, ובעקבות המידע שעלה מהם נערכו -החניכים והמנחים

 שינויים בתהליך העבודה במהלך השנה.
 

 השגת מטרת התכנית ויעדיה 

 מטרת התכנית היא לטפח מנהיגות עתידית בישראל בתחומי תוכן שונים.כאמור, 

עמיתים בתכנית. -פרטנו את המטרה לשני יעדים מדידים לאחר שנת ההתנסות של החניכים והמנחים

 ברצוננו להתייחס עתה לעדויות שנאספו במהלך השנה באשר להשגת כל אחד מן היעדים.

מתן סיוע לתלמידים מחוננים בעלי תשוקה וסקרנות עזה  – ליעד הראשון של התכניתבאשר 

התייחסנו לכמה  להעמיק בתחום עניין מעל ומעבר למצופה ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם,

היבטים: ההתמדה של החניכים, תוצרי עבודתם, תרומת התכנית לטיפוח הסקרנות והידע ולרכישת 

 כלים ללימוד עצמי.
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 ים שהתחילו במחזור זה בתכנית אכן התמידו בה במהלך שנת הלימודים. החניכ התמדת החניכים: כל

החניכים הגיעו לתוצר כמו עבודת חקר או יצירה בתחומי המוסיקה והאמנות עם תום  תוצרים: כל

שנת לימודים אחת. פירוט תוצרי החניכים מוצג בחלק השלישי של סיכום זה. כל התוצרים היו 

  ( הגיעו להישגים 11מתוך  11של המנחים המומחים בתחום. מרביתם ) באיכות גבוהה, לפי חוות דעתם

יוצאי דופן לפי אמות מידה מקצועיות. בלוח הבא מוצגים נתונים לגבי אופני ההישגים יוצאי הדופן 

 וכן דוגמאות להישגים אלו.

 הישגים יוצאי דופן של החניכים במחזור ג' של התכנית – 2לוח 
  (*n = 22) 

 

מספר  אופי ההישג
 החניכים

 דוגמאות להישג

; חניך אחד לומד לתואר ראשון במדעי המחשב באוניברסיטה הפתוחה 9 למידה מתקדמת
 תלמידה אחת התחילה ללמוד בטכניון בשנה"ל תשע"ד.

המשך עבודה של חניך 
 עמית-עם מנחה

  .עמיתים-שבעה חניכים ימשיכו לפתח את עבודתם יחד עם המנחים 5

בכנסים הצגת העבודה 
 מקצועיים

 ודאות בכנס מקצועי; -חניך אחד מתכנן להציג את עבודתו בנושא של אי 3
שתי חניכות הציגו את עבודותיהם בתחום המדעים בכנסים ובמפגשים 

 .מדעיים באוניברסיטת חיפה ובמכון ויצמן
פרסום בכתבי עת 

 מקצועיים
העמיתים -המנחיםארבעה חניכים מתכננים לפרסם את עבודתם יחד עם  4

 .בכתבי עת מקצועיים
 .י חניכים הגישו את עבודותיהם לתחרות של עבודות גמרנש 9 השתתפות בתחרויות

השתתפות במחנה 
 מחקר

חניך אחד השתתף בקיץ במחנה מחקר בינלאומי במדעים במכון וייצמן  1
 .בעקבות עבודתו בתכנית

פיתוח היבטים 
 יישומיים

במהלך עבודתו על עיצוב מערכות ברכב העתידי חניך אחד פיתח פטנט  3
עמית שלו. לעבודה יש -והגיש בקשה לאישור הפטנט יחד עם המנחה
 פוטנציאל להשפיע על תוכן מערכות ברכבים;

 חניך אחד כתב יצירה מוסיקלית מקורית שתנוגן על ידי הרכב קאמרי;

 כנס.חניכה אחת ציירה ציורי שמן ויצרה קומיקס סטירי חברתי שיוצג ב
 *מספר חניכים הגיעו להישגים יוצאי דופן בכמה אופנים ולכן מספרי החניכים גבוהים יותר ממספר החניכים הכולל

 

 על פי דיווחיהם –תרומת התכנית לחניכים 

מיצוי הפוטנציאל של תלמידים מחוננים בתחומי התעניינותם  – ליעד הראשון של התכניתאשר 

החניכים  שכל , הריעמיתים(-צמודה עם מודלים לחיקוי )מנחיםבאמצעות עבודה אינדיבידואלית 

. "לתחום בצורה התיאורטית ובצורה המעשית"ציינו בסוף השנה שעבודת החקר שלהם חשפה אותם 

( לרכישת ידע. בשאלות 6עד  1-בסולם מ 5.3בממוצע, דווחו החניכים שהתכנית תרמה במידה רבה )

הן בתחום  חדשים, דרכי חשיבה חדשות ועולם מושגים חדש" "לתכניםפתוחות ציינו מרביתם שנחשפו 

 5החקר והן בתחומים משיקים לנושא עבודתם. בנוסף, החניכים דווחו שהתכנית תרמה במידה רבה )

( שהתכנית הגבירה את 10) ( לטיפוח סקרנותם. בשאלות פתוחות ציינו מרביתם6עד  1-בסולם מ

ביוכימיה בפרט והאקדמיה בכלל, שהלך והתרחב לחלון גדול. "התכנית פתחה לי צוהר לעולם ה: סקרנותם

ההיחשפות לעולם המחקר " ;לקראת סיום התכנית, אני אדם סקרן הרבה יותר מאשר שהייתי בתחילתה"

גרמה לי לפתח צמא לים הגדול של הידע ושל הבלתי ידוע. אני יודע שהספקתי בקושי לטבול בו את רגליי, וכבר 

 ומקיו ולהפליג במרחביו".אני משתוקק לצלול לע
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בתחומי התעניינותם באמצעות  םמחונני תלמידיםמיצוי הפוטנציאל של מכאן, שהרכיבים החיוניים ל

 אכן קיימים בתכנית. – מיתיםע-עם מנחיםאינדיבידואלית צמודה  עבודה

מתן אפשרות לתלמידים מחוננים לבחון לעומק כיוונים שונים  –ליעד השני של התכנית  אשר

הרי שכל החניכים אכן השתתפו בדיונים שנערכו במהלך הכנסים  לקראת בחירה של קריירה עתידית,

דווחו החניכים שהתכנית , בסוגיות של סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שאותו חקרו. בממוצע

להיכרותם עם סגנון העבודה בתחום שאותו חקרו. מדברי ( 6עד  1-בסולם מ 5.6)תרמה במידה רבה 

( ניכר שהתנסותם בעבודת חקר ברמה מקצועית גבוהה הייתה משמעותית מאוד 16ניכים )הח

"אי אפשר להשוות את סגנון העבודה בבית הספר לסגנון העבודה אשר נרכש בתכנית. התכנית נותנת : לגביהם

ידע ולא אפשרות להבין כיצד מתנהל מחקר )שהרי עוברים תהליך שבו מבצעים אחד כזה(, תהליך שכולל יצירת 

"במסגרת  ;"השתתפתי בפגישות קבוצה, שחשפו אותי לתחומי מחקר ודרכי מחקר נפוצות" ;שימור ידע"

התכנית עבדתי על נושא מסוים והבנתי בדיוק איך חוקרים ואיך מסיקים מסקנות, מה מותר ומה אסור, מה 

ולעבודות בנושא. עכשיו אני מקובל ועוד. במסגרת התכנית גם התבקשתי לכתוב עבודה, ונחשפתי לתזות 

"למדתי התמקדה במיומנות נוספת:  ותחניכאחת ה מכירה ממש טוב את המבנה של העבודות הכתובות".

 ואחרים ,להשתמש בספריה אקדמית, לכתוב הפניות בצורה הנכונה ובאופן כללי לכתוב עבודה אקדמית"

הרבה יותר זהירה, ולתת מחשבה יתירה לכל "בזכות הפרויקט למדתי לעבור בצורה באופן אישי יותר ש נוציי

"במהלך התכנית למדתי לעבוד שעות רבות בכדי להגיע לתוצאה, בניגוד לתוצאות המידיות ; פעולה שלי"

 שהורגלתי אליהן עד עכשיו". 
 

( לרצונם להמשיך לעסוק בתחום 6עד  1-בסולם מ 4.5) בממוצע, ציינו החניכים שהתכנית אכן תרמה

( דיווחו שהתכנית תרמה למחשבות על קריירה 13מרביתם ) .או בתחומים משיקיםעיסוקם בתכנית 

"בזכות ; "התכנית עודדה את הרצון שלי לעסוק במחקר. ראיתי שזה לא מרתיע כפי שחשבתי שזה"עתידית: 

עבודה בה התכנית נכנסתי לעולם האקדמי, הכרתי 'איך הכול פועל מבפנים' ולמדתי המון. הכרתי את צורת ה

"התכנית גרמה לי להיות ממש בטוחה שאני רוצה ללמוד במוסד האקדמי שבו  בדים אנשים מקצועיים";עו

עבדתי, ושהנושא אותו אני רוצה ללמוד יהיה פיזיקה עם עוד נושא )מתמטיקה או מדעי המחשב(. אני רואה את 

 המנחה ויודעת שאני רוצה להיות כמוהו".

 י, ניתן אפוא לסכם עם סיום שנת הלימודים של המחזור השליש

 אכן הושג. –שהיעד השני של התכנית 
 

 

 השגת מטרת התכנית ויעדיה  –סיכום 

מיצוי הפוטנציאל של תלמידים מחוננים בתחומי  –בהתאם לעדויות שהוצגו, עולה ששני יעדי התכנית 

ומתן עמיתים(, -התעניינותם באמצעות עבודה אינדיבידואלית צמודה עם מודלים לחיקוי )מנחים

הושגו  –אפשרות לתלמידים מחוננים לבחון לעומק כיוונים שונים לקראת בחירת קריירה עתידית 

של התכנית. לפיכך, ניתן לסכם ולומר כי התכנית תורמת באופן משמעותי ליצירת  שיילבמחזור הש

 הקרקע והתנאים בקרב תלמידים מחוננים לטיפוח מנהיגות עתידית בישראל בתחומי תוכן שונים.
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 חלק ג: תקצירי עבודות החניכים
 

 .תכניתמהלך השתתפותם ברות עבודתם המאומצת של החניכים בבחלק זה נציג את פ  

ממצאי החקר וכן רעיונות , שיטת החקר, שאלת החקר בה עסקו ,נושא העבודהיוצגו כל תקציר ב

 .לצורך פרסום בכתבי עת מקצועייםבאנגלית התקצירים נכתבו חלק מ. לעתיד

 :התקצירים מוינו על פי תחומי הדעת הבאים

 מדעים מדויקים ומדעי החיים 

 מדעי החברה ומדעי הרוח 

 וקולנועאמנות , מוזיקה 

 

 :בכל תחומי הדעת החניכיםסדר התקצירים של 

 מדעים מדויקים ומדעי החיים

 עמית קול עדן אזולאי

 עידו רוזנבאום עומר דויטש

 לינוי רז ניר מגרפטה

 ליאן שאהין מאור נאמן

 יעל שרים סיפן נוה

  עבד קאדרי

 

 מדעי החברה ומדעי הרוח

 עידו הבר

 שירה הניג

 נעמה לוי

  דפנה רוטשטיין לנדמן

 

 מוזיקה וקולנוע, אמנות

 ג'וי שכטר

 שני רועה

 ניצן בן זמרה
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 מדעים מדויקים

   ומדעי החיים
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  התולעתמידול ממוחשב של התפתחות 

Caenorhabditis Elegans (C. elegans) 

 עדן אזולאי, אשדוד: חניכה

 ורביב קריבוס ר אסף מרון"דדוד הראל, ' פרופ: עמיתים-מנחים

 רחובות, מכון ויצמן למדע

 

 

 

 

 

 

 

 

 א ו ב מ

עוסק ביצירת מודלים התחום  –של מערכות ביולוגיות  העבודה שלי עוסקת במידול ממוחשב

תרומה תורמים מודלים כאלה תופעות ביולוגיות. ממוחשבים, ויזואליים ואינטראקטיביים של 

ל עלעיתים, יצירתם אף יעילה ותורמת יותר ממחקר . במשך זמן רב עצומה למחקר הביולוגי והרפואי

של התהליכים והגדרה פורמלית יצירתם מעמידה את הידוע לנו במבחן, אורגניזמים אמתיים. 

, שגיאות וחוסר ואף גורמת למציאת סתירות םיימכריחה אותנו להשלים פערים במודלים הביולוג

לראות מה קורה אם מסירים למשל אפשר  – הם מגרים את הסקרנות במודלים הקיימים. עקביות

צורים יהשלכות של תרופות, נוגדנים ועוד, מבלי להשתמש ב בחוןל או כימיקל או גן בלחיצת כפתור

  אמתיים.

המודל  – הקריטריון לקביעה אם המודל מומש כראוי דומה למבחן טיורינג לאינטליגנציה מלאכותית

בין המודל להתנהגות להבחין בין  יתקשו בתחום יםשמומח כךיתנהג בצורה אמינה ודומה למציאות, 

 אורגניזם האמתי.התנהגות ה

מרמת התקשורת  –תאי שלם -למדל אורגניזם רבעל ידי פרופ' דוד הראל הרעיון הועלה  9009-ב

ידרשו שנים רבות יזוהי משימה רחבת ממדים ותאית ועד לרמת התנהגות האורגניזם. -הביןהכימית 

 וחוקרים רבים כדי להשלימה.
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 ע ק ר

למימוש מטרות אלה. היא מכונה בביולוגיה  מתאים מאודהיא אורגניזם  c.elegans התולעת

כלומר, אורגניזם שמורכבותו לא רבה, נחקר באופן אינטנסיבי ומחקרו שופך אור  –'אורגניזם מודל' 

היא נפוצה וזולה, שקופה מבחוץ ומבפנים  –מכונה כך על מחקרים אחרים. קל להבין מדוע נמטודה זו 

כל פרט שמדגימות שונות שלה נמצא  ;)ולכן קל לחקור אותה במיקרוסקופ( בכל שלבי ההתפתחות

מכילה מערכות ו אך מורכבת מאוד ,מכילה תאים רבים אינההיא  ;באופן זההכמעט מתפתח 

תאים, אבל הם  1000-כאחרים. לתולעת בוגרת יש רק רבים אורגניזמים ותהליכים דומים לאלה של 

מספיקים למחקר מעמיק ועוזרים מאוד להבנת תהליכים המתרחשים באורגניזמים מורכבים יותר 

  ואף אצל בני אדם.

תחום ין היתר, בב ,פשטותה של התולעת, יש לה מערכת עצבים ועל כן היא נחקרת מאודעל אף 

 תאי( שרוצף במלואו. -הגנום שלה היה הראשון )של יצור רבבנוסף, הנוירוביולוגיה. 

בו תאים שהוביל לתגליות משמעותיות רבות, ביניהן הנהירה הכימית )תהליך  המחקר על התולעת

האפופטוזה )תהליך בו תא תהליך  .ים כימיים מהסביבה(נעים בהתאם לגירויואורגניזמים פשוטים 

רבות וזיכה כמה  תולעת פעמיםבנחקר  תאיים רבים(-מת באופן מתוכנן המתרחש אצל אורגניזמים רב

זו וזיכה  בתולעתגם הוא נגלה , , המשמש לבקרה של ביטוי גניםRNAi-. מנגנון המחוקריו בפרס נובל

 ובל.את מגליו בפרס נ

היא ההיסטוריה ההתפתחותית של אורגניזם מהרגע שהוא תאים בודדים עד לרגע שושלת תאים 

ידוע אילו תאים מתפצלים לאילו תאים,  – במלואה הבתולעת הזו, שושלת התאים ידועשהוא בוגר. 

ומתי בערך  )מקבלים תפקיד מסוים באורגניזם(אילו תאים עוברים אפופטוזה, אילו תאים מתמיינים 

לפי המידע הזה ניתן לבנות את עץ ההתפתחות במהלך כל התפתחות התולעת.  תהליך כזה קורהכל 

עץ התפתחות של התולעת, כלומר ליצור תרשים של התפתחות התולעת לאורך הזמן. של המלא 

החשוב ביותר הדבר שמאחר  –הוא בעל חשיבות מכרעת לצורתו הסופית של האורגניזם אורגניזם 

   , שמושפע מאוד מההיסטוריה שלהם.הקובע את צורתו הוא המגע הפיזי בין התאים

 מטרת המחקר

אחת המטרות לטווח הרחוק של החוקרים במכון ויצמן היא הכנת מודל מלא ואינטראקטיבי של 

לפריצות דרך רפואיות, לתגליות ביולוגיות רבות  –מודל עשוי להוביל להשלכות עצומות ההתולעת. 

של )שלושה ממדי מרחב וממד זמן( אני לקחתי חלק קטן בפרויקט ויצרתי מודל ארבעה ממדי ועוד. 

הפרמטרים שלקחתי בחשבון הם שושלת התאים של הנמטודה )אילו של התולעת.  מרחביתהתפתחות 

שבסופו  ,והמגע הפיזי בין התאים ומתי( פטוזהתאים מתפצלים לאילו תאים, אילו תאים עוברים אפו

 של דבר קובע את הצורה של האורגניזם.
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 תהליך המחקר

המשתמש את מכניס אליו שממדי של התפתחות התולעת, יצרתי כלי כללי  העל מנת ליצור מודל ארבע

כל מה שידוע לו על התפצלויות תאים, מוות של תאים ומגעים פיזיים בין תאי האורגניזם, ומקבל 

שביצעתי עם גיא באמצעות קישור  מומשהההצגה התלת ממדית  מודל אפשרי של הנתונים שהכניס.

 שפיתח.  Simulifeלתכנהווייס, מקבוצת המחקר, 

 : עיקריים תחלק לשני שלביםעיבוד הנתונים מ

ומתווספים לרשימה של נקלטים  שהמשתמש הכניס הנתונים: ושמירתםקליטת הנתונים  .1

באירועים נשמרים רק הפרמטרים שהמשתמש  אירועים שהתכנה מבצעת בזמן הרצת האנימציה.

  הכניס, ועיבודם נעשה במהלך הרצת התכנית ובהתאם לאירועים אחרים.

מקושרים אוסף של אובייקטים שחלקם  –ית מיוצג באמצעות "גרף שכנויות" המצב הרגעי בתכנ

 לדוגמה: כך, ייצוגים שלו נראיםאחד לשני. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

במהלך התפתחות התולעת  המשתמש מכניס את כל המידע שידוע לו, אך המידע על השכנויות

 עדיין לא ידוע במלואו ולכן התוכנה משלימה באופן אוטומטי שכנויות לפי שיקולים פיזיקליים.

 

 – מצעות אלגוריתמים מבוססי פיזיקהנעשתה באפריסת הגרף פריסת הגרף למודל תלת ממדי:  .9

אחד כוחות , לפיה הגרף הוא מערכת של אובייקטים המפעילים יצירת הקבלה פיזיקלית של הגרף

ואז המערכת מוגרלים מיקומים מקורבים של הצמתים, בכל פעם שמתבצע שינוי בגרף, על השני. 

 סכום הכוחות הפועלים על כל אובייקט קרוב לאפס.כלומר,  ,מורצת עד שהיא מאוזנת

כל קשת  מטען חשמלי כדי שכל התאים ידחו אחד את השני. מוענק קודקודבמקרה הזה, לכל 

)פועל כוח  כדי שהתהליך לא יתמשך עד לאינסוף, הקפיצים מרוסנים מיוצגת על ידי קפיץ.בגרף 

 המנוגד לכיוון תנועתם(.

 

 

קודקוד וכל קו כל אובייקט )עיגול( נקרא 

המקשר בין קודקודים נקרא קשת. בגרף 

השכנויות, כל תא מיוצג על ידי קודקוד, 

 וכל קשת מייצגת מגע פיזי בין תאים. 
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 אחד הגרפים שהוצגו למעלה ייראה כך לאחר העיבוד:

 

 

 

 

 :תחתונה(-עליונה לפינה הימנית-מהפינה השמאליתתהליך ההתייצבות של גרף מסובך יותר ) וכך ייראה

 

 

: זהל ההתפתחות המלאה של התולעת בקישור עניתן לצפות באנימציה שיצרתי 

http://www.youtube.com/watch?v=vQ7UYt86dJs&feature=youtu.be 

 מחשבות לעתיד

ומתמטיקה, שני תחומים שמאוד מושכים אותי הם מוזיקה תכניות ברורות לגבי העתיד. עדיין אין לי 

בנוסף להעמקת רוצה ללמוד ניצוח וקומפוזיציה  אניבתחום המוזיקה  ואני מקווה להתפתח בשניהם.

 ובמתמטיקה אני רוצה לרכוש השכלה גבוהה ואולי גם לחקור.לימודי הפסנתר, 
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Containing and Sensitive Interaction Systems:  

A first step towards adaptive interfaces 
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Research Question 

In today’s world, we use more and more technological systems for the benefit of our 

daily lives. These systems are increasingly complex and users are burdened with a load of 

use possibilities (modes and settings), system information (indicators and lights), and a 

rather intricate system behavior with many side effects (internal logic) that they are 

unable to grasp, at the minute level, nor able to comprehend and see the big picture at the 

gross level. This eventually leads to situations where users are unable to utilize the 

system fully, and make the best out of it for their benefit.  It also leads to user frustration 

and dislike of technological features (Norman, 2007). 

Currently, users need to learn, change, and adapt their own interaction patterns in order to 

work with machines. This unidirectional approach leads to the kind of user interaction 

problems discussed above; it also does not provide the designers with a good track for 

enhancements and advancements. In order to enable users to utilize and enjoy modern 
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technological systems, we need to change the way we – as designers, engineers, and 

developers – think about humans’ interaction with technology. We need to make 

interaction systems adapt themselves to fit users, and specifically the users’ different 

styles of interaction. This adaptation of interaction will enable users to use the systems’ 

abilities the best way they can and arrive at the best solutions that the systems have to 

offer. In other words, we need to make the adaptation bidirectional – The machine also 

has to adapt to the user (Goldman & Degani, 2012; Horvitz, 1999; Rouse, 1994). 

The goal of this research is to develop a framework for interaction adaptation that will 

enable users to better interact with modern systems and bring out their full potential. It 

involves exploring means of breaking the “natural” separation and the technological and 

emotional boundaries between the human user and the inanimate machine. 

Problems with Current Interfaces 

Current interfaces usually present the user with several system settings to choose from. 

The underlying assumption here is that given all possible system settings, the user will 

know how to find the setting that will produce the desirable “best” state – and that he or 

she will know how to correctly, effectively, and efficiently manipulate the settings. The 

ground truth is that many lay (non-technically savvy) users may easily get lost in the load 

of options. Furthermore, as systems grow more and more complicated, it is hard to 

assume that all users will have the ability, the time and the technological understanding 

that is needed in order to handle complexity. Even experienced users may find it difficult 

to browse through a large amount of settings and find a specific state that they look for. 

This problem is particularly acute in driving situations, where the driver’s attention must 

be divided between the driving task and handling other systems. For example, when 

driving a user needs to look away from the road in order to set up car systems such as 

heating, cooling, radios, navigation etc. Complicated systems increase the driver’s 

workload, which could be dangerous. Also, it is rather hard to learn how a system works 

and how to use it in full while driving. Few users are “diligent” enough to actually open 

and study the car manual.  All this leads to incorrect use of the system and dissatisfaction 

of the driver from the system. 



23 

 

Furthermore, many times users might get themselves stuck in an uncomfortable state, just 

because they aren’t able to find a better setting in the abundance of different possibilities. 

Sometimes users might not even be aware of their uncomfortableness, and have a hard 

time trying to express how they feel and why they are uncomfortable – not to mention 

communicating this to the system. 

Much of this unease of interaction results from the fact that today’s interfaces are derived 

directly from the engineered models of the systems – the informational elements that 

appear in the interface represent the way the system was conceived and perceived by 

engineers and its logical and physical build. This orients the interfaces towards the 

language of engineering. 

This engineering language is very explicit and direct – the machines interact in very 

deterministic ways, each input of interaction triggers one specific output of the system. 

Human communication though, is almost never deterministic, and is highly dependent on 

context, intonation, body language, and emotional innuendos. The main point behind our 

work is that forcing drivers (and lay folks) to communicate in engineering language is 

unnatural – causing a lot of misunderstanding, confusion, and even frustration to the user 

that hopes the system will understand what he’s really trying to say (Reeves & Nass, 

1996). We believe that in a technology oriented world as we experience today, this 

approach can be changed to accommodate a more natural way of interacting with 

technology. 

Containing and Sensitive Interaction 

Concerning the problem of unidirectional interaction, we find two main points that must 

be implemented – Containment and Sensitivity: 

Containment 

When humans interact with each other, they expect that the other side will understand 

what they mean to say and act accordingly. This is because of the fact that humans can 

understand precursors – meaning someone’s underlying intentions, what he actually 

meant to say in his words.  
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When humans interact with machines, their underlying expectation is that the machines 

will understand them like humans do (Reeves & Nass, 1996). This assumption fails in 

current systems; current systems execute human orders as-is, without trying to understand 

their meaning or context.  Because human users can’t always fully understand the system 

that they are using, they can many times miss some of the system abilities, misunderstand 

the interface or make a mistake in their input while interacting with a system. Acting 

according to the human user’s explicit input can many times cause situations of 

frustration or discomfort, that result from the fact that the user expected the system to 

react to what he wanted , and instead it reacted to actual physical inputs. 

A “containing” interaction system will be able to understand the user’s precursors and, 

and this is the main point, act according to them instead of the user’s explicit inputs. This 

way the user will be able to receive a response that is closer to that he or she expects, 

thereby reaching a higher level of satisfaction, regardless of his level of understanding of 

the system and its behavior. Such interaction will also grant the user a feeling of 

containment while interacting with the system – a feeling that the system takes a step 

towards him and understands him.  

Sensitivity 

Most systems today let the user modify parameters that are related to the physical 

mechanisms of the system itself (the speeds of different motors inside a system, changing 

modes, turning on or off components, etc.). It is assumed that the user will want to have 

control over each different part of the system separately and adjust it to his or her will. 

However, from the user’s perspective, he or she doesn’t judge the contribution of each 

element of the system separately, but rather the combined effect. The user doesn’t 

necessarily understand how each different element works to affect the desired end state, 

and therefore has to guess how he should modify different settings, or just give up and 

“stay” in some local minima that is far from the desirable. 

A “Sensitive” interaction system will be oriented by parameters of the state that the user 

feels, instead of parameters of the system. The user will then be able to communicate to 

the system by telling it how he wants the current state to change, letting the system find 

the array of settings to best achieve his wants. The system will also be able to adapt itself 
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to the user, by understanding the user’s point of view and creating its adaptations 

accordingly. 

The combination of Containment and Sensitivity creates interaction systems that will be 

able to better understand the user and adapt – by understanding what the user wants 

(Containment), and adjusting the state in relation to his point of view (Sensitivity).  In the 

next sections, we will describe the necessary theoretical framework to create such 

interaction systems. 

A Different Interaction Model 

As mentioned earlier, current interaction relationship between the user and the system is 

unnatural. The user has to figure out what he wants, find the setting that matches his 

wants, and input it correctly into the system – and the system, on its side, only executes 

the user’s commands. A better interaction model should take in the user’s wants and 

needs – and then act accordingly to best configure the system. 

What if we could break the deterministic input-output model, give the system control 

freedom on the settings that it applies, and accept actions that are derived but may 

somewhat differ from the user’s exact input? This way the system will be able to search 

and find settings that satisfy the user, without forcing him to find them by himself. The 

system could also then learn from its interactions with the user in order to maximize his 

satisfaction. 

This bring us to develop a new approach to the classical model of interaction between 

human and machine. This new model has three main aspects – Interface, Interaction and 

Coordination. 

The “Interface” is the information the user gets from the system, and through it he or 

she interacts with the system. This is the element that is in charge of the communication 

with the user. 

The “Interaction” aspect will be in charge of deciding how the system should react to 

the user’s input, and how it may differ from it. This is the element that creates 

Containment, understanding the user’s precursors (wants and needs). It is also 
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responsible for how to best communicate the system’s responses back to the user 

(through the interface). Both of these aspects will make use of a User Model, which is a 

database of learned data on the user, that will help modify and adapt both the interface 

and interaction aspects to fit the user. 

The “Coordination” aspect is in charge of translating the user precursors into physical 

settings for the system. This is the aspect that creates Sensitivity, orienting the interaction 

with the user towards the feel that the user gets from the system. 

The Coordination aspect will make use of a System Model, which is a database 

containing data on the system’s behavior and outputs of the different settings. This will 

enable it to make right decisions while operating the system, and modifying settings to 

best satisfy the user by having a deep understanding of the system’s operation. Applying 

modifications to the system settings while understanding the output that the user feels 

from his point of view also greatly enhances the interaction system’s adaptive ability. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme of the New Interaction Model 

Applying the Containing and Sensitive Interaction Model 

The model for adaptive interaction consists of five software components: Interpretation, 

Analysis, “Goal Recognizer”, Translation and Execution. We will now describe each of 

these components, and demonstrate an example of the processing inside the model for a 

car’s ventilation system: 
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Interpretation is the first function in the process. It takes the raw data from the user 

(audio, button presses, gestures, etc.) through the Interface, and processes it into data that 

is relevant to the adaptive framework and can be passed on to the Analysis function. For 

the example, this function would get as input an audio utterance of the user saying “it’s 

stifling here!”, and would output the data “Stifling” and “said aloud”.  

The Analysis function is in charge of the system’s Containment. In our new interaction 

model, it implements the interaction aspect and is responsible for the interaction 

adaptation. This function processes the data on the user input (taken from the 

interpretation function) in order to identify the user’s precursors (his underlying 

intentions). In order to identify the precursor, the Analysis function uses two databases: a 

“Semantic dictionary”, which contains data on possible interpretations of input patterns 

for the specific system, and a “User Model”, which is a database containing information 

on the user – such as his preferences, his background, his history of actions, etc. The 

analysis will also give feedback to the User Model and update it according to the input in 

order to improve future analysis. Returning to the example, the analysis would get the 

data “Stifling” and “said aloud”, and would understand that the user would like fresh air, 

and because he said so aloud he would want it fast. 

 

Containing and Sensitive Interaction Model 
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The Goal Recognizer function is in charge of the system’s Sensitivity. In our new 

interaction model, it implements the coordination between the interaction (the 

“Analysis” function) and the system. This function takes in the user’s precursors from the 

Analysis function, and the system’s current setting, and tries to find a system output that 

will best satisfy the user’s wishes (that is the “Goal”). In order to find a setting that gives 

the right system output on the user (meaning maximizing satisfaction by the feel of the 

user, and not by the system parameters), this function uses the “Available System 

Outputs” database, which is a dictionary (look up table) translating system settings into 

physical outputs on the user. This way the system makes sure the user will get the output 

that he wanted to get, that doesn’t need to rely on the mechanical system parameters. 

Concerning the example, the goal recognizer will get the data “User want’s fresh air and 

fast”, and will output that the system should raise the ventilation power to 50% and 

switch the air source to “fresh air”. 

The Translate function takes the computed system output taken from the “Goal 

Recognizer”, and matches it to a system setting using the Available System Outputs 

database. The final setting is then passed in the Execution function, which switches the 

system to the ordered setting; e.g., the translate function will get the input “ventilation 

power = 50%; air source = fresh”, and will translate it to the corresponding system 

setting: “fan speed = 3, air circulation = outside”. This will then be executed by the 

system, and the process will be complete. 

Implications and Conclusion 

The new interaction framework that we propose here creates a new form of human-

machine interaction – a containing interaction, that doesn’t just execute user orders, but 

understands the user’s precursors (underlying intentions) and acts according to them. It is 

also sensitive, to the user’s state and feeling (instead of by the system’s state). This, we 

believe will allow the model to adapt itself to the user and grant higher satisfaction from 

the system.  

It is hoped that users will also feel more comfortable interacting with such systems, and 

will be able to manage even complicated systems – reaching satisfying states with 
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minimal need of understanding the underlying system’s behavior. The users will be able 

to communicate their wants through simple and user friendly interfaces, while the system 

will do the job of interpreting the users’ wants and configuring the system accordingly. 

This accomplishes the notion of bidirectional adaptation – the user interacts with a given 

system to achieve his or her goals and the system takes a step towards the user by 

learning and adapting. The end result is expected to be a reduction of workload and the 

formation of a simple and satisfying interaction. 

The Containing and Sensitive interaction model can be implemented on a variety of 

automotive systems – heating and cooling systems, entertainment systems, autonomous 

driving features – as well as on other consumer electronics systems (e.g., washing 

machines). We believe it will enable users to interact with these systems efficiently, 

effectively, and with ease, as well as to create a more satisfying user experience and 

obtain greater satisfaction from them. This interaction model will also enable future 

technologies and advanced systems, that will get more and more complex and offer a 

growing amount of options and abilities, to still be effectively used by humans, granting 

us the ability to make the best use of future systems’ technological capabilities. 

Future Thoughts 

Our proposed personalized interaction model is a step towards the creation of “Adaptive 

Interfaces”. As our model creates personalization in the “Interaction” element, it creates 

the necessary basis for a common communication language between the user and the 

machine, thus reliving the “Interface” from the task of bridging the user and machine, 

leaving it with only the task of taking input and presenting information to the user. This 

will enable future designers to design interfaces that are adaptive and fit themselves to the 

user’s interaction style, without the constraint of designing the interface according to the 

built system mechanism. Designers will be able to design more freely, and create new 

advancements in the area of interface design and adaptation. However, research still 

needs to be done on creating adaptive interfaces based on this interaction model. 
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 IIגישה חדשה לסיווג סופרנובות מסוג 

 שוהם, ניר מגרפטה: חניך

 רחובות, מכון ויצמן למדע, ים-אבישי גל' פרופ: עמית-מנחה

 
 

 שאלת המחקר

 ?בספקטרום שלהם P-Cygni-על פי פרופיל ה II-P-ו II-Lהאם ניתן להבדיל בין סופרנובות מסוגים 

 הרקע למחקר

בזכות . משחרר אנרגיה רבה וכך מסיים את חייו, מסיבי מתפוצץבה כוכב שסופרנובה היא התופעה 

הכוללים  הסופרנובות בעזרת אמצעים אופטייםנחקרו , המתבטאת בבהירות עצומה ,האנרגיה הרבה

סיווג הסופרנובות לסוגים ותת סוגים שונים מתבצע בעיקר בעזרת . ספקטרוסקופיה ופוטומטריה

אך גם בעזרת גרף (, ההארה כפונקציה של אורך הגלגרף המתאר את עצמת )מדידות ספקטרום 

 (.עצמת ההארה כפונקציה של הזמן)פוטומטרי 

הפוטונים נבלעים , שבמהלך ההתפוצצותמתבסס על כך לסיווג על פי ספקטרוסקופיה  הרציונל

לאטומים אלו (. בעיקר המעטפת)ונפלטים מאטומים אשר נמצאים בשכבות החיצוניות של הכוכב 

אנרגיה בעלות ערכים שונים ולכן הם יוצרים תבניות בליעה ופליטה ייחודיות לכל יסוד רמות 

סיווג לשני הסוגים המרכזיים מתבצע על פי קווי בליעה של מימן , למשל. בספקטרום של הסופרנובה

הסופרנובה מסווגת לסוג  ,אם בספקטרום של סופרנובה אין קווי בליעה של מימן(. סדרת בלמר)

 (.Type II)לסוג השני  היא מסווגת –ואם יש (, Type I)הראשון 
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 .II-L-ו II-Pפי פוטומטריה הוא הסיווג של סופרנובות מסוגים  עלהסיווג היחיד אשר מתבצע 

מציגות תבנית מישורית אחרי ירידה קטנה משיא הבהירות של  II-P (Plateau)סופרנובות מסוג 

 II-Lסופרנובות מסוג  לעומתן. ממשיכה לרדת ואחרי התבנית המישורית הבהירות, הסופרנובה

(Linear) מציגות ירידה ליניארית בבהירות הסופרנובה. 

       יש בסופרנובות מהסוגים המדוברים תבנית הנקראת כחלק מתבניות הבליעה והפליטה של מימן

P-Cygni .טת יוצרת מצב שבו הבליעה מוסה, התבנית נוצרת בעקבות התרחבות מעטפת הסופרנובה

לאחר , )6200Å-6800Åנמצאת בין אורכי הגל  Hαתבנית זו עבור קו . לכחול והפליטה מוסטת לאדום

 (.תיקון הסטה לאדום של הספקטרום כולו

  כיוומהל מערך המחקר

עלינו , כיוון שאין ביכולתנו לדמות מצב דומה במעבדה. מהותה של העבודה היא חקירת סופרנובות

ולאחר מכן לחקור את התכונות הנצפות , בעזרת המידע שאנו יכולים לקלוט לחקור את הסופרנובות

משני ( ולאחר מכן גם גרפים פוטומטרים)הוא ספקטרומים  בו אשתמששהמידע . של הסופרנובות

מכון ול Caltech-שהוא בסיס נתונים שמשותף ל PTF-של מכון ויצמן ו Wiserep: בסיסי נתונים

לדוגמה יחס , עקב סיבות שונות, חלקם מסוננים)לאחר בחירת ספקטרומים מבסיסי הנתונים . ויצמן

signal to noise המידע מוכנס לתוכנה (, קטןMatlab ,שהיא סביבת עבודה עם כלים רבים למחקר. 

התמקדות בחלק , תיקון הסחה לאדום – בשלב הראשון מכינים את הספקטרומים לאנליזה

דגימה מחדש של הנתונים והחלקת , continuum-הורדת ה, הרצוי( הגלאורכי )הספקטרום 

עלינו  לאחר הכנת הספקטרומים. הספקטרומים מרעשים

בנרמול בציר עצמת . נרמול בשני הצירים – לעבד אותם

קובעים לנקודת השיא בפליטה את הערך (, האנכי)ההארה 

בנרמול בציר האופקי קובעים את טווח אורכי הגל עליו . 1

עיבוד זה מאפשר . תפעל האנליזה על פי רוחב תבנית הפליטה

התעלמות מתכונות של הספקטרום שאין עניין בחקירתן 

 .במחקר זה

 PCA (Principal-הספקטרומים לאנליזת הנכנסים  כעת

Component Analysis הרעיון (. או ניתוח גורמים ראשיים

המרכזי בשיטה הוא לצמצם את מספר הממדים של נתונים 

. תוך שמירה על שונות מרבית בנתונים, קשורים רבים

המטרה הזאת מושגת על ידי טרנספורמציה לקבוצה חדשה 

גורמים אלו . של גורמים אשר לא קשורים אחד בשני
דוגמה להתאמה עם שתי הקומפוננטות  - 1גרף 

.הראשונות לספקטרום שלא נכלל באנליזה  
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כך שמספר , בנתונים יהיה לפני גורם המייצג שוני קטן יותר מסודרים כך שגורם המייצג שוני רב יותר

 .קטן של גורמים ראשונים ייצגו את רוב השוני של כל הנתונים המקוריים

 Principal-מ, PCמעתה ייקראו גם קומפוננטות או )הגורם הראשי הראשון  על פי האנליזה

Component )יחד עם ו ,מהשונות 50%בעוד השניים הראשונים מייצגים , מהשונות 05%-מייצג כ

נבדקה ההתאמה של ספקטרומים הנוצרים בעזרת  לכן. מהשונות 50%-ייצוג של כיש השלישי הגורם 

המטרה היא שבעזרת כמות מינימלית של קומפוננטות וסקלרים . ים ושלושישת, קומפוננטה אחת

נמצא שבעזרת שתי . ת המשמעותיות של הספקטרוםייוצגו התכונו ,אשר מכפילים את הקומפוננטות

 .קומפוננטות ישהתאמה טובה לספקטרומים השונים

יותאמו התאמות עם שתי , בכדי לוודא כי הנרמול הנבחר ותוצאות האנליזה מתאימות למקרה הכללי

הקומפוננטות הראשונות לספקטרומים מסופרנובות שלא נכללו באנליזה עם שיטת הריבועים 

התוצאות מראות כי שתי הקומפוננטות הראשונות מתאימות התאמה (. Least squares)הפחותים 

  .טובה לספקטרומים שונים

נציג . השלב הבא הוא להשתמש בסקלרים המכפילים את שתי הקומפוננטות הראשונות ולחקור אותן

ערכי  אותן בגרף דו מימדי של ערכי הסקלרים המכפילים את הקומפוננטה השנייה כפונקציה של

נסמן נקודות . כל נקודה בגרף זה מייצגת ספקטרום. הסקלרים המכפילים את הקומפוננטה הראשונה

לאחר מכן נוסיף את . בסימון שני II-Pבסימון אחד ונקודות מסוג סופרנובה  II-Lמסוג סופרנובה 

עם הספקטרומים אשר לא נכללו באנליזה ונבדוק האם הפיזור שלהן בגרף תומך בפיזור הנראה 

  .מציג את התוצאות ומראה כי יש הפרדה בין שני סוגי הסופרנובות 2גרף . הספקטרומים המקוריים

 דיון ומסקנות, תוצאות וממצאים

, גרף התלות בין מכפילי הקומפוננטות מייצג את הפיזור של הספקטרומים השונים ואת תכונותיהן

ומסקנות , הספקטרומיםחקירת הסקלרים היא כחקירת  לכן. הוכח במהלך המחקרש כפי

 .המתבססות על חקירת הסקלרים נכונות כאילו נחקרו על הספקטרומים עצמם

 II-P-ו II-Lניתן לסווג בין סופרנובות מסוגים : מסקנה ראשונה

כל ספקטרום . מתאר את הקשר בין הסקלרים שמכפילים את הקומפוננטות השנייה והראשונה 2גרף 

הנקודות הכחולות מייצגות סופרנובות . ל"הסקלרים הנ םיעוריה הסופרנובה מיוצג על ידי נקודה שש

נקודות מלאות מייצגות ספקטרומים  .II-Lוהנקודות האדומות מייצגות סופרנובות מסוג  II-Pמסוג 

 .ספקטרומים שנכללו באנליזה –נקודות בעלי קו מתאר בלבד ושל סופרנובות אשר לא נכללו באנליזה 
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 II-Pספקטרומים מסופרנובות מסוג . ניתן לראות כי יש הפרדה בין שני סוגי הסופרנובות 2בגרף 

שנמצאים ברובם מימין  II-Lלעומת ספקטרומים מסוג , נמצאים ברובם משמאל לראשית הצירים

יהיה לסווג ניתן ( בעזרת סינון ספקטרומיםטובה יותר ש)בעזרת הפרדה זו . הצירים לראשית

 .בעתיד על פי ספקטרום בלבד בסבירות גבוהה מאוד סופרנובות

 

 סוגי הסופרנובותההבדל בין שני  –דיון 

ישורטטו שני  כעת. תחושב הנקודה הממוצעת של כל סוג סופרנובה לכןו להפרדה בגרף יש משמעות

ואחד לנקודה  II-Pאחד לנקודה הממוצעת של ספקטרומים מסוג  – ספקטרומים מלאכותיים

 . II-Lהממוצעת של ספקטרומים מסוג 

ניתן לראות את שני הגרפים המייצגים  3בגרף 

 .את שני סוגי הסופרנובות

-IIלסופרנובות מסוג ניתן לראות כי , הגרףעל פי 

P  בליעה גדולה יחסית לבליעה של סופרנובות

עובדה זו יכולה ללמד על התהליכים . II-Lמסוג 

 .השונים בין הסופרנובות

 

. הגרפים המתארים את ספקטרומי הסופרנובות :3גרף 

 II-Pבכחול ספקטרום מייצג של סופרנובה מסוג 

 .II-Lובאדום ספקטרום מייצג של סופרנובה מסוג 

 

1גרף   
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 ולא מקרי קיצון בלבד, IIיש רצף בסופרנובות מסוג : מסקנה שנייה

במקביל לעבודה זו נכתבה עבודת תזה על ידי דוד טל אשר מציעה גישה חדשה לסיווג הסופרנובות 

אלא , II-L-ו II-Pשעד היום היו מקובלים וסווגו לסוגים , על פי גישה זו אין שני מקרי קיצון. II מסוג

דבר הוכח בעזרת חקירת השיפועים ה. וההתפלגות היא אחידה בין שני מצבי הקיצון, םניהיביש רצף 

 –יש רמז ראשון  2בגרף . גישה זו  מאששת  הנוכחית עבודהה(. או קצב הדעיכה)של קווי האור 

ניתן לראות את הקשר בין השיפוע בקו האור לבין המיקום  4ובגרף  ,העובדה שההפרדה לא מלאה

 .בגרף

כל נקודה מתארת ספקטרום  :2גרף 

ביחידות ) Plateau-וצבעה את שיפוע ה

כאשר מפת הצבעים (, עצמת בהירות ליום

. שמימין מתאימה שיפוע לצבע

 52520-ספקטרומים בשיפועים גדולים מ

בכדי  52520סומנו בצבע המתאים לשיפוע 

להדגיש את השוני בסקלה שעד שיפוע 

וכיוון ששיפועים אלו ערכם גדול , 52520

מאוד וההתייחסות אליהם כאן היא 

 .וע גדולכבעלי שיפ

 

 

 לשיפוע קו האור שלהן IIקשר בין הבליעה בסופרנובות מסוג  –דיון 

 

ספקטרומים מלאכותיים לאורך ציר  :5גרף 
בגרף . מכפילי הקומפוננטה הראשונה

מתוארים ספקטרומים אשר נוצרו מהכפלת 
הקומפוננטה הראשונה בנקודות הנמצאות על 

(. 2-ל 2- -מ 1במרווחים של ) 4בגרף  X-ציר ה
ספקטרומים כהים יותר מתאימים לנקודה 

ניתן לראות כי ככל . בעלת ערך קטן יותר
שמתקדמים בכיוון החיובי של ציר מכפילי 

 .הקומפוננטה הראשונה הבליעה קטנה
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ועל השינוי ( 2בגרף )ניתן להיווכח כי הציר המשפיע על הסיווג . יש משמעות 4לרצף המוצג בגרף 

ישורטטו ספקטרומים , לפיכך. הוא הציר של מכפילי הקומפוננטה הראשונה( 4בגרף )בשיפוע קו האור 

 .לאורך ציר מכפילי הקומפוננטה הראשונה 3מלאכותיים כבגרף 

יש קורלציה בין קצב הדעיכה בקו האור לבין הבליעה   –מוכיחים קשר חדש  0יחד עם גרף  4גרף 

הקשר הזה נובע מהקשר בין קצב הדעיכה של קו האור למיקום בציר מכפילי  .P-Cygni-בתבנית ה

ומהקשר בין הבליעה למיקום בציר מכפילי הקומפוננטה (, 4שנראה בגרף )הקומפוננטה הראשונה 

 (.0שנראה בגרף )הראשונה 

 הצעות למחקר עתידי

חדשות במישורים  אך הן סוללות דרך לבניית תיאוריות, המחקר לא הסתיים בתוצאות שהתקבלו

הסבר להמצאות הבליעה , הצעות להמשך המחקר כוללות אישוש נוסף של תיאוריית הרצף. שונים

לחיזוק . וחקירת הקשר בין קצב דעיכת הבהירות לבין הבליעה בתבנית P-Cygni-בתבנית ה

יש למצוא דרכים , וקבלתה בקהילה המדעית IIהתיאוריה אשר לפיה יש רצף בסופרנובות מסוג 

יש למצוא הסבר להמצאות או לחוסר בליעה  בנוסף. נוספות לאשש את התיאוריה עד שתקבל תוקף

הסבר זה עדיין לא קיים והוא יביא גם להבנה מעמיקה יותר על ההבדלים בין שני סוגי . בתבנית

 .להבנת הקורלציה שבין קצב דעיכת הבהירות לבליעה בתבנית ולאפיונו של קשר זהוכן  הסופרנובות
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 שינויים בהליך ביטוי הגנים בתא הסרטני

 בתאי לוקמיה tRNA-מודיפיקציות כרומטין בסביבת הגנים המקודדים ל

 חניך: מאור נאמן, חולון 

 עמית: פרופ' צחי פלפל, מכון ויצמן רחובות-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 סקירה מדעית –רקע 

המכיל את כל המידע הגנטי של היצור החי. ביופולימר זה מורכב  ביופולימר היא DNA-מולקולת ה

מרצף של ארבע יחידות חוזרות הנקראות חומצות גרעין )נוקלאוטידים(, אשר כל אחת מהן מסומנת 

, DNA-במולקולת ה רצף נוקלאוטידים מסוים המופיע ואה. גן A,C,G,T: אלההבאחת מהאותיות 

כבת החלבון מתוך הגן מורכב משני שלבים עיקריים: השלב ובדרך כלל מקודד לחלבון. תהליך הר

 mRNA, ובמהלכו נוצרות כמה מולקולות הנקראות (Transcription) שעתוקהראשון נקרא 

גם  mRNA-הנושאות העתק של המידע הגנטי המופיע בגן אשר בהתאמה אליו הן נוצרו. מולקולת ה

אשר מורכב מארבע חומצות גרעין המופיעות ברצף התואם לרצף המופיע בגן. השלב  ביופולימרהיא 

תוצר הסופי של שרשרת ה(. בשלב זה נבנה החלבון, שהוא Translation התרגום )השני הוא שלב 

פולימרים ביולוגיים, אך  םההתהליכים הללו. בדומה לשתי המולקולות שתוארו לעיל, גם החלבונים 

יחידות חוזרות הנקראות חומצות אמיניות. הליך הרכבת החלבון  90החלבונים מורכבים מרצף של 

-למעשה הרכבת רצף מסוג אחד מתוך רצף מסוג שני. מכיוון שיש רק ארבעה מונומרים ברצף ה הוא

mRNA ,נוצר מצב שבו כל שלשה של נוקליאוטידים מתורגמת לחומצה 90 – ואילו ברצף החלבון ,

מבחינה אנלוגית, המונח "הקוד הגנטי" מתייחס ל"מילון" המקשר בין  ".קודוןנקראת "ו אמינית אחת

 שפת הנוקליאוטידים לשפת החומצות האמיניות. 
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-בר על פני רצף הסינתזת החלבונים. כאשר הריבוזום עו –התרשים שלהלן מתייחס לתהליך התרגום 

mRNA הקו האופקי בשרטוט(, מולקולות ה(-tRNA  מגיעות ו"מתרגמות" את רצף הנוקלאוטידים

לרצף החומצות האמיניות )שרשרת העיגולים בראש השרטוט(. ניתן לראות שכל מולקולה כזאת 

 מקשרת בין חומצה אמינית אחת לקודון אחד. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 64 למעשה ישמורכב משלושה נוקלאוטידים, וקיימים ארבעה נוקלאוטידים שונים,  מכיוון שכל קודון

 61והם עוצרים את תהליך התרגום,  קודוני עצירה, םהקודונים שונים. בעוד ששלושה קודונים 

חומצות אמיניות, ולכן לכל אחת  90הקודונים הנותרים מתורגמים לחומצות האמינו. כאמור קיימות 

ע  קודונים שונים, כשם שבשפה העברית למילים:  שלושהכמהן יש בממוצע  )כמעט( יש , חבר וידיד ר 

 אותה משמעות. 

המתאים לו נמצא  tRNA-נרדפים" בתא משתנה. מטבע הדברים, קודון אשר ה tRNAריכוזם של "

 דבר זמן רב יותר עד להגעתו אל הריבוזום, נדרש שבתא בריכוז נמוך, יעכב את תהליך התרגום, היות 

 משפיע על יעילות התרגום. ה

הילה גינגולד ממכון ויצמן מצאה כי 

הללו  tRNA-הבדל בין ריכוז ה יש

בתאים שנמצאים במצב של חלוקה 

תאית, ובתאים סרטניים בפרט, או 

בתאים נורמליים אשר נמצאים 

דהיינו,  .במצב של התמיינות תאית

נרדפים אשר  קיימים קודונים

מועדפים על התא, בהתאם למצבו 

(Gingold et al. under review,2014.) 
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השונות המתרגמות את אותה חומצה  tRNA-בנוסף נמצא כי רמת הביטוי בתא של מולקולות ה

של חולי סרטן, כך שחולים אשר להם רמת ביטוי גבוהה במיוחד  םאמינית עשויה לחזות את הישרדות

לשרוד )בעלי הם בעלי סיכויים נמוכים יותר  ,המאפיינת תאים מתחלקים ,tRNA-של מולקולות ה

פרוגנוזה רעה( בהשוואה לחולים בעלי רמת ביטוי נמוכה של גנים אלו )ניתן לראות זאת בתרשים 

 .(מאייר קפלן אצל חולי סרטן המעי הגס

 

אגד החלבונים סביבו כרוך  – הכרומטיןאת 

ניתן לראות בשרטוט משמאל כעיגול  DNA-ה

האדום. הכרומטין יכול לעבור ארבעה סוגים 

של מודיפיקציות )שינויים( קוולנטיים: 

(, 3HCCOאצטילציה )הוספת קבוצת אצטיל 

הגורמת לעירור גנים, מתילציה )הוספת 

(, הגורמת בדרך כלל לדיכוי 3CHקבוצת מתיל 

יות של השמטה וגנים, ובנוסף קיימות אפשר

של קבוצות אלה. המידע הנצבר על מבנה 

של  מהמידע האפיגנטיהכרומטין הוא חלק 

. כמו (Chromatin Regulatorsבקרי כרומטין )התא, והוא ניתן לשינוי על ידי אנזימים הנקראים 

עשויים להימצא באינטראקציה עם  tRNA-כל הגנים בגנום, גם הגנים המקודדים למולקולות ה

על דגם  הואכן נמצא לאחרונה שהכרומטין בסביבתם עובר מודיפיקציה כנ"ל המשפיע ,ןכרומטי

 . tRNA-הביטוי של מולקולות ה

 

 שאלת המחקר

בשלב זה חשבנו האם במסגרת תהליך ההתמרה הסרטנית בתא, מתקיימות מודיפיקציות מעוררות 

קצב חלוקת  כןש(, Proliferationהמתאימים למצב חלוקת התא )  t-RNAבכרומטין סביב גנים של

המתאימים למצב   t-RNAהתאים הסרטניים מוגבר, ומודיפיקציות מדכאות בכרומטין סביב גנים של

 (, שהוא מנוגד לתהליך הסרטני.   Cell Differentiationהתמיינות התא )

 

 שיטת המחקר

למטרה זו עשינו שימוש במסד נתונים שעובד מסריקה של מידת ההיקשרות של בקר כרומטין מסוים 

– SAP30 –  לאורך הגנום כולו, מתוך תאי לוקמיה מסוגK562 בחרנו דווקא בבקר כרומטין זה כיוון .

(, והוא קשור למצב Promotersשהוא הראה נטייה סטטיסטית להקשר לגנים באזורי הקדמים )

מתוך מסד הנתונים הזה, דלינו אינפורמציה  .((Oren Ram et Alon Goren, cell, 2014 ת התאחלוק

 השונים.  t-RNA-בנוגע למידת ההיקשרות שלו בסביבת הגנים של ה
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 תוצאות

ומדגם של   SAP30בצענו הייתה בדיקת ערכי הקורלציה )מתאם( בין הגןשאחת האנליזות הראשונות 

( Proliferationחלוקת התא ) –בקרי כרומטין נוספים, לכל אחד משני המצבים התאיים  100

 Pearson correlation). החישוב נעשה לפי מתאם פירסון (Cell) Differentiationוהתמיינות התא 

coefficient ,)השווהו ( בין שכיחויות הקודונים הנרדפים ברצפי הגניםbiasCodon usage  לעומת ,)

שכיחויות אלה כפי שנמצאו במדגם של קבוצות גנים השייכות לשני המצבים התאיים שהוזכרו קודם 

מימדים(. הציר האופקי בגרפים מתייחס למתאם עם דפוס העדפת  61)כל גן מיוצג על ידי וקטור בעל 

העדפת הקודונים אנכי מתאר דמיון להציר וה ,הקודונים המאפיין גנים הפעילים במצב חלוקת התא

לגנים הדרושים במצב ההתמיינות התאית. בגרף העליון ניתן לראות את בקרי הכרומטין  תהאופייני

מיוצג על ידי הכוכב הגדול   SAP30.מסומנים בצבע בהתאם למודיפיקציה אותה הם מקיימיםה

בוצעה ש(. הגרף התחתון מייצג את אותה האנליזה בדיוק, 0.593,0.513במרכז הנמצא בקואורדינטת )

 גנים שונים מתוך הגנום האנושי, ומשמש כאנליזת בקרה. 11000-על מדגם של כ
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בקרי הכרומטין מראים התפזרות במרחב שתואמת  :להסיק כמה מסקנות אפשרמן הגרפים הללו 

  SAP30גנים אקראיים )הם חופפים לשטחים הכהים בגרף התחתון(. בנוסף 100דפוס התפזרות של 

בעל ערך מתאם גבוה יותר למצב חלוקת התא, וערך מתאם יחסית נמוך למצב ההתמיינות התאית. 

  לכן, ניתן לצפות שהוא יתבטא יותר במצב חלוקת התא.

 

        סביב הגנים המקודדים  SAP30של  תלמעלה מופיעים שני גרפים המראים את מידת ההיקשרו

כאשר האנטיקודון והחומצה האמינית המתאימים לכל אחד מהם  ,משני סוגים שוניםt-RNA -ל

 מופיעים מעל הגרף.

 – ( TSS )start siteTranscription -הציר האופקי מייצג את המרחק בנוקליאוטידים מנקודת ה

 -t-RNAנקודת ההתחלה של הגן. על פי אנליזה של הילה גינגולד אשר בדקה את השינוי בריכוז ה

הוא זה אשר ריכוזו קטן  Tyr GUAמסוג  -t-RNAבתאי לימפומה ביחס לתאים בריאים, נמצא כי ה

נמצאה העלייה המשמעותית  Lys CUUמסוג  t-RNA-בצורה המשמעותית ביותר, ואילו בריכוז של ה

 ביותר. 

אצטילציה )השמטת קבוצת אצטיל(, אשר -, אשר מבצע מודיפיקציה של דה SAP30ניתן לראות כי

אשר ביטויו אכן t-RNA -( לכרומטין בקרבת ה3נחשבת כמדכאת ביטוי של גנים, נקשר יותר )בערך פי 

 אשר ביטויו גדל. t-RNA-קטן, בהשוואה ל

 

 דיון מסכם

גום הגנים לחלבונים בתא הוא אחד מהתהליכים הביולוגיים החשובים והמשמעותיים ביותר הליך תר

 בגנום האנושי קיימים גנים רבים האחראים על בקרת תהליך זה. המתרחשים בו.

דבר הגורם לשיבוש של הביטוי הגנטי ברמותיו  במבנה התא שינויים רבים חליםבמחלת הסרטן 

טיבם של חלק מן השינויים הללו טרם ידוע במלואו. בעבודתנו זו בדקנו כיצד שינויים מסוג  .השונות
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זה באים לידי ביטוי במחלה זו וכיצד הם תורמים להתפתחות המחלה. בעבודתנו התייחסנו לקשר בין 

 שני סוגים עיקריים של שינויים בעלי משמעות עבור תהליך ביטוי הגנים בתא: הראשון הוא מנגנון

סביבו כרוכה מולקולת שלאגד חלבונים הנקרא כרומטין  תהוספה והשמטה של קבוצות פונקציונליו

)מולקולות קטנות( נושאות מידע המשפיע על עירורו  ת. באופן כללי אותן קבוצות פונקציונליוDNA-ה

פקיד רב בתא, אשר לה ת t-RNA-או דיכויו של ביטוי הגן. הסוג השני הוא שינויים בריכוז מולקולת ה

 משמעות בתהליך סינתזת החלבונים. 

במהלך המחקר המשותף גילינו כמה דברים: מתוך העובדה שמדגם בקרי הכרומטין אותו סקרנו לא 

הראה העדפה לערכי מתאם מסוימים בהשוואה לאנליזת הבקרה, אנו מסיקים כי הם לוקחים חלק 

על הכרומטין משתנה בהתאם למצב התא. כמו כן  התאיות, והמידע האפיגנטי תפעיל במגוון הפעילויו

אשר מבצע פעילות מדכאת, אכן הראה באופן  SAP30נוכחנו לדעת כי בבדיקה שלנו על תאי לוקמיה, 

במצב ההתמיינות התאית )תהליך דווקא המועדף  tRNA-ברור היקשרות משמעותית יותר ל

 , אשר מוגבר במחלת הסרטן(.ההתמיינות התאית מנוגד במובן מסוים לתהליך הרבייה התאית

בנוסף לכך, חשבנו על האפשרות של שינוי המידע במבנה הכרומטין בסביבת גנים מסוימים בכדי 

 ליצור שינוי במידת ביטויים בתא. דבר זה מסוגל לגלות אפיקי מחקר וטיפול חדשניים רבים.

 

 מסקנות ומחשבות לעתיד

האנליזה שלנו לבקרי כרומטין אחרים ו/או מעניינת מאוד המחשבה בדבר האפשרות להרחיב את 

מעניין יהיה לבדוק את שינוי מודיפיקציות הכרומטין הללו לאורך זמן ולאורך ו ,תאים מסוגים שונים

 התפתחות המחלה. 

מעניינת במיוחד  –מתא גוף )סומטי( אחד למשנהו  – סוגיית מעבר המידע האפיגנטי בזמן חלוקת התא

תהליכים ביולוגיים רבים כמו התמיינות רקמות מתאי גזע והתפתחות ונראה שהיא בעלת משמעות ל

 גידולים. אנו סבורים שיצירת שינויים במעבר המידע האפיגנטי תאפשר בלימה של התפתחות הגידול. 

, שבתנאי  E. coli( הראתה במחקר שנערך על חיידקי4Navon et al,201)סיוון נבון ממכון ויצמן 

עם קודונים מסוימים, חל זירוז  tRNA-רין, אשר הובילו למחסור במחסור לחומצה האמינית ס

, כאשר בין אתר הביקוע והקודון המתאים mRNA (mRNA cleavage)-בתהליך ביקוע )התפרקות( ה

זמן רב יותר, מה שמשאיר  נוקלאוטידים, כיוון שהריבוזום מתעכב באותו הקודון 95קיים מרווח של 

של גנים בעלי  mRNAניתן ליצור רצפי יהיה את אתר הביקוע חשוף. אנו משערים כי באופן דומה לכך 

אשר יהיו דווקא בעלי עמידות גבוהה יותר, אם הקודון  )Tumor suppressors( פעילות מדכאת סרטן

 ת אתר הביקוע.המתאים יאפשר מעבר מהיר של הריבוזום, מה שיקטין את משך חשיפ

יצירת שינויים במודיפיקציות הכרומטין  –כמו כן תהינו בנוגע לאפשרות לבצע "טיפול אפיגנטי" 

 H3K27acבקרבת גנים מסויימים במטרה לדכא או לעורר אותם בהתאם לצורך. המודיפיקציה 

( נחשבת למעוררת ביטוי של גנים 3בחלבון כרומטין מס'  95מס'  )אצטיל בחומצת האמינו ליזין

באותו האתר של הגן(, ואילו מודיפיקציה אחרת המתרחשת  mRNA)מעודדת ייצור מוגבר של רצפי 

נחשבת  ,מתיל )שרשרת של שלוש קבוצות מתיל(-, אשר מוסיפה קבוצת טריH3K27me3 – בדיוק
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ו מעוניינים לחשוב על האפשרות ליצור שינויים מסוגים אלה דווקא כמדכאת ביטוי של גנים. אנו היינ

אותם מעוניינים לדכא או שואחרים(  PRMT1,CPA4,MYCבסביבת הגנים הפעילים בסרטן )כמו 

  tRNA-וכדומה, או אפילו על הגנים של ה  P53לחילופין לעורר גנים שפעילותם מדכאת סרטן, כמו

 התרגום של כל הגנים השונים.אשר ריכוזם כאמור משפיע על יעילות 
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Filter-Based Reverberation Mapping for Measuring 

The Mass of Supermassive Black Holes 

 מדידת המסה של חורים שחורים סופר מסיביים 

 באמצעות מיפוי ההדהוד על בסיס פילטרים 

 כפר סבא(, Saifun Naveh)סיפן נוה : חניכה

 חיפה ,הטכניוןקריית , אהוד בכר 'פרופ: מנחה עמית

 

Research Question 

Testing Filter-Based Reverberation Mapping as a valid and accurate method for 

measuring the mass of supermassive black holes 

Background 

Active Galactic Nucleus (AGN) is a small region at the center of 

a galaxy that has extremely high luminosity. The AGN radiation 

is believed to be an effect of an accumulation of mass caused by a 

supermassive black hole in the center of a galaxy. A galaxy 

containing an AGN is called an Active Galaxy. 

Broad optical emission lines are formed by gas near the central 

supermassive black hole. The lines are broad because of the 

Doppler shifts triggered on the photons, caused by the emitted 

material spinning around the black hole at high velocities. 

 

Fig. 1: Cartoon showing the AGN structure. 

Note the Broad Line Region relevant to this 

work (taken from 

http://www.astro.wisc.edu/~molina/) 
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Narrow optical emission lines are formed further from the center of the black hole, but 

are slower than the high velocity broad-line 

material.  

NGC 4395 is a nearby spiral active galaxy. 

The Reverberation Mapping Method 

Reverberation mapping is an astrophysical 

technique for estimating the mass of a black 

hole at the center of an active galaxy. The 

technique is based on measurements of the distance of  

the broad emission line region (BLR) from the black hole. 

 

 

Astronomical observations distinguish between light emitted from the immediate vicinity 

of the BH and light reflected by the BLR into the line of sight. The former is manifested 

by continuum emission, while the latter is emitted by discrete spectral emission lines. 

In our work, we do not use a spectrometer as in standard RM studies, but filters. Since the 

filters can be broad and include the two signals combined, we need to use statistical 

methods to separate the continuum from the lines. The method, which we adopt from 

Chelouche & Daniel (2012) computes the Cross Correlation Function (CCF) and 

subtracts from it the Auto Correlation Function (ACF) in order to calculate the time lag 

(τ) between the signals.  

The ACF and the CCF are standard tools of time series analysis. The ACF measures the 

resemblance of a time series to a delayed version of itself. The CCF determines the 

amount of correlation between two time series. The time series can be denoted by 

{  (  )} and {  (  )} tested at separate times    (         ), where N is the number 

of observations, and N-k is the number of overlapping observations in each time step. 

The CCF is thus defined as:  

   (  )  

 
   

∑ [ (  )   ̅]  [ (     )   ̅]
   
   

     
                                               ( ) 

Where τk is a delay time between the series and  ̅ is the mean of  (  ) defined as: 

 ̅  
 

   
∑  (  )

   

   

                                               ( ) 

Fig. 2: Cartoon showing the emitting region 

in the vicinity of the black hole and the 

distance cτ to the broad line region. (taken 

from http://www.astro.wisc.edu/~molina/) 
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The standard deviation    of the series  (  )  is defined as: 

   √
 

   
∑[ (  )   ̅] 
   

   

                                               ( ) 

The ACF is defined similarly, as the CCF between a time series   (  ) and itself (instead 

of  (  )).   

The time lag between signals is obtained from the peak of the CCF function, or in our 

case from the CCF-ACF.  The distance between the BLR and the BH is estimated by 

multiplying time lag (τ) by the speed of light (c).  For the mass of the black hole (   ), 

we also need to know the velocity    of the BLR gas, and to use the following formula: 

    
       

 
                                               ( ) 

Where f is a geometric factor equal to 
 

 
     is the measured velocity width of the    line, 

and G is the Gravitational constant               
  

     
 . This expression comes from 

Newton’s second law for circular motion. 

 

 

 

 

𝑒𝑟
𝑔
 𝑠
 
 
𝑐𝑚

 
 
 

Fig. 4: Spectrum of NGC4395, shows the 

wavelength range of each filter. 

Fig. 3: Spectrum of NGC4395, Amplitude as a function of 

the wavelength. The Hα line is the bright line on the left.     
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Observations and Data 

We observed the galaxy NGC 4395 with the 1m telescope in Mizpe Ramon. In 

September we used the broad filters i’, r’, g’. Broad filters cover a spectral band of about 

1000Å, which contains continuum and lines. We switched between the filters every 5 

minutes to create an image of the object. We observed the target for 8 full nights. 

The    signal appears in the r’ filter, as shown in fig. 4. 

In March and April we observed with the narrow filter       and with ipr, and v. Narrow 

filters cover about 100Å, which are designed to capture specific spectral lines from the 

observation.  This time we needed 15 minute exposures for the narrow       filter. We 

observed for 5 nights in March and two more in April. 

From the data observed, we produced the light curves shown in Figs. 5, 6. 

 

 

Analysis 

I wrote a code that computes the CCF and the ACF, based on the data observed. I created 

graphs of the CCF and ACF for all of the filters from 

September, and subtracted the ACF of i’ from the 

CCF to receive only the line contribution to the 

correlation. Fig. 7 shows the ACF of the three filters. 

Fig. 3: Spectrum of NGC4395, Amplitude as a 

function of the wavelength. The Hα line is the 

bright line on the left.     

Fig. 5: Astronomical Magnitude as a function 

of time (days) observed with the broad filters 

Fig. 6: The first night of the data 

observed with the broad filters (Fig. 5) 

Fig. 7: The ACF of i’, g’, and r’ filters 

as a function of the time lag τ 



49 

 

The clearest result is seen in the CCF of the filter r’ with the g’ and i’ filters. This is 

expected because the wavelength of the    line is within the filter r’.  

 

 

For the data of March and April, I used the code only for CCF graphs, because the 

narrow       filter contains the line with very 

little continuum and there is no need to subtract 

the ACF.  The results are seen mostly in the 

CCF of the filter      with the other filters, as 

expected. 

For the velocity estimate, we use a line 

resolved spectrum obtained from an 

observatory in China. The measurement of the 

line width is demonstrated on the spectrum in 

Fig. 10. Table 1 lists the widths measured for 

other lines as well.  

 

 

Fig. 8: CCF of the i’& r’ filters and the ACF of 

the I’ filter as a function of the time lag τ 

Fig. 9: Difference between the CCF and the ACF 

in fig2 5 as a function of the time lag τ 

Line ID (λ5) λ mesured Standard Error λ v [km/s] Standard Error v [km/s] Δv Standard Error Δv Width

Hδ λ4151 4106.88 0.38 429.5 27.7 765.5 49.5 8.9

Hβ λ4561 4866 0.1 308 6 704 14 9.7

6307 0.08 333.333 3.8 470 5.4 8.4

Hα λ6063 6569.8 0.18 319.6 8 569.9 14.6 10.6

6723.7 0.16 342.79 7 462.3 9.6 8.8

Table 1: Spectral lines widths and velocities, measured from the spectrum by the Gaussian method 

Fig. 10: Gaussian functions fit. The blue is the narrow 

line, the red is medium line and the green is broad line 

Fig. 9: Difference between the CCF and the 

ACF in Fig. 8 as a function of the time lag τ 
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Results 

From the graphs we can obtain the time lag between the line and the continuum. The lag 

τ is the X co-ordinate of the peak. Following Edri et al. (2012), we find it by drawing a 

line at 80% of the peak and by calculating the mean of the graph above the line, as shown 

in Fig. 11. The best-constrained lag of about 4 hours is obtained from the CCF of r’ and 

g’ filters, which is close to the mean lag (Table 2). 

Using the measured lags from the CCF, and the velocity from the spectral lines, we are 

ready to calculate the     (Eq. 4). We obtain a mass of                     . 

 

 

 

Discussion 

The broad filters cover about 1000Å and contain continuum and lines. However, the 

narrow filters, cover about 100Å and are designed to contain mostly one spectral line, in 

this case    . Due to the narrow band, there is a need to take longer exposers of the 

object with the narrow filters than with the broad filters. When RM is used with the 

narrow filters, there is no need to subtract the ACF from the CCF unlike with the broad 

filters, because of significantly diminished continuum contamination. 

The      calculated in the present work of                      is consistent 

with other published works (Edri et al. 2012), who measured the mass of     

                  There is a big overlap between the results. 

 

Fig. 11: The region above the red line (80% of the CCF 

peak value) is used to estimate the time lag. 

Filter I Filter II ACF substracted? Tau

i' g' Yes 4.80

i' r' Yes 4.56

r' g' Yes 3.36

ipr Hα31 No 4.08

ipr v No 3.60

v Hα31 No 3.36

average 3.96

Table 2: The time lag between every two 

filters, obtained by the 80% method (Fig. 11) 
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Conclusion 

We conducted RM of the supermassive BH in the center of NGC 4395 with both broad 

filters and narrow filters. We obtained a mass of                      . The 

results are consistent between filters and with the published literature. 

 

Future Expectations 

My personal expectation is to measure the BH’s mass in other available ways, for 

example by using light from the stars near the black hole and their orbits. I wish to 

compare the results of different RM methods and explain the lag, if there is one like that. 

Another hope is to use RM on a number of galaxies in parallel effectively. RM is a useful 

method and it is possible to employ it with a lot of data in parallel. 
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 חיפוש אחר חומר אפל בגלאי אטלס

Abid Kadry :עבד קאדרי חניך  

Prof. Yoram Rozen, Technion. חיפה ,הטכניוןקריית עמית: פרופ' יורם רוזן, -מנחה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The research 

How to increase the efficiency of rejecting Background when searching for dark matter?   

 

Background – Dark Matter 

Dark matter's existence is inferred from gravitational effects on visible matter and 

gravitational lensing of background radiation, and was originally hypothesized to account 

for discrepancies between calculations of the mass of galaxies, clusters of galaxies and 

the entire universe made through dynamical and general relativistic means, and 

calculations based on the mass of the visible "luminous" matter. The properties of dark 

matter, and its connection to known particles and physical laws, remain unknown. The 

WIMP (weak interacting massive particles) hypothesis has guided the quest to understand 

this fundamental problem; however, rapid experimental progress continues to exclude 

historically popular models of dark matter. In light of this uncertainty, more model-

independent searches for dark matter have gained significant traction. It is important to be 

able to combine collider searches, direct detection, and indirect detection in a 

complementary way, if we are to determine that any signal seen in an experiment is 

indeed from dark matter. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Galaxy
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LHC (large hadron collider) 

The LHC is a proton-proton (and ion-ion) accelerator and collider located at CERN, near 

Geneva. It is a 26.7 km long ring structure. The LHC is built in a tunnel which previously 

hosted the LEP (Large Electron-Positron Collider). The tunnel has an internal diameter of 

3.7m. Unlike particle-anti particle accelerators which can accelerate both beams in the 

same ring, the LHC must use two separate rings for each beam. The relatively small 

diameter of the tunnel makes it extremely difficult to install completely separate rings. In 

order to fit the two rings inside the tunnel the LHC uses a twin-bore magnet design. One 

common mechanical structure and cryostat houses both beam channels and coils. The 

LHC tunnel has eight straight sections and eight arcs. Each straight section is roughly 

528m long. The tunnel lies between 45m and 170 under the surface. Two transfer tunnels 

link the LHC to the CERN accelerator complex which houses the injector. 

The particles are forced on a circular path by 1232 dipole magnets of 15m length, each 

providing a magnetic field of 8.33 T. Such high field strengths can only be achieved using 

superconducting coils which are cooled to a temperature of 1.9K by superfluid helium. 

The main arcs have separate magnet fields and vacuum chambers for the two beams. In 

the insertion regions, where the experiments are located, both beams are housed in a 

common section. 

Four different experiments are installed at the four interaction points covering a broad 

range of experimental studies. The two general-purpose detectors, ATLAS (A Toroidal 

LHC ApparatuS) (3) and CMS (Compact Muon Solenoid) (4) will provide information on 

long anticipated new phenomena and precision measurements of Standard Model 

processes. The LHCb (Large Hadron Collider beauty) experiment (5) is designed to study 

B-meson physics and to explore CP-violation in B decays at high precision. In addition to 

protons, the LHC will also accelerate and collide heavy ions. ALICE (A Large Ion 

Collider Experiment) (6) is dedicated to the study of heavy ion collisions and of the 

quark-gluon plasma, a state consisting of free quarks and gluons. 
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The ATLAS detector 

ATLAS was designed as a general-purpose detector, capable of investigating a wide 

variety of physics signatures.  As such, it consists of several subdetectors which record 

tracks and energy depositions, allowing the identification and measurement of a large 

class of different particles. The detector has a diameter of 25 m, a length of 46 m and its 

weight is about 7000 tons. The magnet configuration is based on an inner thin 

superconducting solenoid surrounding the Inner Detector cavity, and large 

superconducting toroids with an eight-fold symmetry outside the calorimeters. 

A schematic view of the ATLAS detector is shown in figure below. It consists of three 

major subsystems which are arranged cylindrically around the beam pipe. Based on 

References (3) (7), they will be described in more detail in the following Sections. From 

the in- to the outside the main detector systems provide: 

 Inner detector (ID): Tracking as well as momentum and charge measurement of 

charged particles.   

 Calorimeter system (CS): Identification and energy measurement of electrons, 

photons and hadron jets. 

 Muon spectrometer (MS): Identification, tracking as well as stand-alone 

momentum and charge measurement of muons. 

Dark Matter @ ATLAS 

The collider search for dark matter is a critical element, and can provide the strongest 

constraints in cases where the dark matter mass is below 10 GeV or when the operator 

has suppressed direct detection signals. The generic signature of dark matter pair 

production in colliders is missing transverse energy from the dark matter and energetic 

visible particles that are used to tag the event. 
 

Research method 

the current method used is to search for large missing  transverse energy in association of 

tt pair. To select these events we apply the following criteria. Events are required to have 

at least five jets. Two of the selected jets are required to be identified as b-jets. These  

relatively tight requirements are designed primarily to reduce the multi jet background 
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whose cross section falls dramatically with the number of jets. To complement the 

hadronic selection a lepton veto is applied and events are rejected if leptons are found in 

the event. While we do not explicitly cut on ETmiss, we do all the cut optimization on 

events with ETmiss larger then 200 GeV. 

 

 

 

 

 

 

Final Selection 

as we are not explicily cut on ETmiss, the above selection does not distinguish between tt 

and signal events, Two kinematical and shape parameters were used to reduce the tt 

component of the selected events, the angular distribution between the leading b-jet and 

the  ETmiss in the transverse plane is plotted in Figure 2 for the signal.tt events and for 

di-jet events. As expected the DM candidate is recoiling againt the tt system hence 

characterized by a back-to-back ditribution peaking at π. The source of  Etmiss in 

background events is not unique and the distribution is therefore different. To further 

remove background 'Razor' variables are used. It is designed for the case where two 

heavy particles decaying into invisible particles and jets. The jets in the event are split 

into two 'megajets'. From all possible division of the jet container into two, the 

combination that yeilds the smallest sum of 

the two  megajets invariant mass squared is 

selected. A variable called MR is defined as: 

where γ is the longitudinal boost to the rest frame of the two megajets and MJ1(2) 

represent the two megajets. MR is therefor the longitudial boost invariant mass. The 

transverse mass MRT is 

defind as                                                                         

Figure 1:  ETmiss distribution 

from data (circles) and from MC 
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Finally defining R. Figure 4 shows the distribution of MRT for the signal and for 

background sources.  Figure 3 shows these distributions for the R variable. 

 

 

 

Figure 2: angular distribution 

between the leading b-jet and the 

ETmiss in the transverse plane 

   

 

 

Figure 3: R distribution                                       Figure 4: MRT distribution  

 

All of the study was performed on the Linux operating system, using a program called 

“ROOT” by CERN which is an object-oriented based program. 

The variable “R” was optimized as follows: In order to maximize the significant, we 

maximize Sr^2/Br, where Sr is the signal ratio and Br is the background ratio according 

to the variable “R” as shown in the table below, and the value of “R”>0.7 was selected. 
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R Signal-ratio Background-ratio (Sr^2)/Br 

>0 4115 - 1 1072921 - 1 1 

>0.1 4083 - 0.99 964379- 0.89 1.101 

>0.2 3833 - 0.93 631008 – 0.58 1.41 

>0.3 3383 - 0.82 320775 – 0.29 2.256 

>0.4 2794 - 0.67 133509 – 0.12 3.62 

>0.5 2077 - 0.50 47294 – 0.044 5.681 

>0.6 1445 - 0.35 14780 – 0.013 9.423 

>0.7 872 - 0.21 4327 – 0.004 11.025 

>0.8 422 - 0.10 1225 – 0.001 10.52 

>0.9 114 - 0.02 320 – 0.0003 1.33 
 

Once we have the values of the 2 variables we can estimate the Signal and the 

Background of the process. 

 

Conclusion 

The ATLAS detector produces huge amount of information every second that would take 

ages to process, thus forcing us to find ways to “purify” the data we receive to locate the 

incidents that interest us. Here we are optimizing the variable R by minimizing the 

background (which represent the data that don't concern our search) and focusing on the 

Signal that is related to dark matter, this allows us to make a finer cut on the data we 

have, making the search for dark matter related collisions much more efficient.   
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Background 

The LHC and ATLAS 

The Large Hadron Collider (LHC) is the world’s largest and most powerful particle 

accelerator. It is located in Switzerland and consists of a 27km long circular underground 

tunnel. Within this accelerator beams of protons are accelerated until their energy 

exceeds their mass by a factor of 4000. 

Two such counter rotating beams of 

protons are forced to collide at four points, 

and ultra-sophisticated detectors record the 

outcome of these powerful collisions. 

One of these detectors is ATLAS, a 

general purpose detector whose job it is to 

collect as much data as possible about the 

particles emitted from a collision. 
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Because ATLAS hopes to detect new 

particles or phenomena, it strives to 

detect all kinds of particles, their mass, 

energy, momentum, charge, spin and 

lifetime. Such an ambitious goal can be 

achieved only by using many kinds of 

detectors – indeed, ATLAS is built in 

layers surrounding the collision point. 

Each layer is built of a different type of 

detectors specializing in particles with 

certain properties.  

What is a jet? 

According to Quantum Chromodynamics (QCD) quarks and gluons (partons) cannot 

exist in an isolated mode. They must be parts of a bigger object. Consequently, the 

production of each parton leads to the formation of a jet – a collimated beam of particles. 

Because we cannot detect the original quark or gluon, we must infer its existence and 

properties by the properties of the jet that it creates. We can do this fairly accurately 

because the sum energy of all the particles in the jet and their direction is similar to that 

of the original particle. 

What is a resonance? 

A resonance is a very short lived particle with well-defined mass decaying at the collision 

point. When one looks at a graph of the 

 probability of a collision occurring as a  

function of the energy released in the  

collision, one sees that the  

probability peaks at a certain energy.  
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Each such peak represents a resonance, The peak is a reflection of the fact that a 

resonance has a much higher probability of forming at energies near its own mass, than at 

energies much higher or lower. 

In most cases this peak will be hard to see because the “signal” (collisions in which the 

resonance particle is created) is only a small part of all events. In order to distinguish the 

signal from the background events, it is necessary to increase the ratio of signal events to 

background events, called the signal to noise ratio. To do this, we find a set of criteria 

which signal events are more likely to meet than background events. In essence, we are 

filtering out background events according to the properties of the resonance particle.  

Goal 

Multi-jet events (events with at least 3 jets) have scarcely been studied. Some models 

predict hypothetical resonances that decay into a large number of partons (jets). In this 

research project we aim at developing a cut procedure (filter) that will facilitate the 

discovery of such resonances. In particular, we have developed a simple algorithm that 

successfully discovers a simulated resonance. This algorithm can then be applied to real 

data. 

Methodology 

In order to filter out background events we simulated signal as well as background 

(QCD) events. The produced particles were then grouped into jets using a standard ”jet 

finder” tool. Next we made use of jets’ momenta and energies and constructed several 

event characteristics of these events searching for quantities with different distributions in 

signal than in background samples. Simulated signal, background as well as real data 

were subjected to preliminary selection requirements aimed at reducing the number of 

analyzed events to a manageable level. These pre-conditions are: 

1) Require that the sum of transverse momentum (  ) > 2.5 TeV (not using this for the 

simulated data) 

2) Require that the number of jets   3. This cut is made because much research has been 

done on dijet events so there is a low likelihood of new physics that have gone 

undiscovered at these energies. 



62 

 

Background events are expected to consist of two oppositely directed systems of jets. 

Signal, on the other hand, should consist of many jets distributed isotropically (still 

fulfilling momentum conservation). Hence, we require that    over the invariant mass of 

the jets be greater than 0.9. 

Results 

 

 

The cuts have significantly increased the signal to noise ratio – from 0.28 to 1.06. 
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In this graph the black line is fit to the filtered background, and the red line represents the 

upper bound for an error of    . We can see that the filter was successful – the graph of 

all events is significantly above this upper bound in the region of the signal peak (2150-

2450 GeV). 

 

This graph may hint at the existence of a resonance with properties similar to our 

simulated resonance – it matches much more closely the graph of the data including the 

resonance than that of the background events alone. 



64 

 

Discussion 

We can see that the data from ATLAS resembles the result we would expect should a 

resonance exist. This suggests further research may be in order that will allow us to draw 

more concrete conclusions. The future research would have to improve on the statistical 

significance of our results. One step towards this goal is increasing our sample size – both 

of the simulated and real data. Another way to increase our confidence in the results is to 

perform a rigorous comparison of the properties of the simulation and its theorized 

properties – making sure the simulation is accurate.  
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 תבניות עיצוב בתכנות התנהגותי

 חניך: עידו רוזנבאום, גדרה

 עמיתים: פרופ' דוד הראל וד"ר אסף מרון-מנחים

 למדע, רחובותמכון ויצמן 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע תאורטי

גישה חדשה לתכנון ותכנות מערכות תגובתיות. הגישה מאפשרת בניית מערכות  היאתכנות התנהגותי 

כך שכל רכיב של המערכת ממופה ישירות להיבט או תסריט מסוים של התנהגות המערכת כפי שהוא 

מתואר במסמך הדרישות. התכנות ההתנהגותי )הנקרא גם תכנות מונחה תסריטים( הוצג לראשונה על 

במסגרת הפרויקט שלי נעזרתי .  – live sequence charts LSCניית השפה ידי פרופ' דוד הראל בב

 .JAVAאשר מיועדת לתכנות בצורה התנהגותית בשפה הפופולרית   BPJבספרייה

 יש שני אלמנטים מרכזיים: BPJ-ב

Event – הכפתור נלחץ, ההליקופטר הגיע לנקודה  – אירוע התנהגותיX המכונית הגיעה לקצה ,

  הרחוב.

b-Thread  (Behavior Thread)– מבקש, חוסם ומחכה לאירועים אחרים. – תהליך התנהגותי 

שונים מבקשים, חוסמים ומחכים לאירועים שונים. "בכל צעד" כל  (bThreads, תהליכים ) BPJבמודל

התהליכים ה"ערים" מכריזים על אירועים שהם מציעים )מבקשים( שיקרו בצעד זה, ועל אירועים 

שהם אוסרים )חוסמים( בצעד זה. המערכת ממתינה עד שכל התהליכים מסונכרנים ומספקים את 

ירועים המבוקשים את האירועים שתהליכים אחרים הכרזותיהם. המערכת מסננת מתוך כלל הא

והמערכת מעירה את  דיפות הגבוהה ביותר. האירוע נבחר,חסמו, ובוחרת את האירוע בעל הע

 התהליכים אשר ביקשו אירוע זה וכן תהליכים אשר המתינו לאירוע זה מבלי לבקשו וחוזר חלילה.
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אירועים נוספים שהוא ממתין להם , שהוא מבקשכל תהליך מכריז על אירועים התנהגותיים 

המערכת בוחרת מתוך רשימת האירועים את האירוע בעל  ואירועים שאותם הוא חוסם.

 .שאינו חסום ומעירה את כל התסריטים שביקשו או המתינו לאירוע זה העדיפות הגבוהה ביותר

 

אחד  –" בלנדר"סימולטור ההטסה בתוכנה 
 .מהסימולטורים בהם השתמשנו להדמיית הטיסה

 

 

  

 

  

 

 

 ושיטת המחקר שאלת החקר

 

 

 

לאותן בעיות שזיהינו,  .התנהגותית תכנית תיבתזהות בעיות שעשויות לעלות בעת כל רצינו זו בעבודה

 מעגלית בשיטה התבצעה והמחקר העבודה פיתחנו שיטות ותבניות שונות אשר יובאו בהמשך. כתיבת

שאלות  התגלויה, ולאחר הכתיבה זמן. בעבורה שנכתוב התכנית את ועיצבנו תכננו ,משימה קיבלנו –

 משימה תת התווספה התיקון לאחר. תועדו והם לבעיות פתרונות נמצאו, התוכנה בעיצוב בעיותו

 הפתרונותהוכללו  הסופית התכנית סיום לאחר. חלילה וחוזר חדשות עיצוב בעיות מצאונ, נוספת

לצורך הפרויקט בה בחרנו ש. המשימה הסוג מאותו בעיות לפתרון יותר כלליות ותבניות לשיטות

הייתה צביעת קיר )או משטח( על ידי הליקופטר/רובוט. הרובוט נע במקביל לקיר ומתמודד עם תת 

משימות ומטלות כגון כיסוי שלם של הקיר, החלפת צבעים, תיקון סטיות עקב רוח וכדומה. עבודת 

ותי בפיתוח החקר גם יצרה דוגמה נוספת במאגר הדוגמאות שממחישות את יתרונות התכנות התנהג

 ותחזוקת תוכנה. 

  בעיות שעלו בעיצוב התוכנית ותבניות לפתרונן

 שימוש באירועים מאותה המחלקה למטרות שונות

 

 

 
Maintenance 

Mission 

Move 

בזמן שההליקופטר ביקש לתקן סטייה שנוצרה עקב  : הבעיה שעלתה

( צביעת הקיר)היה עליו לחסום את המשך המשימה הקודמת , משב רוח

 אבל התנועה לצורך הצביעה ,אותה עד לסיום תיקון המיקום ולהשעות

שהוא אותו האירוע המשמש להזזת ההליקופטר  Moveהתבטאה באירוע 

לכן לא יכולנו להשתמש בחסימת אירועים כדי . חזרה למקום הנכון

 . להשעות את תהליך הצביעה
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Move 

Move Mission 
Move 

Maintenance 

חוסמים , אירועים אחרים מבקשים

       Move Maintenance-ומחכים ל

אשר דואגים  Move Mission-ו

 Move .Move Maintenanceלבקש 
 .חוסם את התזוזה לצורך משימה

אחד לצורך "משימה" והשני לצורך  –יצרנו הבחנה בין אירועי תנועה שונים פתרון הבעיה: 

 "תחזוקה". כאשר המערכת מבצעת תהליך תחזוקה היא יכולה לחסום אירועי משימה.

( למספר תת סוגים של אירועים. ניתן לעשות refinementבהינתן אירוע, ניתן לעדן אותו )הכללה: 

 זאת בכמה דרכים: 

  במחלקת האירוע מוסיפים שדה המבחין בין סוגים שונים של אותו האירוע בה בחרנושהדרך :

ומייצרים מופעים שונים של האירוע למטרות השונות. בזמן ביצוע תהליכים מסוג אחד, ניתן 

לחסום אירועים מאותה המחלקה אך מסוג שונה. "מפעיל משותף" למחלקה זו מקשיב לכל 

כללי המודיע על התרחשות אירוע כלשהו מהמחלקה  האירועים מאותה המחלקה ומוציא אירוע

 הזו. המפעיל הפיזי מקשיב לאירוע כללי זה ופועל בהתאם.

  ניתן להשיג מטרה זו על ידי מופעים בעלי שמות שונים מאותה מחלקה ולחסום ולהמתין

 לאירועים רק לפי שמם. 

 ע מהמחלקה.ניתן לוותר על המפעיל המשותף למחלקה והמפעיל הפיזי יחכה לכל אירו 

  ניתן לבנות מעין היררכיה של אירועים. כל תסריט חוסם אירועים הנמוכים בהיררכיה מהאירוע

אותו הוא מבקש עד לסיום התסריט. כך למשל ניתן לשלב תזוזה לשם צביעת הקיר, השעיית ש

התהליך לצורך ריענון המברשת בדלי הצבע הנמצא בנקודה קבועה, השעיית שני תהליכים אלה 

בנקודה קבועה אחרת והשעיית שלושת התהליכים הנ"ל  רך טעינת הסוללה במטען הנמצאלצו

 תיקון וחזרה למסלול לאחר זיהוי סטייה עקב רוח. לצורך

 .ניתן לשלב פתרונות אלה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בקשה

 (Wait)תנאי 

 בקשה

 חסימה

 אירועים אחרים בתכנית ההתנהגותית
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 תנועה ארוכה המורכבת ממספר תנועות קטנות שלוקחות זמן

בעבודה מול חומרה וזמן אמת, פעולות אינן יכולות להיות מסומלות באירועים הבעיה שעלתה: 

יחידים. כאשר ביקשנו לבצע תנועה בקו ישר לאורך מסלול )שכולל בתוכו מספר תנועות קטנות שכל 

בה האירוע הבא שאחת מהן לוקחת פרק זמן מסוים( בעזרת אירוע יחיד, נותרה אפשרות פתוחה 

בחר לפני שההליקופטר ישלים את סוף התנועה שלו, כך יקבל את הפקודה הבאה מיד לאחר פקודה יי

 קודמת, למרות שלא השלים את התנועה הקודמת שלו.

 

 

 

 

חים פרק זמן מסוים )אינם בבעיה זו צצות שתי תת בעיות, הראשונה: טיפול באירועים שלוקהכללה: 

שניתן לפרק אותה למספר קטן יותר של תזוזות. הפתרון השנייה: הרכבת תנועה ארוכה  רגעיים(;

שהצענו )לסמל את האירוע ב"התחלה" ו"סוף", וכל עוד לא הגיע ה"סוף" לבקש את התזוזה בכיוון 

הנתון( פותרת למעשה את שתי הבעיות. ראשית המערכת לא "תדלג" על האירוע ותמשיך לאירוע הבא 

דרך קלה ויעילה ליצירה של תנועה ארוכה. לפיכך כאשר  לפני שקודמו הסתיים במלואו. שנית נוצרה

 נתקלים באירוע שנפרש על פרק זמן מסוים יש שתי שיטות לטיפול בבעיה:

  אך אינה מורכבת ממספר פעולות קטנות )לדוגמה, פתיחה של ברז, מילוי  ,הפעולה לוקחת זמןאם

על תחילת המאורע )"הברז את הברז(, יש להשתמש באירוע שיכריז  סגירתכוס מים ולאחר מכן 

נפתח"(, ולהוציא אירוע סוגר מתאים )"הברז נסגר"( בעיתוי הנכון. כאשר רוצים להתייחס 

 לפעולה של הברז בתסריטים אחרים, מתייחסים לפתיחה או לסגירה שלו בהתאם.

 לוקחת זמן ומורכבת ממספר פעולות קטנות )כמו תזוזה בקו ישר שמורכבת מתזוזה  אם הפעולה

יותר, כאשר הפעולה חוזרת על עצמה שוב ושוב(, יש להשתמש באירוע שיכריז על תחילת  קטנה

המאורע )"ההליקופטר החל ללכת ימינה"(. יש לבנות תסריט נוסף שיחכה לתחילת האירוע, וכל 

עוד לא הגיע סוף האירוע, לבקש את אותה פעולה קטנה שוב ושוב. תסריט נוסף יבקש את סיום 

 מתאים.האירוע בעיתוי ה

Super-step – אירועים פנימיים וחיצוניים 

 ראשית נגדיר שני מושגים:

 ,דוגמהלאירוע סביבתי ) בדרך כלל אירוע שאינו שייך לתוך המערכת עצמה אלא  – אירוע חיצוני

 ההליקופטר הגיע לסוף השורה, ההליקופטר נגע בקיר(. 

אירוע שקשור לפנים המערכת ומעיד על מצבה הפנימי )לדוגמה, הודעה על תחילת  – אירוע פנימי

 תזוזה או החלטה על שינוי צבע(.

כל חץ מסמל תנועה 
קטנה )בהתאם לאורכו 

קו ירוק (, או גדולה
מסמל אירוע שמודיע על 

תחילת התזוזה וקו 
 .סופה אדום על

סימון התנועה בשני פתרון הבעיה: 

אירועים: התחלה וסוף. תהליך התנהגותי 

כלשהו יחכה לאירוע תחילת התזוזה, וכל 

עוד לא התקבל אירוע סוף התזוזה, יבקש 

 את התנועה בכיוון הרצוי. 

 



69 

 

המערכת לטפל לא סיימה בגלל שאירועים חיצוניים נכנסו בין אירועים פנימיים, הבעיה שעלתה: 

 באירוע פנימי קודם והתחילה לטפל באירוע החיצוני הבא. 

בו המערכת סיימה את האירועים הפנימיים ששמסמל מצב   idleשל אירועהוספה פתרון הבעיה: 

בעדיפות נמוכה כך   idleומוכנה לקבל אירוע חיצוני חדש. הוספת תסריט חדש שמבקש את האירוע

שכל האירועים הפנימיים יקדימו אותו בעדיפויותיהם. הוספת תסריט חדש שני שחוסם את כל 

, ולאחר מכן מאפשר אירוע חיצוני אחד. כך בין אירוע  idleהאירועים החיצוניים ומחכה לאירוע

המערכת תמשיך  idleחיצוני למשנהו יופעלו כל האירועים הפנימיים של המערכת ורק לאחר מצב של 

 לאירוע החיצוני הבא.

בכתיבה של תכנית התנהגותית יש הפרדה בין אירועים פנימיים )בדוגמה שלנו ההליקופטר הכללה: 

מתחיל לבצע עלייה למעלה, ההליקופטר החליט לבצע תזוזה לצורך תחזוקה, ההליקופטר החליט על 

לנוע בכיוון ימין( לבין אירועים שינוי צבע, ההליקופטר החליט להפסיק את התזוזה מטה ועובר 

חיצוניים )ההליקופטר נתקע בקצה הקיר, הרוח העיפה את ההליקופטר למיקום חדש, ההליקופטר נע 

ניתן להוסיף  שכל האירועים הפנימיים קדמו לו. רק לאחרימינה(. על כל אירוע חיצוני לבוא 

יים ולהוסיף תסריט חדש שיסמל מצב בו המערכת סיימה את כל האירועים הפנימ  idleאירוע

ש"יכיר" את שמות כל האירועים החיצוניים "וישחררם" אחד אחד כאשר בין כל אחד למשנהו יפריד 

 )וכל האירועים הפנימיים שהתרחשו בעקבות האירוע החיצוני הקודם(. idleאירוע 

 "התפרצות" של משימה למשימה בתהליך והמשך המשימה מהנקודה בה הופסקה

אחת מתתי המשימות שהובאו בפנינו הייתה לתכנת הדמיה של רוח שמעיפה את הבעיה שעלתה: 

ההליקופטר מהמסלול. על ההליקופטר היה לתקן את הסטייה שנוצרה ולאחר מכן להמשיך במסלול. 

כאשר הכנסנו תיקון פשוט עבור הרוח, שתי המשימות השתלבו ולא בוצעו אחת אחרי השנייה )אלא 

שתי המשימות לא בוצעו כראוי שכן גם ההליקופטר לא חזר למיקום במקביל(. התוצאה הייתה ש

 שהוא היה אמור להיות בו וגם לא המשיך לצבוע את הקיר כמו שצריך.

( שהופסקה Move Missionחסמנו כל אירוע שמטפל במשימה )אצלנו האירוע נקרא פתרון הבעיה: 

מהנקודה שבה הפסיקה מיד אחרי עד שהמשימה שהתפרצה הסתיימה בהצלחה. התכנית המשיכה 

 סיום התיקון של הרוח ללא כל הפרעות.

 

 

 

 

 

נתבקשנו לתכנת הדמיה של אפשרות של רוח שהעיפה את ההליקופטר  במהלך ריצת התכנית :הכללה

בו היה ולהמשיך את המשימה שממקומו הנוכחי וכעת מתבקש ההליקופטר לחזור למיקום האחרון 

. לאפשרות של התפרצות משימה למשימה אחרת וטיפול במקרים כאלוניתן להכליל זאת . משם

את הפעולות הבאות שעליו לעשות " לסדר"ההליקופטר לא ידע כיצד להפריד בין האירועים השונים ו

 .כדי להמשיך במשימה הקודמת רק אחרי הטיפול במשימה הראשונה
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 מסקנות ודיון

במהלך המחקר שערכנו התברר כי יש שאלות עיצוב תוכנה שעולות וכי יש מספר פתרונות לכל בעיה. 

יש פתרונות "פרטיים" לבעיה מסוימת, וישנם פתרונות כלליים ומוכללים שניתן להשליך על בעיות 

דומות בסיטואציות אחרות. יש לפרסם את הפתרונות הכלליים שנמצאו בכדי שמתכנתים נוספים 

בה הם נתקלים בעת תכנון ועיצוב תכנית שלו להשתמש בפתרונות אלו כתבנית לפתרון הבעיה יוכ

עוד עלה כי לכל בעיה יש מספר פתרונות מתאימים. ניתן ליצור אוסף פתרונות אפשריים  התנהגותית.

לכל בעיה ובעזרת כל אחד מהפתרונות הללו )לבדו או בשילוב פתרונות נוספים( לפתור את הבעיה 

נתקלים. בנוסף, תבנית פתרון כלשהי יכולה לפתור יותר מבעיה אחת. כמו כן,  משאלות עיצוב  בהש

 התכנית ניתן לזהות חסרים בשפה שיכולים להיות בסיס לדיון על שינוי השפה.
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יש לחסום בכל תהליך שמטפל  – הפתרון פשוט

במשימה שהתפרצה את הפעולות שקשורות למשימה 

שהופסקה. לאחר סיום הטיפול במשימה, תמשיך 

התכנית מהנקודה בה המשימה הקודמת הופסקה. 

ניתן לדמיין זאת כמעין "תור" של אירועים 

שאמורים לקרות, ו"תור משני" שחוסם את 

רו לו ההתקדמות של התור המקורי, עד שיגמ

 האירועים.

 

http://www.b-prog.org/
http://ardrone2.parrot.com/
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to bacterial resistance to antibiotics 
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Background 

One of the biggest issues in medicine nowadays is the excessive usage of antibiotics. Due 

to the broad use of antibiotics in western society, the rapid proliferation rate of bacteria 

and the high mutation rates among the bacterial community, many pathogenic bacteria 

have developed resistance to antibiotics. Namely, they can survive and keep growing and 

multiplying in the presence of one or more of those drugs. This poses a major medical 

problem, because bacterial infections that were once treatable by antibiotics can no 

longer be cured, resulting in a growing number of deaths from infections. There is 

therefore a need for new kinds of antibiotics. 

Phages – viruses that infect and kill bacteria 

Except for Alexander Fleming, bacteria have another natural enemy- the bacteriophage 

(in short- phage). Phages are viruses that infect bacteria. As all viruses are, phages are 

obligatory parasites- in order to grow and multiply they have to insert their DNA into a 

host cell. Later on, the phage will “choose” one of two paths: either take over the cell 
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mechanisms, and make it generate new viruses until the cell bursts and they are released 

to infect other cells (lytic cycle), or insert the phage DNA into the cell’s DNA and stay 

dormant while the bacteria multiplies (lysogenic cycle) until new conditions make the 

phage choose to become lytic.  

 

 “The enemy of my enemy is my friend”  

(Phage therapy as a possible antibacterial treatment) 

When phages were discovered in 1915, scientists hoped that the use of phages for 

medical purposes, called Phage Therapy, could be the answer to bacterial infections. An 

example of phage therapy could be attacking pathogenic bacteria with phages. It has 

many advantages- not only phages are bacteria specific (and will not harm other bacteria 

in our body), they are also self-multiplying yet self-limiting (so there is no need for large 

quantities of phages or recurring treatment, and yet once the infection is gone the phages 

are unable to multiply). Research in the west continued until penicillin (the first 

antibiotics) was discovered in 1928 and presented humanity with a more convenient way 

of fighting bacteria. Penicillin is more controllable, has a broader host range and requires 

less maintenance. Phage therapy directions were therefore abandoned in the west until 

recently. Nevertheless, while the west researched penicillin, the USSR scientists 

perfected the methods of phage therapy, and used them to cure soldiers during WWII
 9 1
. 

There are little records of the experiments done in USSR and what little that is known is 

not elaborate
 9
or done according to western research protocols. 

Figure 1. The stages 

of the lytic cycle of a 

bacteriophage. 
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Is it a bird? Is it a plane? No, just bacterial resistance again  

(The blind spot of phage therapy) 

One of the disappointing features of phage therapy is that bacteria usually develop 

resistance to phage very quickly, as reported in numerous papers. To presumably 

overcome this, USSR researchers frequently used phage cocktails
3
, composed of different 

types of phages (usually lytic) that either attack the same bacteria or different bacteria 

that together cause the same disease.  

Research hypothesis 

We hypothesized that the reason for the rapid development of resistance to phage among 

the bacteria are mutations in the phage receptor, as explained below. During infection, the 

phage DNA enters the bacterium through specific recognition of a receptor on the 

bacterial cell. The receptor is a protein, a sugar or a lipid present on the bacterial cell 

surface. If the bacteria mutate the receptor, the mutated bacteria will be immune to the 

phage infection. Therefore, usage of phage cocktails would solve the rapid resistance 

problem, because it will be harder for the bacteria to mutate several receptors at the same 

time. 

Goal 

Our goal was to examine the resistance problem both from the theoretical aspect and 

from the experimental aspect, and to test whether the use of a phage cocktail leads to less 

bacterial resistance. 

Results and methodology 

Theoretical calculations 

To test our hypothesis, we tried to compute the probability for a bacterial cell to make a 

mutation in a specific phage receptor. The calculation relies on the following parameters: 

The error rate for bacterial DNA replication is 1:10
8
 per site per replication, meaning that 

a specific position in a bacterial genome has a chance of one to one-hundred-million to be 

mutated when the bacteria replicates.  
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The size of a bacterial genome is 4*10
6
 – four million bases. 

Therefore we expect that on average, the fraction of bacteria that will carry a mutation 

anywhere in their genome will be 4*10
6
/10

8
= 0.04.  This means that 4% of the bacteria 

will be mutated at a random position in their genome following replication.  

Based on the calculations above, in a standard colony of 10
8
 bacteria, 4% of them, or 

4,000,000 bacteria, will be mutated somewhere in their genome.  

But how many of these will be mutated in the specific receptor? To calculate this we need 

to know the size of the receptor gene. The average size of a gene in bacteria is 1000 

bases, meaning that the fraction of relevant bases in the genome is the size of the gene 

divided by the size of the genome: 1000/(4*10
6
) = 0.025%.  

So only 0.025% of the 4,000,000 mutated bacteria, equaling to 1000 bacteria, are 

expected to be mutated in the receptor for the phage. Even if we assume that only half of 

the mutations will actually change the receptor protein sequence, we are still left with 500 

bacteria mutated in the receptor. Although this amount represents only a tiny fraction of 

the entire population (500/10
8
 = 1 in every 200,000 bacteria) it is still enough bacteria 

that can quickly grow after phage infection and be resistant to further phage infection. 

If 1 in every 200,000 bacteria is expected to be mutated in a given receptor, the chance 

that a bacterium will be mutated in two receptors at the same time is (1/200,000)
2
 = 

1/(4*10
10

). This means that on average, the number of bacterial colonies that will harbor 

at least one bacterium mutated in two specific receptors is 10
8
/(4*10

10
) = 0.0025 – less 

than 1% of the colonies. 

Our theoretical computations show that in a standard colony, there will almost always be 

many bacteria that are mutated in the receptor and therefore will be resistant to the phage. 

But our computations also show that the higher the number of phages in the cocktail, the 

lower the number of bacteria per colony that will develop with enough mutations to be 

immune to the cocktail. The bacterium has to have mutations in more of its genes, and the 

probabilistic formula is a fraction in the power of x (x being the number of phages in the 

cocktail), so the possibility of the development of such bacterium drops exponentially. 
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Laboratory experiments 

To test our hypothesis we conducted experiments. We infected the model bacterium 

Bacillus Subtilis (BSU) (which is not pathogenic, because the principle applies to any 

phage-bacterium relationship and not only to pathogens) with 3 types of phages- 

SPO1(tagged 1P4), SP82G (tagged 1P5) and ϕ29 (tagged 1P19). After infecting the 

bacteria with phage we inserted the experiment plates into a robot that measured the 

optical density (OD) of the wells that contained the infected bacteria (the OD being an 

indicator to the number of bacteria in the well) every 13 minutes for a time period of 15-

20 hours after the initial infection. The day after the experiment we would see the data 

collected by the robot on the lab computers, and create growth curves (see the graphs 

below). From the growth curves we would learn whether there was bacterial resistance to 

the phage or not. We repeated all experiments several times (both biological and 

technical repetitions) to make sure the results are reliable. 

  

Figure 2. The robot at work (left figure), and a microwell plate used during experiments 

(right figure). This plate enables running 96 infection experiments simultaneously.  

First we infected BSU with one phage at a time. The results from these experiments 

clearly showed that after phage infection, most bacteria die, but after a few hours the 

colony grows again (BSU infected by a single phage graphs in Figure 3). These results 

confirmed our hypothesis from the theoretical calculations that resistance to a single 

phage will almost always be developed in a given colony.  
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When we went on to infect the phage with different cocktails composed of two phages 

and lastly with a cocktail composed of all three phages, we also saw rapid development 

of bacterial resistance (cocktail infection graphs in Figure 3). We were surprised because 

the rate of resistance was improbable and didn’t match our hypothesis. 

We went back to our basic assumptions- one of our assumptions was that each phage 

enters through a different receptor, though during our primary review of the literature we 

didn’t make sure they did. To check this, we grew cultures of the mutant bacteria that 

grew after being infected by one of the phages. Later we infected each mutant with all 3 

phages, one at a time, and found out that if a bacterium was resistant to one phage, it was 

also resistant to the two other phages (cross infection graph). This means that all of the 

phages we worked with enter through the same receptor (findings that we later verified 

by literature research
 6 5 4
). 

Figure 3 (below): Bacterial growth following infection by phage. Shortly after 

infection bacteria continue to grow (as reflected by the increase in their optical density), 

but after ~1 hour the phages are bursting and kill almost all of the bacteria (reflected in 

the sharp decline in the density). Nevertheless, growth of resistant bacteria resumes after 

a few hours. Each experiment as done on 5 different bacterial colonies and each curve 

reflects the behavior of a single colony. This shows that in every tested colony there were 

mutants that were resistant. 

The red line at the bottom shows the optical density of the medium (liquid) the bacteria 

were in during the experiments. This OD is called ‘blank’ and the bacterial density is 

compared to it rather than to the absolute zero. Additionally, in every graph (except for 

the cross infection graph) there is a growth curve of non-infected colonies of bacteria (in 

orange, blue and purple). 
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Discussion and thoughts for the future 

Our experimental examination verifies the initial theoretical calculations, meaning that in 

every infection experiment, resistance of bacteria to the phage occurred rapidly. It is 

important to note that there are a few limitations to our theoretical calculations. Firstly, 

the number of receptors and thus receptor coding genes varies from phage to phage and 

so does the genome length. Moreover, in our calculations we ignored other factors such 

as stress mechanisms that cause higher mutation rates during bacteria multiplications as 

our goal was to find and understand the general probability range for mutations in 

bacteria, not for a certain type of bacterium or a certain situation. All in all, to really test 
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our hypothesis we should get extra phages that enter through different receptors and 

conduct a broader literature research before experimenting. Future work in that direction 

should help us in understanding the limitations of phage therapy and will suggest ways to 

overcome these limitations.  
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Effects of the "love hormone" oxytocin on fear extinction 

 ההשפעות של "הורמון האהבה" אוקסיטוצין על הכחדת הפחד

 (, סח'ניןLayan Shaheen) חניכה: ליאן שאהין  

מונא מארון, אוניברסיטת חיפה ופ'רפעמיתה: -מנחה  

Sagol Department of Neurobiology and Ethology, University of Haifa 

 

Introduction 

Fear extinction is the learning process where the conditional stimulus no longer predicts 

the harmful stimulus. This process is an important part of a healthy emotional memory 

system. 

Understanding the interaction between the amygdala - which has a role in expressing 

emotions like fear- and the pre-frontal cortex – which is important for reducing fear 

responses- is essential for the extinction of fear. 

Oxytocin (OXY) is a neuropeptide hormone that is produced in the hypothalamus. Recent 

studies show that higher levels of oxytocin are associated with reductions in fear levels 

and result in relaxation. 

Surprisingly, sparse studies addressed the effects of direct manipulations of oxytocin in 

the amygdala or the pre-frontal cortex on subsequent reduction of fear responses. 

To that end, in the present study, we focused on two questions: 
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1. Changes in the rate of fear extinction following microinjections of oxytocin in the 

infralimbic pre-frontal cortex (IL), the basolateral amygdala (BLA).  

2. Differences in the effects of oxytocin on extinction in young (post-weanling) and    

      adult animals. 

 

Figure 1: 

 

 

Methods 

Subjects: Male rats (adults and post-weanling) underwent brain surgery and were 

implanted bilaterally with stainless steel guide cannulae aimed either at the BLA or the IL. 

Contextual Fear conditioning: One week after recuperation, rats were placed in a 

conditioning chamber and received three foot shocks (0.8 mA for 0.5 sec) with two 

minute intervals between them. 

Fear extinction: during the next three consecutive days following fear conditioning, the 

rats were placed in the conditioning chamber for ten minutes without receiving foot 

shocks, and the duration of freezing was measured. This examination will teach us 

whether the animal has a memory of fear (long term memory of fear) and whether it will 

succeed in inhibiting fear through the process of extinction. 

Microinjections of OXY or its agonist TGOT: the rats were microinjected with OXY 

or TGOT in the BLA or the IL. The control group (vehicle) received only saline. 

 

 

 

 

 

Right: pre-frontal cortex. Left: amygdala 

 

 

Figure 2:  

Fear conditioning paradigm 
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Results 

The present study was predominantly designed to understand the effects of the 

manipulations of the OXY system into corticolimbic structures on extinction of fear. 

The results show that manipulating the OXY system is associated with complex effects 

on fear acquisition and extinction consolidation, depending on the site of injection: 

In adult rats: 

The microinfusion of TGOT in the IL following the retrieval of fear memory facilitates 

extinction. 

The microinfusion of TGOT in the BLA following the retrieval of fear memory did not 

affect extinction 

In PW rats: 

The microinfusion of TGOT into the IL did not result in changes in extinction. 

The microinfusion of TGOT in the BLA following the retrieval of fear memory is 

associated with impaired extinction. 

 

 

Figure 3: In the adult animal: The microinfusion of the OXY agonist, TGOT was 

associated with enhanced extinction. 

X axis: Days of the testing 

Y axis: Freezing levels 
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Figure 4: In the young animal: TGOT into the IL did not affect extinction 

X axis: Days of the testing 

Y axis: Freezing levels 
 

 

 

Figure 5: In the adult animal: Injections of TGOT into the BLA did not affect 

extinction 

X axis: Days of the testing 

Y axis: Freezing levels 
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Figure 6: In the young animal: injections of TGOT into the BLA resulted in 

impaired extinction 

X axis: Days of the testing 

Y axis: Freezing levels 

 

Summary and future directions 

Our results show that oxytocin exerts different effects on extinction, depending on the 

manipulated brain region, and it can result in increase of fear. Furthermore, we show that 

there are different effects of oxytocin in the young and adult animals. 

Our results suggest that oxytocin is not always a positive regulator of fear and further 

show developmental differences in the effects of oxytocin on extinction. 
 

Future studies should address the effects of oxytocin on fear extinction in female rats 
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 מ ב ו א

החוליות. הוא מפענח ומעבד את המידע  החושי  כל בעלי אצלהמוח מהווה את מרכז מערכת העצבים 

מורכב משלושה של היונקים  המגיע אליו, מתאם ומבקר את פעילות הגוף על מערכותיו השונות. מוחם

מחולק לארבע אונות: האונה  . המוח הגדולהמוח הגדול: גזע המוח, המוח הקטן ומבנים עיקריים

רפית(, האונה הטמפורלית )הרקתית( והאונה הפרונטלית )המצחית(, האונה האוקסיפיטלית )העו

בכל אונה קיימים אזורים הקשורים לתפקודים שונים. יחידת המבנה  .(הפריאטלית )הקודקודית

( רבים, Neuronsהבסיסית של המוח היא הנוירון )תא עצב(. כל חלקיו של המוח מכילים תאי עצב )

. העברת המידע בנוירונים מתבצעת המשמשים כיחידות תפקודיות שבאמצעותן מעבד המוח מידע

(, המכונה "ספייק". בין תאי העצב action potentialבאמצעות זרימת פוטנציאל פעולה חשמלי )

מתבצעת העברת המידע בצורה כימית. בין נוירונים מקושרים קיים מרווח הנקרא סינפסה, פוטנציאל 

, טורינוירוטרנסמהנקרא  חומר כימיחרר אל המרווח הסינפטי סינפטי מש-חשמלי העובר בתא הקדם

סינפטי, שנמצא בצידה השני של הסינפסה, מגיבים לחומר זה כך שעם -והקולטנים בתא הפוסט

קליטתו בתא השני נוצר מחדש פוטנציאל הפעולה וממשיך לזרום. כך, על ידי מעבר סיגנלים בין מספר 

ידע באופן שלדעת רבים עומד עצום של תאי עצב המקושרים ביניהם ברשת סבוכה, מעבד המוח מ

 בבסיס התנועה, החישה ואף תהליכים קוגניטיביים גבוהים כגון חשיבה, רגשות ועוד. 
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(, הוא תחום העוסק בחקר מבנה ותפקוד מוח האדם ובעלי Neuroscienceמדע המוח או נוירוסיינס )

 ,90-של המאה ה חיים אחרים. בעקבות התקדמות הידע והכלים הטכנולוגיים מאז המחצית השנייה

התבסס חקר המוח כדיסציפלינה מדעית המגשרת בין תחומים אשר נחלקו באופן מסורתי בין מדעי 

הטבע )כגון ביולוגיה( ומדעים הומניים )כגון פסיכולוגיה(. התפתחות מגוון טכניקות תיעוד פעילות 

צבית לבין חישה מוחית בבעלי חיים, אפשרה עיסוק ישיר בשאלות הנוגעות בקשר שבין פעילות ע

והתנהגות. בין השיטות המקובלות למעקב אחר פעילות מוחית ניתן למנות דימות תהודה מגנטית 

: רישום EEG –המאפשר מעקב בלתי פולשני אחר שינויים בתנועת הדם במוח , (fMRI)תפקודי 

 –( Electrophysiologyפעילות מוחית באמצעות הצמדת אלקטרודות לקרקפת ואלקטרופיזיולוגיה )

מדידת זרמים חשמליים באמצעות אלקטרודות המוחדרות אל תוך המוח ומודדות את פעילותם 

 החשמלית )זיהוי אירועים בדידים של פוטנציאלי פעולה )"ירי ספייקים"( של נוירונים. 

( הממוקם באונה Hippocampusאחד המבנים המוחיים הנחקרים ביותר הוא ההיפוקמפוס )

מחקרים בחולדות הדגימו כי נזק להיפוקמפוס מביא לפגיעה משמעותית אמצעית. -הטמפורלית

ביכולות ההתמצאות המרחבית של החיה כפי שמתבטא בביצועים ירודים במשימות ניווט. יתר על כן, 

נוטים ר אשבמחקרים אלקטרופיזיולוגיים במכרסמים נמצאו בהיפוקמפוס תאים רבים פעילים, 

 .הפעולה שלהם )"קצב ירי"( כאשר החיה עוברת באזור מסוים במרחבלהעלות את תדירות פוטנציאלי 

 Johnעל ידי  1251)תאי מיקום(. תאים אלה התגלו בשנת  place cellsנוירונים מסוג זה מכונים 

O'Keefe  והם נבדלים אחד מרעהו בכך שכל תא נוטה להגביר את פעילותו כאשר החיה נמצאת בחלק

תפיסה המאפשרת התמצאות והבנה של  –ב"מפה הקוגניטיבית"  ויחד הם תומכים אחר של הזירה

מאדיאלית -(. אזור נוסף הממוקם באונה הטמפורליתA-1איור  וראהמרחב ומיקומו של הפרט בו )

(. Entorhinal cortexומשמש כאזור הפעיל בעיבוד המידע המרחבי הוא האינטורהינל קורטקס )

אשר  ראש כיוון תאיבאזור זה קיימים סוגים שונים של נוירונים הלוקחים חלק פעיל בעיבוד המרחב: 

אשר רגישים לגבולות של זירה ונוירונים אשר יורים בצורה  גבול תאימגיבים לכיוון ראש החיה, 

 עצבי עם בקשר נמצאים השריג (. תאיB-1)ראה איור שריג  תאימיוחדת של שריג משושה הנקראים 

במסגרת . המרחבי העיבוד ביכולת עיקרי גורם משמשים הם ויחד שבהיפוקמפוס המיקום תאי

הן תאי מיקום והן תאי שריג  כי התגלה, אפילפסיה אנושיים ניסויים אלקטרופיזיולוגיים בחולי

 בעיבודהן  חלק לוקחים נוירונים ,אדם בבנימוח  אזורי באותם, כן על יתר. אדם בניב גם מצויים

 והקשרים ביניהם מהווים קורטקס האינטורהינל ההיפוקמפוס,. הדקלרטיבי בזיכרון והן המרחבי

 .סמנטיים ומרחביים, אוטוביוגרפיים בזיכרונות חשוב תפקיד
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 מחקרהשאלת 

למיקומה של החיה  באשר( נושאים אינפורמציה ECינל קורטקס )הידוע שתאים רבים באנטור

 grid cellבמרחב: ניתן להבחין בפעילות של אותם תאים בתבנית ירי בצורת שריג משושה )תאי שריג, 

(. כלומר, בעבור כל תא מסוג זה קיימים מספר מיקומים בעלי סידור מרחבי רגולרי; בכל 9ראה איור 

 פעם שהחיה עוברת באחד מהמיקומים אותו תא נוטה להגביר את פעילותו.

איזה  –להם רגיש כל תא, ניתן להעלות את השאלה שבעוד שמקובל להגדיר את המיקומים במרחב 

האם רגישות התא היא  – חלק בגוף החולדה ואיזו נקודת זמן הם הרלוונטיים לאותו קידוד מקום

לכניסה של מרכז ראש החולדה לאזור מסוים או שמא לכניסת אפה של החולדה? האם הרגישות היא 

 למיקום הנוכחי של החולדה, למיקום קודם או למיקום עתידי?בדיוק 

. -EC, ניתחנו את תבניות הירי החשמלי של תאי שריג שהוקלטו באזור הועל מנת לבחון סוגיות אל

 אותן נציג כאן, ובעזרתן ניסינו לזהות את היסטי הזמן ומרחב הרלוונטייםשפיתחנו מספר שיטות 

 לפעילותם של התאים.

 (בחולדה)מפות ירי של תא מיקום ותא שריג : 1איור 

A- תא מקום(Place cell) –  מתוך(Fyhn et al., (2004 . 
מיקומים בהם (, קו שחור)מסלול החולדה בתוך הזירה : עליון

 (.נקודות אדומות)הייתה תגובת ירי 
קצב הירי של התא במיקומים שונים בזירה , מפת ירי: תחתון

 (.קצב ירי אפסי – כחול, קצב ירי גבוה – אדום)
( פינה ימנית עליונה)ניתן להבחין כי קיים אזור מוגדר בזירה 

 . התא המוקלט מגביר את קצב הירי ,שכאשר החולדה נמצאת בו

B- תא שריג(Grid cell) –  מתוךHafting et al (2005). 
(, קו שחור)מסלול התנועה של החולדה בזירה : עליון

של התא ( ירי)והמיקומים בהם נקלטו פוטנציאלי פעולה 
 (.נקודות אדומות)המוקלט 
קצב הירי של התא במיקומים שונים בזירה , מפת ירי: תחתון

 (.קצב ירי אפסי – כחול, קצב ירי גבוה – אדום)
ניתן להבחין כי הירי של תא השריג מתאפיין בתבנית מרחבית 

 .רגולרית בצורת משושה
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 שיטות 

 חישוב מפת ירי

מיקומן של חולדות, אשר נעו באופן חופשי בזירה, תועד )נורבגיה(  Moser lab-ב כושנער םייבניסו

. (ECאנטורהינל קורטקס )באמצעות מצלמת וידאו ובמקביל הוקלטה הפעילות התאית מאזור ה

המידע הגולמי )מיקומי החולדות וזמני הירי של תאים שונים( זמין לצורכי מחקר 

(data-cell-www.ntnu.edu/kavli/research/grid) .ואותו ניתחנו במסגרת עבודה זו 

חילקנו את הזירה לפיקסלים מרחביים וחישבנו כמה זמן שהתה החולדה בכל אחד מהם. עבור כל 

תא, בדקנו מהו סך הספייקים שנורו בזמן שהותה בכל פיקסל לאורך כל הניסוי. חלוקת מספר 

)תאי בהם דנו שהתאים הספייקים במשך זמן השהות, מגדירה את קצב הירי הממוצע לכל פיקסל. 

מקום ותאי שריג(, מתאפיינים בתבנית ירי מרחבית ברורה. כלומר, קיימים אזורים בזירה שכאשר 

החולדה נמצאת בהם התא יורה בקצב גבוה, ואזורים אחרים בזירה, שכאשר החולדה נמצאת בהם 

 הוא אינו יורה כלל. 

 טכניקת תיקון היסט זמן

האם פעילות התא קורלטיבית למיקום החיה  –יסט בציר הזמן לה בחנו נוגעתשהשאלה הראשונה 

כלומר האם פעילות התא מייצגת את  ?הנוכחי, למיקומה בעבר הקרוב או למיקומה בעתיד הקרוב

לצורך כך, חישבנו  ?מושהית בקבוע זמן מסוים ביחס למיקום זה\המיקום הנוכחי או שהיא מקדימה

)קצב הירי הממוצע של התא בהינתן הימצאות החיה בכל אחד מהמיקומים  את מפת הירי

 .שונים ביחס אליו זמן , והן בהיסטיהחיה בזמן פעילות התאהמרחביים( הן כמקובל, ביחס למיקום 

 תא שריג : 2איור 

A- התא  של ( ירי)והמיקומים בהם נקלטו פוטנציאלי פעולה (, קו שחור)מסלול התנועה של החולדה בזירה
 (.נקודות אדומות)המוקלט 

B-(.קצב ירי אפסי– כחול, קצב ירי גבוה – אדום)קצב הירי של התא במיקומים שונים בזירה , מפת ירי 

C-חין בתבנית הריצוף המשושה של המרחבניתן להב. אוטו קורלציה מרחבית של מפת הירי. 

, Moser lab-של חולדה שנערכו ב ECשל נתונים מהקלטות מאזור ה, ניתוח עצמאי בטכניקות מקובלות)

 (.זמין ברשת, מידע גולמי
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רמת שיביאו לירידה ב תווספו שגיאות לחישוב,, יהיסט זמן שגויאם מפת הירי מחושבת תוך הגדרת 

אזורים בהם יטה התא לפעול יהיו גדולים יותר וממוקדים פחות. חישוב דהיינו, ה ,שלה מיקודה

 ת תביא למפת הירי הממוקדת ביותר.והמדויק נקודות הזמןהמפה תוך הגדרת 

 טכניקת תיקון היסט מיקום

של  במערכת הקורדינטות האגוצנטריותמרחב )אלא ב בציר הזמן,נוגעת להיסט שאינו  שאלה נוספת

 ?. כלומר, מיקומו במרחב של איזה חלק בגוף החולדה קורלטיבי לפעילותם של תאי השריגהחיה(

ההקלטה -הן כמקובל ביחס למיקום מרכז התקן ,חישבנו את מפת הירי באופן דומה למתואר לעיל

 מרחביהיסט ההניסינו למצוא את ו ,(3שעל ראש החיה והן בהיסטים שונים ביחס אליו )ראה איור 

 הממוקדת ביותר. המביא למפת הירי

 סיכום ומסקנות

ת. ( בחולדוECקורטקס )-בעבודה זו ניתחנו דפוסי ירי של תאי שריג שהוקלטו באזור המוח אנטורהינל

נוירונים מסוג זה ידועים ברגישותם למיקום החיה במרחב, ובהקשר זה בחנו את נקודות הזמן 

והמרחב הספציפיות אשר משפיעות על פעילותם. שאלה זו נחקרה בעבר בהקשר של תאי מקום 

 היפוקמפליים ובטכניקות שאינן מתאימות למחקר דומה בתאי שריג. 

ד ג'יני, וכך זיהינו בקרב כלל האוכלוסייה תאים עם היסטים שערכנו חדות מפות ירי תוך שימוש במד

(. בהקשר של היסטי הזמן, ניתן להבחין בשתי 5איור  ורא( ובמרחב )4איור  וראשונים בזמן )

שניות( ותאים בעלי היסט -מילי 100-תאים בעלי היסט זמן אפסי עד חיובי קטן )כ – אוכלוסיות תאים

כמו כן ניתן להבחין כי לעיתים תאים שונים שהוקלטו באותה  .שניות(-מילי 300-עד  100-זמן שלילי )

 ואה(. זיהוי אוכלוסיית תאים בעלת היסט זמן שלילי 6איור  וראחיה התאפיינו בהיסט זמן שונים )

קורטקס ידוע כמקור הקלט של ההיפוקמפוס ולכן מפתיע כי -האנטוהינל –ממצא בלתי טריוויאלי 

 יה בהשהיה ביחס לזו המיוצגת בתאים בהיפוקמפוס. תאים בו נושאים אינפורמצ

 

 נקודת ייחוס בחישוב מפת ירי: 3איור 

אחר שתי הנורות הצבעוניות משני במהלך הניסוי מתבצע מעקב 
הנקודה האדומה )די התקן ההקלטה שעל ראש החולדה צ

מקובל לחשב את מפת הירי תוך זיהוי מיקום החולדה (. והירוקה
בעבודה זו חישבנו (. הנקודה הצהובה)כמרכז בין שתי הנורות 

הכוכב )מפות ירי תוך שימוש בנקודות ייחוס שונות ביחס לחולדה

-בציר ימיןו( Δy) זנב-תוך הגדרת היסט בציר הראש(: הצהוב

 (. Δx)שמאל 
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התפלגות היסטי הזמן בקרב כלל אוכלוסיית התאים :6איור   

 .צבע מציין את זהות החיה. מספר התאים המתאפיינים בכל היסט זמן

 היסטים המרחביים מועדפים בתאים שונים :0איור 

תאים שונים . בעבור היסטים מרחביים שונים( אדם מציין מפה חדה, צבע)שיערוך חדות מפת ירי 

הצלב השחור (. C)שמאלה -וקדימה( B)קדימה (, A)אפסיים , לדוגמא. התאפיינו בהיסטי מרחב שונים
 .מציין היסט מרחבי אפס

 היסטי זמן מועדפים שונים בתאים שונים :4איור 

תאים שונים (. X)בעבור היסטי זמן שונים ( =ערכים נמוכים מציינים מפה חדה יותרY)שיערוך חדות מפת ירי 

, קידוד מיקומה הנוכחי, כלומר(. C)או חיוביים ( B)שליליים (, A)אפסיים אופטימליים התאפיינו בהיסטי זמן 
 .מציין היסט אפס הקו האדום בשרטוט. של החולדה( בהתאמה)הקודם או העתידי 
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 מחשבות לעתיד

בעבודה זו בחנו בנפרד את היסטי הזמן וההיסטים המרחביים בתאים שונים בקרב כלל האוכלוסייה. 

ניתוח מעמיק יותר של הנתונים יאפשר לבחון האם קיים קשר בין שני סוגי ההיסטים, האם בקרב 

תאים שונים באותה החיה ההיסטים דומים יותר מאשר בין תאים מחיות שונות, האם קיים הבדל 

ט מרחבי בין תאים בשני צדי המוח והאם יש קשר בין החלוקה בין שתי האוכלוסיות לבין בהיס

תכונות נוספות של התאים, כגון מיקומם האנטומי )שכבות מוח שונות( או תכונות תפקודיות של 

 התאים, כגון קידוד כיוון ראש או גבול.
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 ודאות -עצים ויער בחקר קבלת החלטות בתנאי אי

 קידום תיאוריה על פי תורת השטחות  

 חניך: עידו הבר, ירושלים

 ליר והאוניברסיטה העברית בירושלים-עמית: פרופ' שמואל שי, מכון ון-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 שניתן היא התוצאה. שלה המחקרי לתחום ביחס מעורפלת תהיה התנהגותית שתיאוריה נדיר זה אין"

 במדעי במיוחד, התחום הגדרת של הבעיה... אותה שיפריך אחר וניסוי בה שיתמוך ניסוי לבצע כלל בדרך

 לדעתי היא( Shye, 1978 ראו) גוטמן של השטחות תורת. ומורכבת עדינה נהיה, וההתנהגות החברה

. תיאוריה-מטה זוהי, זה במובן; מחקר תחומי לאיפיון כללית תיאוריה להציע היחיד המשמעותי הניסיון

, קומבס קלייד.  Coombs, 1983) ."כזו בתיאוריה הצורך גובר גם כך מתקדמים ההתנהגות שמדעי ככל

 למדעים האקדמיה חבר היה, המתמטית הפסיכולוגיה וחלוץ 20-ה במאה הפסיכומטריקאים מגדולי

 (.הערך תורת בפיתוח כהנמן דניאל של שותפו, טברסקי עמוס של לדוקטוראט והמנחה, ב"בארה

 

 ודאות -רציונליות בקבלת החלטות בתנאי אי –הרקע למחקר 

או  10%בסיכוי של  ₪ 4000-: ניתנת לכם הזדמנות לבחור בין שתי אפשרויות נדיבות: לזכות בשאלה

 בוודאות. במה תבחרו?₪  3000לקבל 

 ;von Neuman & Morgenstern, 1947) התאוריה הכלכלית הקלסית, תורת תוחלת התועלת

Savage, 1951 ,קובעת כי כבני אדם רציונליים, אנו אמורים להעדיף את האפשרות הראשונה, דהיינו )

. זאת מכיוון שתוחלת התועלת של האפשרות הראשונה גבוהה מזו 10%בסיכוי של ₪  4,000להעדיף 

 expectedהתועלת ) תוחלתי הרווח הכספי, ל ידבהנחה שהתועלת מיוצגת עשל האפשרות השנייה. 

utilityמחושבת כמכפלת הסכום המובטח בסיכוי לקבלו. ואמנם בדוגמה הנוכחית נמצא כי ): 

4000 X 80% = 3200 > 3000 X 100% = 3000 

 



96 

 

מי שינהג על פיה במצבי החלטה החוזרים ונשנים מספר רב  – יש היגיון רב בתורה הקלסית ,ואמנם

של פעמים, חזקה עליו שבסופו של דבר ירוויח יותר ממי שלא ינהג כך, וזאת בהסתברות גדלה והולכת 

היא הרציונלית. כהנמן וטברסקי,  10%בסיכוי של  ₪ 4,000-ככל שירבו החזרות. במובן זה הבחירה ב

מנחקריהם מעדיפים דווקא  10%ודאות, מצאו כי -ושית בתנאי איפסיכולוגים שחקרו התנהגות אנ

בוודאות. הסבר אפשרי לכך הוא העדפה של רווח ודאי ₪  3,000את האפשרות השנייה, דהיינו לקבל 

ל הסכום  על פני רווח בספק. הסבר אפשרי אחר הוא שהתועלת למחליט של כל שקל פוחתת ככל שגד 

בדוגמה זו התועלת של . 1עשויה להיראות, לדוגמה, כבתמונה  הצפוי. התועלת כפונקציה של הכסף

 תועלת.  יחידות 9,400היא ₪  4,000של בעוד שהתועלת תועלת,  יחידות 9,100היא  ₪ 3,000

 

פי התורה הקלסית, אלא שאת מקום הסכומים  חישוב תוחלת התועלת במקרה זה דומה לחישוב על

בשקלים יתפסו התועלות הסובייקטיביות של המחליטים, מחושבות ביחידות מתאימות )ראו ציר 

 בוודאות( מתבהר:       ₪ 3,000. ההיגיון שבבחירה הפופולרית )קבלת (1בתמונה  אנכי

0022 X 80% = 0291 > 0022 X 100% = 9011 

( של Prospect Theoryתורת הערך ) (,Allais, 1953; Markowitz, 1952) בעקבות עבודות קודמות

מצביעה על גורמים נוספים העשויים להביא לידי התנהגות הסוטה מן  (1252)כהנמן וטברסקי 

 – התחלתיההתיאוריה הכלכלית הקלסית: תפיסת המחליט את הסיכוי לרווח; תפיסת המצב הכלכלי 

 אוריינותחוסר  ם;האם מדובר ברווחים או בהפסדים אפשריי ;זה שאין בו לא רווח ולא הפסד

אופן הצגת הבעיה  יל ידעהסחת דעת המחליט  ;ההחלטה מורכבות בעיית; סטטיסטית של המחליט

(Tversky and Kahneman, 1981).  קבלת החלטות מושפעת גם מהידע שיש למחליט ומטעויות לוגיות

 . וכך, במקום להניח הנחות ולבנות מודלים שיתארו כיצד בני(Cohen, 1981 אור)למיון מקורות הטייה 

כהנמן וטברסקי כיצד בני אדם מתנהגים בפועל בתנאים בחנו ודאות, -אדם צריכים לנהוג בתנאי אי

 והביאשונים וזיהוי מקורות הטייה מסוגים  אלה. בחינה מדוקדקת של בעיות החלטה ספציפיות

על פיתוח תיאוריה מדעית  ואמנם לתובנות חשובות ולהעשרת הידע בתחום קבלת החלטות, אך הקש

את תורת החרטה  Loomes and Sugden (1982)ודאות. לעומתם הציעו -להתנהגות אנושית בתנאי אי

 הפשוטה יותר לטענתם.
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  מתובנות לתיאוריה מדעית –ושיטתו הנוכחי מטרת המחקר 

אדם בעמדם  חותר לאתר בצורה שיטתית את מושגי היסוד הפועלים למעשה אצל בניהמחקר הנוכחי 

ודאות. בשונה ממחקרים קודמים, שיטת -אי של מול הצורך לקבל החלטה בתנאים שיש בהם מרכיב

את העובדה שהתנהגויות כלכליות ספציפיות אינן אלא מדגם מתוך רצף  הדגישמהמחקר הנוכחי 

לעשות שימוש בפרדיגמה  מן הראויועל כן )מסוג מוגדר( כליות אפשריות של התנהגויות כלסופי נאי

 (Shye & Elizur, 1994; Shye, 1998; 1999)( Facet Theoryמדעית הידועה כתורת השטחות )

 ;Faceted SSA, POSAC ( )Guttman, 1968; Shye, 1985ובניתוחים סטטיסטיים הנגזרים ממנה )כגון:

2014a.)  הדמייה של המושגים העיקריים המארגנים את החשיבה האנושית ניתוחים אלו מאפשרים

 של כל החלטה בנפרד. פרטני , מעבר לניתוח מרחב ההחלטותשל  י הבנייהל ידבעת קבלת החלטות ע

מביאה בחשבון את העובדה כי אוסף אכן כפרדיגמה למחקר במדעי ההתנהגות, תורת השטחות 

-יהיה זה אינטליגנציה, איכות חיים, או התנהגות כלכלית במצבי אי –ם מוגדר ההתנהגויות בכל תחו

הוא אינסופי מטבעו וכי המשתנים הנצפים בפועל במחקר נתון אינם אלא מדגם מתוך אוסף  –ודאות 

כלומר, לכל אינסופי זה. כאשר האוסף מוגדר היטב במונחים של משמעות אחידה לתצפיות )

 content) מכלול תוכן( ניתן לראות בו המסודר לפי משמעות משותפתהמשתנים טווח תשובות 

universe במחקרבהכרח סופי )ולכן חלקי(, הרי שהאתגר  ואההמשתנים הנצפים מדגם ש(. מאחר 

לפתח דרכים להסקת  .9לפתח דרכים לדגימה מייצגת של משתנים לצפייה;  .1התנהגותי הוא כפול: 

התבוננות ביער דורשת "עצים", דהיינו . 10התוכן הנחקר מסקנות ממדגם המשתנים אל מכלול

אלו משמשות כתשומה דוגמאות  .דוגמאות רבות ומגוונות של התנהגות אנושית בתחום הנחקר

לניתוח המכלול של ההתנהגות הנחקרת. במחקר הנוכחי, בכדי להישאר בתחום תוכן מוגדר, בחרנו 

גם למצבים של בחירה בין הפסדים  – )ובהרחבהלהתמקד בדוגמאות מהסוג שהוצג בפתיח לעיל 

הבחירה מושכלת לכאורה, ללא הטיות שמקורן בהיצג מטעה או  ןבהאפשריים, ולא רק רווחים( 

במורכבות סטטיסטית. הדוגמאות לקוחות בחלקן מעבודותיהם של כהנמן וטברסקי ובחלקן נוסחו 

 על ידינו בכדי להעשיר את מדגם התצפיות. 

להתבונן ביער ולא רק בעצים. נחתור לבסס תיאוריה של קבלת החלטות  וכחי היאמטרת המחקר הנ

 היסוד הבולטים ביותר. ודאות שתישען על מספר מצומצם של עקרונות-בתנאי אי

 שלבי המחקר

 ודאות-עיצוב של בעיית החלטה בתנאי אי .3

מתקיים כאשר על המחליט לבחור בין שתי אפשרויות, וכאשר  ודאות-מצב החלטה בינארי בתנאי אי

של  התוצאה(.  p    ,0<p<1לפחות לגבי אחת מהן תוצאת הבחירה אינה ודאית )כלומר הסתברותה 

 למחליט כתוצאה מבחירתו.xi (∞>xi>∞)  בחירה היא הרווח או ההפסד הכספי 

                                                           
10
כפי שנעשה בסקרים , כל זאת באנלוגיה לדגימת נחקרים ולהסקת מסקנות ממדגם הנחקרים אל האוכלוסייה 

 .ותם מייצגים את המכלול הנחקראין עניין באובייקטים הנצפים כשלעצמם אלא בהי – כמו שם גם כאן. סטטיסטיים
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(. כלומר, אנו מניחים שלכל אפשרות x2, p2( לאפשרות )ב(: )x1, p1כל בחירה היא בין אפשרות )א(: )

. נניח 0בחירה ייתכנו לא יותר משתי תוצאות, ושאם אמנם אפשריות שתי תוצאות, האחת מהן היא 

( מאפשרות הבחירה bolder) 12נועזתתיקרא  (x1, p1)אפשרות הבחירה  x1|>|x2|.11|וכי    p1<p2גם כי

(x2, p2נרשום .): (x1, p1) >B (x2, p2). 

 -הגדרה זו מספקת לנו את משמעות הטווח המשותף לתצפיות בבעיות החלטה בינאריות בתנאי אי

ודאות, דהיינו רמת התעוזה של העדפות הנחקרים בבעיות אלו, כפי שהיא משתקפת בהתנהגותם 

)ובהרחבה ההעדפה המוצהרת שלהם בתשובותיהם לשאלות היפותטיות(. קביעת משמעות כזו נדרשת 

היא קובעת את כיווני הטווחים  –ם פורה של ההליכים הסטטיסטיים של תורת השטחות כאמור ביישו

של משתני התצפית בעת חישוב מתאמים סטטיסטיים, והיא מעניקה משמעות אחידה למרחב המושג 

((concept space אותו ניצור ונפרש כפי שמרחב  – ודאות"-"מצבי החלטה בינאריים בתנאי אי

 שיתבהר להלן.

 נתוניםהאיסוף  .2

ודאות הוצג למדגם של נחקרים )סטודנטים -מדגם של בעיות החלטה בינאריות בתנאי אי

באוניברסיטה, תלמידי כיתות עליונות של בתי ספר תיכוניים, ומסגרות בצה"ל(. כל נחקר ציין את 

 מבעיות ההחלטה.  תהעדפתו בכל אח

 עיבוד הנתונים .3

הנועזים )הבוחרים באפשרות הנועזת( בבעיות ההחלטה השונות, בעיבוד ראשוני חושבו והושוו שיעורי 

י רמת ל ידי משתנים דמוגרפיים )מין, הכנסה( ועל ידקבוצות המאופיינות ע בקרב המדגם כולו ובתת

אשר  ,Faceted Smallest Space Analysis; FSSAאיכות החיים שלהם. עיבוד הנתונים המרכזי הוא 

סמך הנתונים מפה גיאומטרית  ( יוצר עלFSSAWIN; Shye, 1991; 1997באמצעות תוכנה מתאימה )

ודאות" ממנה ניתן להסיק מהם המושגים המצויים ביסוד -התוכן הנחקר "תעוזה במצבי אי של עולם

 תוכן זה. עולם

  

                                                           
11
משום  ,(וגם כאשר באחד מהם יש שיוויון) |y2|>|y1| -ו   p1<p2כאשר ( ב)-ל( א)לא נתייחס למצב בחירה בין  כלומר 

  .ברורה (y2,p2)שבמקרים כאלו העדפת 
12
-להימורים תתאופטימלית  איתור אסטרטגיה של הקשרמשמש בתורת המשחקים גם ב( bold play)המונח הימור נועז  

 . .Dubins & Savage 1965; Heath et al., 1972; Shye, 1968 :למשל אור. 0/1היא תועלת הפונקציית הוגנים כש
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 ממצאי המחקר

 תעוזה בהימורים לפי תכונות אישיות .3

גברים יותר מנשים נוטים לבחור באפשרות הנועזת יותר. לדוגמה: בין )א( רווח  ,כשמדובר ברווחים

 לא להרוויח כלום: 55%דולר וסיכוי של  1,000להרוויח  95%דולר, לבין )ב( סיכוי של  940ודאי של 

 : תעוזה )רווחים( 3לוח 

 לפי מין
 בוודאות ₪ 250 (ב) 25%בסיכוי  ₪ 3000 (א)

 52% 37% גברים

 92% 1% נשים
 

נוטות לבחור באפשרות יותר מגברים נשים  .לעומת זאת כאשר עוסקים בהפסדים המגמה מתהפכת

בהסתברות ₪ 1,000הפסד של )א(  לבחור בין: עליךועכשיו ₪,  9,000 תבליקלדוגמה:  הנועזת יותר.

 :500₪בטוח של לבין )ב( הפסד  50%

 : תעוזה )הפסדים(2לוח 

 לפי מין 

בסיכוי  ₪ -3000 (א)

50% 
 בביטחון ₪ -500 (ב)

 59% 30% גברים

 55% 55% נשים
 

( משפיעים על ההחלטה SQOL; Shye, 1989; 2014bנמצא כי מרכיבי איכות החיים המערכתית )

המתקבלת. וכפי ששוער מראש בעלי תפקוד גבוה במרכיבי האיזון של איכות החיים המערכתית נוטים 

 3,000; )ב( לקבל 0.1% בהסתברות 6,000)א( לקבל  :בבחירה ביןלבחור באפשרות הנועזת יותר. 

 , נמצא:0.9%  בהסתברות

 0.2%בסיכוי  ₪ 3000 (ב) 0.3%בסיכוי  ₪ 5000 (א) : תעוזה לפי בריאות3לוח 

 5% 93% איזון פיזי גבוה

 25% 15% איזון פיזי נמוך
 

למרכיב איכות החיים המערכתית "האיזון החברתי" )קיום יחסי חברות קרובים( השפעה דרמטית  

ודאות. בעלי איזון חברתי גבוה נוטים לבחור באפשרות הנועזת יותר, למשל -הבחירה במצבי איעל 

 100להרוויח  10%כדי להשתתף בהגרלה שבה יש סיכוי של  יםדולר חמישה: האם תשלם בשאלה

 )א( כן; )ב( לא. התפלגויות הבחירה היו: לא להרוויח דבר? 20%וסיכוי של  יםדולר

 לא ישתתף בהגרלה (ב) ישתתף בהגרלה (א) ִחברות: תעוזה לפי 5לוח 

 50% 60% איזון חברתי גבוה

 55% 33% איזון חברתי נמוך
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נה הכנסת הנחקריםשיעור התעוז –ממצא מעניין נוסף   .(9דוגמה בתמונה  אור) ה יורד ככל שקט 

 

 ניתוח מרחב קבלת ההחלטות  .2

מסתמכים אשר עליו  "הנחקרים רוב פי על וסזנצקונאת העובדה ש"ממצאים דלעיל מדגימים ה

את החוקיות מן הראוי לחפש  ,אם כןמחקרים קודמים מהווה היבט בלתי יציב של הנתונים. 

חלוקות  והדירוג ביניהם ובמיוחד מתאמים סטטיסטיים – יותר של הנתונים מהותייםבהיבטים 

(. Faceted SSAי ניתוח המרחב הקטן לפי שטחות )ל ידהמיוצג ע ההחלטותמאוששות של מרחב 

 .ולפיענוח החשיבה האנושית בעת קבלת החלטות לזיהוי חוקיות איזושהי הבטחה ועמ נושא ניתוח זה

( נבדקה השערתנו כי ניתן לחלק את מפת מצבי ההחלטה Confirmatory Analysisבהליך אישושי )

הוגדרה לפי רמת האתגר שמעמיד מצב ההחלטה בפני המחליט. רמת האתגר הזו  FSSA-המתקבלת ב

 נניח שאדם עומד לבחור פי השערתנו כדלקמן: עובר המחליט עלשפי ניתוח התהליך הקוגניטיבי ל ע

 –הנחתנו היא כי ברירת המחדל שלו תהיה האפשרות השמרנית יותר  (.3000, 1.0) לבין (4000, 0.1) בין

של הנטייה  . ההנמקה לכך מתבססת על הרחבהמשהוזו המבטיחה בסיכויים גבוהים יותר לזכות ב

ולדבוק בקיים, במצב הבטוח יותר. בעיית ההחלטה מציבה  ,ודאות-להירתע ממצבים לא ידועים, מאי

האפשרות לזכות בסיכוי מוקטן  ,לחרוג מברירת המחדל ולבחור באפשרות הנועזת דהיינו – אתגר

תרבותי. הנטייה -כלכלי, חברתי, וערכי-נפשי, פיזי-אישיותי – פנים בסכום גדול יותר. האתגר הוא רב

רמת האתגר שמציב מצב ההחלטה בפני  – גורמיםמערכות י תלבחור באפשרות הנועזת תושפע מש

שלו. על הרלוונטיות של  האיתנותהמחליט, ורמת המשאבים האישיים שיש למחליט, אותה נכנה 

 (. 9ותמונה  4-1לוחות מצביעים הממצאים שהובאו לעיל )תכונות אלו 

כשאדם עומד מול ההזדמנות  .ניתוח וכימות רמת האתגר שמעמיד מצב ההחלטה בפני המחליט

תיעשה אם  (4000, 0.1) הבחירה שלו באפשרות הנועזת  (3000, 1.0) לבין (4000, 0.1) לבחור לדוגמה בין

יתגבר על החשש שלו מפני תחושת קונפליקט או דיסוננס העלולה להתעורר אצלו אם הימורו לא 

( שלא יזכה במאומה. דיסוננס כזה עשוי לקבל צורות שונות: "החשיבה 0.9ויתממש הסיכוי ) ,יצלח

ל עצמי" "אני כועס ע: המציאות הוכיחה שהערכתי היתה שגויה(; קוגניטיבידיסוננס שלי שגויה" )

80% 

88% 

92% 

70 

75 

80 

85 

90 

95 

 שכר גבוה שכר בינוני שכר נמוך

 אחוז הבוחרים באפשרות הנועזת  . 2תמונה 
 ,  3%בהסתברות של ₪  5,000קבלת (א)

 בוודאות  ₪  5קבלת ( ב)על פני אפשרות 
 לפי הכנסה
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"לא הייתי צריך לנהוג כך"  , פגיעה בדימוי העצמי(;רגש שלילי רטרופלקטיבי :אפקטיבידיסוננס )

חרטה(. מהו התהליך הקוגניטיבי שעשוי להתרחש אצל המחליט כאשר הוא דיסוננס קונאטיבי: )

 ?(x1,p1)או, בדרך כלל,  (4000, 0.1) שוקל ומדמיין במוחו את האפשרות הנועזת

 x2. אם x2"אם אפסיד בהימור ארגיש שהחמצתי הזדמנות להרוויח  –  x1,x2>0נתחיל בבעיות החלטה בהן 

אם כן, נסיק שתחושת ההחמצה  .", ארגיש החמצה חריפהx1 -קטן, לא נורא. אם הוא גדול, אולי אף קרוב ל

 .x2. כקירוב ראשון נניח שהיא עולה לינארית עם x2 עולה עם

גם אם אשלים עם הפסד כלכלי ' , יאמר לעצמו המחליט:x1-מ 3/4או  1/9 למשלמשמעותי,  x2-בהנחה ש

בהימור על האפשרות הנועזת, לא הייתי רוצה להרגיש שנהגתי בפזיזות, שכן אז ייפגע הדימוי העצמי שלי 

באיזו מידה ארגיש שנהגתי בצורה מוטעית כאשר בחרתי  – אחוש בושה או חרטה. הבה נראה אם אפסידו

, לא הייתי מרגיש טפשי כלל שהרי הם כמעט שווים, p2-היה קרוב מאוד ל p1 באפשרות הנועזת? ברור שלּו

, הדיסוננס )פחיתות ערך עצמי, השפלה, חרטה( שלי p1 עולה על p2-אבל ככל ש ', קרץ ליx1 והסכום הגדול,

. ושוב, כקירוב ראשון, יגדל אתו p2-p1מסקנתנו מכאן היא כי החשש מדיסוננס יגדל עם ההפרש  .'יגדל

 רית.אלינ

אם אפסיד בהימור אוכל להסביר ולנמק ' :? יתכן שהמחליט יאמר לעצמוx1ולבסוף מה על הפרס הגדול 

לכן ככל שהסכום  לעצמי שהפיתוי להרוויח סכום גדול הצדיק את בחירתי הנועזת; נתתי לעצמי הזדמנות.

יש טעם במחשבה מעין זו והיא עשויה להוביל  '.הגדול גדול יותר, החרטה שארגיש תהיה קטנה יותר

יקטן הדיסוננס ך כגדול יותר  x1-ככל ש – גורם בתחושת החשש מדיסוננס הוא x1למסקנה שגם 

  הצפוי.

המחליט מדמה לעצמו את  – ואולם האינטרוספקציה שלנו הובילה אותנו לתובנה שונה בסוגיה זו

נסוג  ,x1 הוא נמצא מול שוקת שבורה. הסכום הגדול – לאחר שהימורו לא עלה יפה בו יימצאשהמצב 

נמוג וכמעט איננו ממלא תפקיד כלשהו במחשבתו. תשומת הלב מתמקדת בצער  ,בתודעתו לרקע

וכך, סכום זה הקטן  נועזת. בחר באפשרות הלא בו יכול היה לזכות לּוש, x2שבאובדן הסכום הקטן 

 ,ורק הוא ,הוא הנמצא במוקד תחושת הדיסוננס ולא הסכום הגדול, שכן יותר, מקבל ממשות כואבת

הרלוונטי לחישוב עוצמת החשש מפני דיסוננס צפוי. מכאן אנו מסיקים כי בקירוב  ,או בעיקר הוא

 .x1-ראשון ניתן להתעלם מ

רמת האתגר שמציבה בפניו בעיית החלטה של  ,השוקל בחירה באפשרות הנועזת ,בעבור המחליט

וזו תלויה ברמת הדיסוננס הצפוי, ותחושב בקירוב  ,י רמת החשש מדיסוננסל ידרווחים נקבעת ע

הנדרשת מהמחליט בכדי לבחור באפשרות  רמת האיתנותולכן זוהי גם , C = x2(p2-p1)ראשון כך: 

את משתני המחקר ולכן היא מהווה שטחה כלומר  ,הנועזת. רמת האתגר מאפיינת את בעיית ההחלטה

(facet .של מכלול התוכן הנחקר )ששטחה זו תבוא לידי ביטוי בנתונים אמפיריים בצורת  השערתנו

 .(3תמונה  אור)נבדקה ואוששה  ,חלוקת מרחב מצבי החלטה



102 

 

 , דורשות ניתוח וכימות שונה במהותו של רמת האתגר שלהן. שכן כפיx1,x2<0בהן שבעיות החלטה 

י כהנמן וטברסקי תפיסת ההפסד שונה במהותה מתפיסת הרווח וגוררת התנהגויות ל ידשהודגם יפה ע

שאינן סימטריות לאלו המאפיינות מצבי החלטה של רווח. על בסיס האבחנה כי הן לסכום )הגדול 

יחסית( שיופסד )אם יופסד( בבחירת האפשרות הנועזת והן לסכום הקטן יחסית, שרק אותו היה 

בולטות קוגניטיבית רבה. העומס  ,לשני הסכומים גם יחד ,נהג בשמרנות ליט מפסיד לּוהמח

הקוגניטיבי שנגרם בשל כך, יחד עם הצורך לשלב את הפרש ההסתברויות )המייצגות מושג ערטילאי 

משקל הפרש זה בתודעת המחליט. מאחר שככל של )אך לא ביטול(  הפחתהיותר מסכומי הכסף( גורר 

מדיסונסס וקטן האתגר, הרי שרמת האתגר עשויה להיות  ברויות גדל כן קטן החשששהפרש ההסת

D= (x2-x1)/(p2-p1) :בקירוב ראשון
הפסדים על פי מושג זה  החלטה של . חלוקת מרחב מצבי1/2

 נבדקת עתה. 

 

 

 3תמונה 

הבעיות: אישוש השערה בדבר ודאות ניתן לחלוקה צירית לפי רמת האתגר של -עולם התוכן של בעיות החלטה בתנאי אי

 (Faceted SSAקטנה לפי שטחות )הודאות באמצעות ניתוח מרחב הממדיות -אי מצבימבנה התנהגויות ב
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נסיים בממצא מעניין הקושר את רמת האתגר של מצבי החלטה עם ממצאיהם של כהנמן וטברסקי 

 .  (5לוח  אור) שיעור הבוחרים באופציה הנועזת יורד ככל שעולה רמת האתגר    – (1252)

 

 ( 3( לשיעור הבוחרים באפשרות הנועזת )טור 5: השוואה בין רמת האתגר )טור 5לוח 

שבע דוגמאות של בעיות רווחים ושלוש דוגמאות של בעיות הפסדים. ככל שעולה רמת האתגר של בעיית 

(. בעיות ההחלטה והנתונים לקוחים 9ההחלטה כן יורד שיעור הבוחרים באפשרות הנועזת )למעט סטייה בבעיה 

ן רמת האתגר ושיעור (. מקדם ספירמן ביLoomes & Sugden, 1982; צוטטו על ידי 1252מכהנמן וטברסקי )

. שימו לב כי -0.55בעיות רווח, מקדם ספירמן היה  10( עם N=99ובמחקרנו הנוכחי ) -0.50הנועזים היה כאן 

בנוסחאות לעיל( ולכן  D-ו Cרמת האתגר מוגדרת ומחושבת בצורה שונה בבעיות רווח ובבעיות הפסד )ר' 

 ערכיהם אינם מצויים על אותו סולם.

4. Challenge 

Level Presented 

by Problem 

3. Percentage 

Choosing Bold 

Option 

2. Prospects offered 1. Kahneman and 

Tversky Problem No. 

   A. Gains problems 

3 73 (6000,0.001) (3000,0.002) 8 

5 72 (5000,0.001) (5,1.000) 14 

24 83 (2500,0.33) (2400,0.34) 2 

150 35 (4000,0.20) (3000,0.25) 4 

600 20 (4000,0.80) (3000,1.00) 3 

1188 18 (2500,0.33;2400,0.66) 

(2400,1.00)* 

1 

1350 14 (6000,0.45) (3000,0.90) 7 

   B. Loss problems 

2236 92 (-4000,0.80) (-3000,1.00) 3' 

4472 42 (-4000,0.20) (-3000,0.25) 4' 

4997 17 (-5000,0.001) (-5,1.000) 14' 

*Here we used the mean of .33 and .66 as p1 for computing C, the challenge level of this problem. 
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 סיכום ומסקנות

יתה לזהות גורמים עיקריים המארגנים את החשיבה האנושית בעת קבלת ימטרת העבודה הנוכחית ה

ניסיון לצמצם השפעתם של בודאות. בחרנו להתמקד בהחלטות מודעות -החלטות בינאריות בתנאי אי

מקורות אשליה קוגניטיביות כמו היצג מטעה או היעדר אוריינות סטטיסטית. ככלי עיקרי השתמשנו 

פי שטחות( המאפשר מבט גלובלי על קבלת החלטות בינאריות ל נה ע)ניתוח הממדיות הקט FSSA-ב

-בשונה מ ,מציג הדמיה פונקציונלית של החשיבה האנושית. אך fMRI-ודאות, ובדומה ל-בתנאי אי

fMRI   ,המתבסס על תצפיות קליניותFSSA  מתבסס על מדגם של בני אדם מאוכלוסייה מוגדרת ועל

מדגם של משתנים מעולם תוכן מוגדר. נמצא כי רמת האתגר של עמידה בפני דיסוננס צפוי המוצבת 

י בעיית ההחלטה )כפי שרמה זו הוגדרה ובוטאה כמותית בעבור מצבי רווח, ובנפרד בעבור ל ידע

המצוי ביסוד ההתנהגות האנושית במצבי החלטה בתנאי מהווה את המושג הדומיננטי  ,ובמצבי הפסד(

ודאות. בניגוד לתורות חרטה, עבודה זו אינה רואה בדיסוננס הצפוי סוג של תועלת שלילית שיש -אי

לצרפה לתועלת הכספית, אלא אתגר שניתן להתמודד עמו ככל שמצויים בידי המחליט יותר משאבים 

הניבויים הנובעים מגישתנו מסתמכים אם כן גם על אישיים אשר יחדיו מגדירים את איתנותו. 

תכונות המחליט ועשויים להיות מדוייקים יותר. בעבודה זו הדגמנו את השפעתם של משאבים 

אישיים על ההחלטה. עבודות עתידיות יזהו את מכלול התכונות והמשאבים האישיים הרלוונטיים 

 ודאות.-לקבלת החלטות בתנאי אי

 

 לעתידמחשבות 

ולהכין מאמר במתכונת של מאמר העבודה הנוכחית  ידי ללהעמיק את המחקר בכיוונים שהותוו ע

 מדעי.

 

 ביבליוגרפיה

Allias, M. (1953). Le Comportement de l'Homme Rationnel le Risque, Critique des Postulats et 

Axiomes de l'Ecole Americaine. Econometrica, 21 (1953), 503-546. 

Cohen, L. J. (1981). Can Human irrationality be experimentally demonstrated? The Behavioral 

and Brain Sciences, 4, 317-370 

Coombs, C. H. (1983). Psychology and Mathematics. Ann Arbor: University of Michigan Press. 

(p.78). 

Dubins, L. E. & Savage, L. J. (1965). How to Gamble If You Must: Inequalities for Stochastic 

Processes. New York: McGrow-Hill. 

Heath, D. C., Pruitt, W. E., & Sudderth, W. D. (1972). Subfair red-and-black with a limit. 

Proceedings of the American Mathematical Society Volume 35, (2). 

Kahneman, D., & Tversky, A. (1979). Prospect theory: An analysis of decision under risk. 

Econometrica, 47, 263-290. 



105 

 

Loomes, G., & Sugden, R. (1982). Regret theory: An alternative theory of rational choice under 

uncertainty. The Economic Journal, 92 (368), 805-824.  

Markowitz, H. (1952). The Utility of Wealth. Journal of Political Economy, 60, 151-158. 

Savage, L. J.  (1951). the theory of statistical decision. Journal of the American Statistical 

Association, 46, 55-67 

Shye, S. (1968). Subfair red-and-black with a limit: Is bold play optimal? (Research notes). 

Berkely: The University of California.  

Shye, S. (1978). Theory Construction and Data Analysis in the Behavioral Sciences. San 

Francisco: Jossey-Bass. 

Shye, S. (1985). Multiple Scaling: The Theory and Application of Partial Order Scalogram 

Analysis. Amsterdam: North Holland. 

Shye, S. (1989). The Systemic Life Quality Model: A Basis for Urban Renewal Evaluation. Social 
Indicators Research, 21, pp. 343-378. 

Shye, S. (1991). The integration of Research Contents and Topological Spaces: Confirmatory 

SSA. (A new program for the PC). The Third International Facet Theory Conference. 

Jerusalem.  

Shye, S. (1997). FSSAWIN. AComputer program for the PC. Jerusalem: The Hebrew University. 

Shye, S. (1998). Modern Facet Theory: Content design and measurement in behavioral research. 

European Journal of Psychological Assessment, 14, (2), 160-171. 

Shye, S. (1999). Facet Theory. Encyclopedia of Statistical Sciences, Update, Vol. 3. New York: 

Wiley, 231-239. 

Shye, S. (2014a). Faceted Smallest Space Analysis. Encyclopedia of Qualty of Life Research. 

New York: Springer. 

 

Shye, S. (2014b). Systemic Quality of Life Model. Encyclopedia of Quality of Life Research. 

New York: Springer. 

 

Shye, S., & Elizur, D. (1994). Introduction to Facet Theory: Content Design and Intrinsic Data 

Analysis in Behavioral Research. Thousand Oaks, CA: Sage.  

 

Tversky, A., & Kahneman, D.  (1981). The framing of decisions and the psychology of choice. 

Science, New Series, Vol. 211, (No. 4481, Jan. 30, 1981), pp. 453-458. 

Von Neuman, J., & Morgenstern, O. (1947). Theory of Games and Economic Behavior. (2
nd

 

edition). Princeton: Princeton University Press. 

 

 

http://pluto.huji.ac.il/~msshye/sysQOL.pdf
http://pluto.huji.ac.il/~msshye/modern_facet_theory.pdf


106 

 

  



107 

 

The Licensing of Polarity Items 

 חניכה: שירה הניג, ירושלים

 עמיתה: אילונה ספקטור שירץ, האוניברסיטה העברית, ירושלים-מנחה

Student: Shira Henig 

Adviser: Ilona Spector Shirtz, The Hebrew University of Jerusalem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theoretical Background 
 

This paper is written in the framework of Generative linguistics. Our linguistic 

knowledge includes a finite set of rules which enables us to produce an infinite set of 

sentences. Some of these rules are specific to individual languages, and some of them 

hold in all human languages. This linguistic knowledge constitutes a Universal Grammar 

(UG), proposed by Noam Chomsky. 

The UG consists of principles, which are universal and pertain to all languages (e.g. a 

sentence must have a subject), and parameters, which are either turned 'on' or 'off' for 

each language (e.g. a language either permits a null-subject or doesn't permit a null-

subject. In a language which permits a null-subject the subject is either explicit or 

implicit, and in a language which doesn't permit a null-subject the subject must be 

explicit). But even though there are parametric differences between languages, all human 

languages share the same abstract structure, stemming from our mutual cognitive 

capacities as human beings. 
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Since UG is a part of the language faculty (the inherent ability to speak and understand a 

language) in the human brain, children are born with it and do not acquire it by imitating 

people around them. The interaction with other people only provides them an input for 

turning each parameter either 'on' or 'off', as well as a lexicon of words and their 

properties and set of sounds in the language they are being spoken to.  

Thus, the notion of UG can also provide an explanation for the fact that children acquire 

a language in a short amount of time: they are born with some sort of linguistic 

knowledge – UG – which enables them to produce and understand an infinite set of 

sentences, which they have never heard before, without actually learning all those 

sentences one by one. 

The goal of a linguist is to discover the nature of UG. The linguistic does so by tracing 

the rules of a particular language and determine which of them pertain to all languages. 

Since UG is a part of the language faculty, which is unique to human species, discovering 

its nature will give us an insight on the workings of the human mind. 

In the present paper I discuss the case of polarity items, a phenomenon which holds 

across a vast array of language and seems to be subject to universal constraints on the 

language faculty, it being a part of UG.  

 

Research Question 

Polarity Items 

Polarity Items (PIs) are elements which are associated with the grammatical polarity of 

the environments in which they appear, i.e. whether the environment is negative or 

positive in meaning. The environment is usually taken as the sentence. Elements which 

seem to be found only in negative contexts are referred to as Negative Polarity Items 

(NPIs).  

The most well-known NPI is the English any (ungrammatical sentences are usually 

marked with a star *): 

(1)  a. He didn't read any books. 

  b. *He read any books. 

  c. We didn’t go anywhere. 

  d. *We went anywhere. 
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We can see in (1) that the presence of negation is the only thing which differentiates (1a) 

from (1b) and (1c) from (1d). Thus, we can claim that it is responsible for the 

(un)grammaticality of those sentences. We can see that any is good only in (1a) and (1c), 

which are the negative sentences, and therefore it is referred to as a NPI.  

However, we can find NPIs which are licensed also in non-negative contexts, such as 

questions and conditionals: 

(2)  a. Did John miss anything?  

  b. If she wants any help she will come to me. 

Thus it seems that NPIs are not licensed only in negative contexts. 

The study of NPIs has been dominated by three general questions: the licenser question – 

what are the properties of a proper NPI licensing environment; the licensee question – 

what are the NPI's properties which are responsible for its unique distribution; and the 

licensing question – what is the particular relation between a NPI and its licenser 

(Zeijlstra 2013). 

On the other hand, elements which can be found only in affirmative (positive) contexts 

are referred to as Positive Polarity Items (PPIs). 

Examples for English PPIs are as hell and sorta: 

 (3)  a. John was rude as hell to Mary 

  b. *John wasn't rude as hell to Mary 

  c. He was sorta nice to her 

  d. *He wasn't sorta nice to her 

We see in (3) that negation is the only thing which differentiates (3a) from (3b) and (3c) 

from (3d), and therefore it is responsible for the (un)grammaticality of these sentences. 

Since the elements as hell and sorta are only good in the non-negative sentences (3a) and 

(3c) they are referred to as PPIs.  

Since PPIs have the property that they cannot appear in negative contexts, it has been 

proposed (Ladusaw 1938, Progovac 1994 int.al.) that PPIs are the mirror image of NPIs. 

However, it recently has been claimed (by van der Wouden 1994, Szabolcsi 2004 and 

Giannakidou 2011) that PPIs behave differently from NPIs and therefore, in order to 

understand this behavior, we need a distinct theoretical treatment for them. 
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NPIs and PPIs provoke a great interest in linguistics, and various approaches have been 

proposed to handle their interesting properties. On the on hand, a syntactic account has 

been proposed by Progovac (1992, 1994), and Uribe-Etxebarria (1994). On the other 

hand, semantic and pragmatics accounts have been put forward particularly by Ladusaw 

(1980, 1983), Linebarger (1980, 1987, 1991) and Giannakidou (1998, 2001, 2008). The 

latter analysis of Giannakidou is the most recent and comprehensive account, and I will 

focus on it for the reasons soon to be clear to the reader. 
 

Giannakidou's Proposal 

In her proposal, Giannakidou discusses the distribution of polarity items with respect to 

the veridicality of the context in which they occur. 

Veridicality is associated with the truth of a sentence. For example, if the sentence John 

saw a dog is true then it must be true that there is such a thing as a dog, i.e. that a dog 

exists, and the sentence is referred to as veridical. On the other hand, if the sentence John 

is looking for a dog is true, it doesn't necessarily mean that there is such a thing as a dog, 

and the sentence is referred to as nonveridical. Within the class of nonveridical 

expressions (such as look for), negation is usually referred to as anti-veridical expression, 

since NOT p entails that the proposition p is false. For example, the sentence John didn't 

see a dog entails that the proposition John saw a dog is false, and the sentence is referred 

to as anti-veridical. Another anti-veridical expression is the connective without, since 

WITHOUTp entails NOT p. For example, the sentence John left without his dog entails 

that the proposition John left with his dog is false (Giannakidou 2008). 

According to Giannakidou, NPIs are licensed only in nonveridical contexts. Thus, the 

NPIs are not only licensed in negative contexts, but rather in other nonveridical contexts 

as well, such as questions and conditionals. Let us consider example (2): 

(2)  a. Did John miss anything?  

  b. If she wants any help she will come to me. 

Since (2a) does not necessarily entail the truth of the proposition John missed something 

nor the truth of the proposition John didn't miss anything, the sentence is nonveridical. In 

fact, since questions never entail the truth of any possible answer, questions will always 

be nonveridical. Likewise, since conditionals never entail the truth of any of the 

propositions which may arise from them, they will always be nonveridical. As we can see 
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in (2b), since the sentence does not entail the truth of any of the propositions she wants 

help and she wants help and she will come to me it is nonveridical. 

There are NPIs which can only be licensed by an anti-veridical expression in the same 

clause, such as without or negation. These NPIs, such as the English either, are referred 

to as 'strict NPIs'.  

(4)  a. John wasn't there either. 

  b. *Was John there either? 

  c. *If Michael comes then John will be there either. 

As we see in (4) even though (4b) and (4c) are nonveridical they do not license the NPI 

either. It is licensed only in (4a), where it is in the scope of a clause-mate negation.  

However, we can find some NPIs in veridical contexts: 

(5)  I regret I bought any cookies. 

If (5) is true, then the proposition I bought cookies is true as well and therefore the 

sentence is veridical. Yet the NPI any is licensed and the sentence is grammatical.  

Giannakidou claims that a NPI can be 'rescued' in a veridical context if in one of the 

propositions which arise from the context (without necessarily being entailed by it) the 

NPI is in the scope of a nonveridical expression.  

(6)  I wish I hadn’t bought any cookies. 

As we can see, sentence (5) makes proposition (6) available, where any is in the scope of 

negation, and therefore the NPI is 'rescued' and (5) is grammatical. 

Giannakidou also considers the licensing of the PPI some. She claims that there are two 

varieties of some – an emphatic SOME and a non-emphatic some – and we can find both 

of them in the scope of negation. The non-emphatic some is a regular indefinite and has 

no restriction on its distribution. The emphatic SOME, however, is polarity sensitive. 

The emphatic SOME is specific and referential, i.e. it always asserts existence of its 

referent. Therefore in anti-veridical contexts it is forced to appear before the scope of the 

anti-veridical elements (such as negation) in the logical representation of the sentence. 

 (7)  A doctor who knew something about cancer wasn't available. 

If (7) is true it must be true that there is something such that a doctor knew it andtherefore 

something is specific and referential and we can posit that it is a PPI. In addition, if (7) is 
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true it must be true that there is a doctor such that he knew somethingabout cancer and 

therefore the sentence is veridical. However, (8) complicates things a little: 

(8)  A doctor who knew anything about cancer wasn't available. 

If (8) is true, then it must be true that there is a doctor such that he knew something – 

anything – about cancer, and the sentence is veridical, as in (7). According to 

Giannakidou, however, NPIs such as anything are not licensed in veridical environments. 
 

The Research Question 

I cannot think of any proposition which arises from the context of (8) where the NPI is in 

the scope of a nonveridical expression, and therefore I cannot account for this distribution 

by proposing that anything is 'rescued' in this sentence in the same fashion as in (5). 

Sentences (7) and (8) are a minimal pair, i.e. they differ in only one element – the PPI 

something and the NPI anything. Since it is proposed that PPIs are the mirror image of 

NPIs and therefore they cannot appear in exactly the same environment, we would expect 

that in a minimal pair such as sentences (7) and (8), one of the sentences will be 

ungrammatical. However, (7) and (8) are both grammatical. 

The question which arises from this contradiction is the question of licensing NPIs and 

PPIs when they appear at exactly the same distribution in veridical contexts. 
 

Methodology 

According to Chomsky, there is a difference between linguistic competence and linguistic 

performance. Linguistic competence is the linguistic knowledge every native speaker of a 

language possesses, and linguistic performance is the way a native speaker of a language 

uses his linguistic knowledge in communication. In order to discover the native speakers' 

linguistic competence we consider their linguistic performance: when we attempt to trace 

a language's rules we try to elicit judgments from native speakers, by considering the 

(un)grammaticality of given sentences. When a sentence is judged as well-formed by the 

native speakers it is considered grammatical, and when a sentence is judged as ill-formed 

it is considered ungrammatical. With this method we considered the (un)grammaticality 

and (non)veridicality of (7) and (8). 

In my paper I consider various theories concerning the licensing of NPIs and PPIs and 

explain why none of them accounts for the distribution represented above.  

 



113 

 

Conclusion 

Since none of the theories concerning polarity items account for the distribution 

represented above in (7) and (8), in order to treat the licenser question sufficiently we 

need a new theory of the licensing of polarity items. I hope to investigate this question in 

the future.  

 

References 

Giannakidou, A. (1998). Polarity Sensitivity as (Non) veridical Dependency. John Benjamins: Amsterdam. 

Giannakidou, A. (2001), The meaning of free choice. Linguistics and Philosophy 24: 659-735. 

Giannakidou, A. (2008). Negative and Positive Polarity Items: Variation, Licensing, and Compositionality. 

In Semantics: An International Handbook of Natural Language Meaning (Second edition; ed. by C. 

Maienborn, K. von Heusinger, and P. Portner) pp. 1-45. 

Giannakidou, A (2011). "Nonveridicality and mood choice: subjunctive, polarity, and time". Tense across 

Languages, ed. by Renate Musan and Monika Rathert. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Ladusaw, W. (1980). Polarity Sensitivity as Inherent Scope Relations. New York & London: Garland 

Publishing. 

Ladusaw, W. (1983). Logical Form and Conditions on Grammaticality.  Linguistics and Philosophy 6: 373-

92. 

Linebarger, M. (1980). The Grammar of Negative Polarity. Ph.D  Dissertation, MIT.  

Linebarger, M. (1987). Negative Polarity and Grammatical Representation.  Linguistics and Philosophy 10: 

325-87. 

 Linebarger, M.  (1991). “Negative Polarity as Linguistic Evidence.” Papers from the Parasession on 

Negation.  CLS 27. 165-188 

Progovac, L. (1992). Negative polarity: A semantico-syntactic approach. Lingua 86: 271-299. 

Progovac, L. (1994). Negative and Positive Polarity. Cambridge: Cambridge University Press. 

Szabolcsi, A. (2004). Positive polarity-Negative polarity. Natural Language and Linguistic Theory 22.409-

452. 

Uribe-Etxebarria, M. (1994). Interface Licensing Conditions on Negative Polarity Items:  A Theory of 

Polarity and Tense Interactions. PhD Dissertation, University of Connecticut. 

Van der Wouden, T. (1994). Negative Contexts. Groningen Dissertations in Linguistics: University of 

Groningen. 

Zeijlstra, H. (2013). Negation and negative polarity. In The Cambridge handbook of generative syntax, Den 

Dikken M. (ed.). Cambridge University Press, pp. 805-826. 

 



114 

 

  



115 

 

י עגנון"ההלכה ביצירת ש  

ירושלים, נעמה לוי: כהחני  

מכללת ספיר, מכללת דוד ילין, אלחנן שילהר "ד: עמית-מנחה  
 

 
כשהייתי תינוק, שאל אותי זקן אחד, מה אתה רוצה להיות? עניתי 

מטורח השירים  . ]...[ימי נעורי יצאו. רב לא נעשיתי . ]...[ואמרתי, רב

לי מנוחה לשקוד על דלתי תורה. צער גדול היה לולאבא,  לא היתה

 13.ללמוד גמרא אני צריך ואני מוציא זמני בשירים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

13
.54' עמ, מעצמי אל עצמי", בין דוקטור לרב"   

לאב , שמואל יוסף עגנון נולד בעיירה בוטשאטש שבגליציה

כך נחשף לשני הזרמים . מתנגד( אבי אמו)חסיד ולסב 

עגנון למד מגיל . המרכזיים ביהדות מזרח אירופה בתקופתו

ומגיל תשע למד תורה באופן עצמאי בסיוע , צעיר בחדר

ואף נחשף להשכלה  מורים וחונכים שונים ובכללם הוריו

יעדוהו אביו וסבו להיות רבה של  ן שנחשב לעילויוכיו. כללית

אך הוא בחר לזנוח את עתידו הצפוי ובחר , בוטשאטש

לא זנח עגנון את עולם התורה  למרות בחירתו. בספרות

. הוא מצא את דרכו אל מלאכתו הספרותיתו, וההלכה

ספרי מעשירה באלפי אזכורים מן התלמוד ו יצירתו

והסיפורים עצמם מתרחשים ברובם על רקע , הפסיקה

 . הלכתי-העולם היהודי המסורתי
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 מטרות העבודה

מטרתנו במהלך המחקר הייתה לבחון את תפקודיה של ההלכה ביצירתו הספרותית של עגנון, ואולי 

אף להשליך ממנה אודות מקומה של ההלכה בחייו ובהשקפותיו הפרטיות. במהלך העבודה העלינו 

את דרכו הייחודית בין תפיסות מודרניות המבקרות את עגנון מפלס כיצד מספר שאלות: ראשית 

בין בכתביו אופייה של מערכת היחסים מהו  שנית ;בין התפיסות המסורתיות שעליהן חונךההלכה, ל

כל  יחסו המורכב של עגנון לממסד הרבני. על מנת להקיף את –הצו ההלכתי והצו המוסרי, ושלישית 

היקפה המצומצם של העבודה הביא . אזכוריה של ההלכה בכתביו נדרש היה לכתוב כמה ספרים

עיקר . אשר רק את חלקן פירטנו בתקציר זה", הכנסת כלה"דוגמת , במספר יצירות אותנו להתמקד

. בתשתית הסיפור ומעצבת אותוההלכה בו מוטמעת ש" והיה העקוב למישור"התקציר יעסוק בסיפור 

 ".  ד"קוצו של יו" – (ג"ילי"ל גורדון )תוך השוואתו לסיפורו של " עגונות"ניתחנו את הסיפור  בנוסף

 והיה העקוב למישור

 

 

 

 

 

 

האחד הוא פסיקת הרב להתיר את  – באה לידי ביטוי ההלכהבסיפור מצויים שני מוקדים שבהם 

מנשה חיים השב לעירו, בין החובה  בו מצוישהשני הוא המאבק הפנימי  ;טשארני העגונה קריינדיל

אנושי שמביא אותו להימנע -ההלכתית לחשוף את זהותו ולמנוע מאשתו לחטוא ובין הערך המוסרי

 שנולד מבעלה החדש.שתאמלל את אשתו ובנה  מחובה הלכתית זו

 פסיקת הרב מבוטשאטש והתאמתה להלכה

, במחקרטשארני מעגינותה נדונה בהרחבה  להתרת קריינדיל טשאטשסוגיית פסיקתו של הרב מבו

, ובה מפרט עגנון את במיוחד לאור השינוי הדרמטי בנוסח הסיפור שנעשה בעניין זה במהדורת תשי"ג

דלנדר טוען שהמקורות ההלכתיים שעליהם הסתמך עגנון . יהודה פריהבסיס ההלכתי להתרת העגונה

רלוונטיים לסיפור, בעיקר כיוון שרובם אינם עוסקים כלל בעניין מכתב המלצה. לא בפסיקת הרב הם 

מטרתו ליצור "מציאות הלכתית בדיונית",  ,מכאן הוא מסיק שהביסוס ההלכתי הנרחב שהתווסף

בדומה למשכילים המשתמשים בסיפוריהם  –הלכה שתאפשר לו ליצור סתירות בין המוסר לבין ה

  הלכה ככלי להבעת ביקורת על המערכת ההלכתית.-בפסאודו

המהלך שעגנון  מבוטשאטש.אולם, פרידלנדר אינו מבחין בין החלקים השונים בפסיקתו של הרב ו

השלב הראשון הוא  – עיקרו על שני שלביםבמצייר בפסיקה ההלכתית במהדורה המחודשת מבוסס 

מתואר יהודי בשם מנשה חיים " והיה העקוב למישור"בסיפור 

במהלך מסעו . שיצא לקבץ נדבות ובידו מכתב המלצה מבוטשאטש

וזה האחרון מת , מוכר מנשה חיים את מכתב ההמלצה לקבצן אחר

נודע כי בעלה , אשתו של מנשה חיים, טשארני לקריינדיל. ובידו המכתב

 רב המקום מתיר לקריינדיל. בחייםלמעשה הוא על אף ש ,נמצא מת

כאשר שב מנשה חיים . ההמלצה נשא בשנית על סמך מכתביטשארני לה

הוא מחליט . שאשתו נשואה לאחר ואף ילדה לו בן מגלהלעירו הוא 

 .נפטר ושם הוא, בורימבלי להתגלות בצ שאר בבית הקברותילה
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להביא פוסקים החולקים על השו"ע, הגורס שאין סומכים על סימנים מובהקים בכלי המת לצורך 

  הק.סימן מוב היחשבלהשלב השני הוא להוכיח כי מכתב המלצה יכול ו התרת עגונה

לטענתנו אין כל פסול בשימוש במקורות שאינם עוסקים במכתב המלצה, שכן מטרתם לבסס את 

השלב הראשון שבפסיקה, ולהוכיח שניתן להתיר עגונה על פי סימנים מובהקים בכלי המת. קריאה 

כזו של המקורות מעידה על רצונו של עגנון שסיפורו יתאם את הריאליה ההלכתית והשימוש בה אינו 

על כך יעיד גם מכתב ששלח עגנון לפרופ' מלאכי בן אריה, שאמור היה להגיע למתרגם הונגרי  ,אירוני

ב'והיה העקוב  מלאכי היקר, אמור נא להאדון ההונגרי שמאוד מאוד אני מבקש ממנו לעיין"של סיפורו: 

)חיים באר, גם  "לבצר את ההלכה יש שם כמה מקומות ששיניתי כדי"כתב עגנון,  למישור' הוצאה אחרונה"

  (.134, עמ' 1229אהבתם גם שנאתם, תל אביב 

 דרך ללא מוצא

המניע את הדמויות ואת העלילה בסיפורים רבים של עגנון. בסיומו של הסיפור, כאשר  ההלכה היא כח

חוזר מנשה חיים לעירו, שבה ההלכה ומעצבת את לבטיו ואת הכרעתו של הגיבור. ובאמת, הקושי 

הוא קושי שנוצר מתוך  ,אף ילדה לו ילדש ,העצום של מנשה חיים המוצא את אשתו נשואה לאחר

הלכה. המתח המוצג כאן, העומד במוקד היצירה, מורכב משני עניינים: הראשון התנהלות על פי ה

ההיתר ההלכתי שניתן כדין התברר כסותר את המציאות בפועל, והוא הגורם  –הוא ההלכה שכשלה 

האם להיחשף או להיוותר באלמוניותו  – לקונפליקט; השני הוא הדילמה שמנשה חיים נתון בה

פנימי בעולמו הדתי. מחד הוא רואה בחשיפת זהותו חובה הלכתית, שכן המעמידה אותו בקונפליקט 

כל עוד הוא חי, אשתו חיה באיסור עם בעלה החדש וילדיהם ממזרים, ומאידך חשיפת זהותו תעמיד 

 תצאללפי ההלכה יהיה עליה להיפרד הן מבעלה החדש והן ממנו, ו –את אשתו בסיטואציה כאובה 

 משניהם בלא כתובה. 

 והרצון האלוהיההלכה 

קריאה  אנו מציעים ,בהסתמך על אופן כתיבת הסיפור ועל היכרות עם כתבים אחרים של עגנון

באמצעות הכרעתו של מנשה  המקשרת בין לבטיו של מנשה חיים ובין יחסו של עגנון עצמו להלכה.

האלוהי.   חיים בסיפור מציג עגנון בפנינו תפיסה מורכבת אודות הפער והמתח שבין ההלכה והרצון

מחליט הוא שמבחינה הלכתית פורמלית עליו לפרסם את זהותו, ולמרות זאת  מנשה חייםברי ל

לשמור את סודו עמו. הכרעתו נובעת מן ההכרה שזהו הרצון האלוהי הגבוה, אך אין פירוש הדבר 

ואמר והצדיק עליו את הדין "...: שחטאו יכופר. במובן מסוים, אלוהים מצפה ממנו להפר את ההלכה

תה שרויה יתה כזאת כל הימים שהיי, הן גם פרי בטן לא מנע אלקים ממנה אשר לא הימה' יצא הדברמסתמא 

האיסור נותר עומד במעשהו הוא מקיים את הרצון האלוהי, על אף ש ,באופן פרדוקסליעמי  בכשרות..."

לאחר החלטתו מתחיל מנשה . ..."ואם יש בה עוון ונשא הוא את עוונה"על הכרעתו: יענש יעל כנו והוא 

חיים בתהליך דתי של הזדככות שימשך עד לסיומו של הסיפור. ספר תהלים לא מש מידיו והוא מרבה 

: בהסתגפויות ומתקדש על מנת שיכפר על חטאו, ולבסוף מת בבדידותו בבית העלמין מחולי ומרעב

 תהליך הקתרזיס.ים את הוא משלבכך  ."ומיום ליום היה גופו הולך וכלה עד שנפחה נפשו וימת"
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על רקע הגותו של ר'  בין ההלכה לבין הרצון האלוהי של עגנון הפער המוצג בסיפורואת  חדדניתן ל

בדבריו הוא מפרש את חטאיהם של גדולי האומה  מרדכי יוסף מאזביצא, תלמידו של הרבי מקוצק.

 . כהפרה של ההלכה הנובעת דווקא מנאמנות לרצון אלוהי פנימי הגבוה ממנה

הוא  אין קונפליקטים הלכתיים, הוא כאשר מציג  – חודיותו של עגנוןיכאן למעשה ניתן להבחין בי

תוקף את ההלכה באמצעות ערכים אנושיים החיצוניים לה, כי אם מתוך ערכים פנימיים בעולם הדתי 

סופרי . דרכו זו שונה הן מהגישה האורתודוכסית והן מגישתם של להלכה העומדים לעתים בסתירה

דתיים. -השכלה רבים. הגישה האורתודוכסית המצויה דוגלת בחפיפה מלאה בין כל התחומים הפנים

כולם מגולמים בשלמות בהלכה, ובאופן גורף ניתן לומר שכל  –כלומר הטוב, הנכון והרצון האלוהי 

ין רצון לעומת זאת, עגנון ממחיש בכתביו גם את המתח שבין ההלכה לב סתירה להלכה בטעות יסודה.

 האל, ומציג השקפה דתית דיסהרמונית המכילה מתחים וסתירות פנימיות. 

עולם המסורתי יחודו של עגנון בולט גם על רקע השוואתו לספרות ההשכלה. עגנון לא תקף את הי

, מן החוץ, כשם שעשו משכילים רבים בספרות, בביקורת ובוויכוחים ציבוריים שונים ווערכי והרבני

כאשר הוא מיחס את המוסר לאל ומציג  –תחים דומים כמתחים פנימיים בעולם הדתי כי אם הציג מ

 אותו כרובד גבוה יותר ברצונו. 

 בין עגונות לקוצו של יו"ד

ניתן לחדד את הפער בין השקפתו הדתית של עגנון לבין ההשקפה בקרב חוגי ההשכלה באמצעות 

 של יו"ד", שאת תמציתם נביא כאן.  השוואת סיפורו "עגונות" לשיר העלילה של יל"ג "קוצו

בסיפור עגונות מתואר אדם בשם אחיעזר, העולה לארץ ישראל ומקים בה ישיבה, ומזמין את האמן בן 

בתו של אחיעזר, ואף הוא  –אורי לבנות ארון קודש. במהלך עבודתו בבית המדרש מתאהבת בו דינה 

מתאהב בה, אך במרוצת הימים הוא כה שקוע במלאכתו עד כי כמעט ואינו מבחין בה עוד. כאשר 

הארון נשלם, בן אורי יוצא מחדר מלאכתו ומוצא עצמו מתגעגע לדינה, בעוד היא נכנסת לחדר 

י בכר על פניה, ומוצאת בו את הארון יתום מיוצרו. היא נתקפת פרץ של כעס על הארון שבן אור

וכאשר היא נוגעת בו הוא נופל מן החלון. עוברים ושבים מבחינים בו מוטל על האדמה מחוץ לבית 

המדרש, ורואים בכך סימן קללה ועל כן מחליטים לגנוז אותו. כאשר נודע לבן אורי מה התרחש הוא 

מן הגולה, שהותיר  עוזב את הישיבה ואת בעליה. אחיעזר מחליט להשיא את דינה בתו ליחזקאל הבא

אהובה בארצות הניכר. כאשר הרב עומד לפתוח בברכות קידושיהם, פונה אליו דינה בשברון לב 

ומספרת לו את סיפור אהבתה האבודה לבן אורי. הרב אוטם את לבו לפניה, ומנחם אותה כי על בת 

כת בעקשות אחרי ישראל כשרה כמותה לעשות את רצון אביה ולהיות רעיה הגונה למיועד לה, ולא לל

לבה. בחלוף הזמן מתפרקים נישואיה של דינה, ובעלה מגרשה ושב לארץ מוצאו. הישיבה שהקים 

אחיעזר נסגרת, ומשפחתה של דינה שבה לחוצה לארץ. בהמשך מתוארת אחריתו של הרב שחיתן את 

לחפש את בן הוא רואה בחזיונו את השכינה בדמות אישה, והוא מכיר בחטאו והולך  –דינה ובן אורי 

 אורי. הסיפור נחתם בכך שהמספר מעיד כי הרב נראה סובב בעולם התוהו ותינוק בחיקו. 
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  –אחד לו היא נישאת בשידוך, ואחר שלבה נתון לו  –גם יל"ג מתאר אישה הנתונה בין שני גברים 

, ִהל לל בשיר העלילה "קוצו של יו"ד". יל"ג גולל את סיפורה של בת שוע, בת עשירים שאביה משיאה

בחור ישיבה נטול הכשרה מקצועית וקסם אישי. הזוג הצעיר נסמך על שולחן אביה של הכלה, אך חלה 

הדרדרות במצבו הכלכלי והם נאלצים לחפש מקורות פרנסה לעצמם. הלל יוצא למסע חיפושים, 

כיל במהלכו אובדים עקבותיו ובת שוע נשארת עגונה. לאחר מכן פוגשת בת שוע בפאבי, צעיר מש

ומבוסס כלכלית, ואהבתם פורחת. פאבי שולח שליח המאתר את הלל, וקונה ממנו גט בכסף. הגט 

ל –מגיע לבית דינו של הרב ופסי, והוא פוסלו בקשיחות לב כיוון ששמו של החתן  מאוית בכתיב  – ִהל 

כן לא ניתן האות יו"ד. לאחר שהגט נפסל טבע הלל עם אנייתו בלב ים, ועל לא ב "הלל" – ניקוד חסר

 לבקש גט אחר תחתיו, ובת שוע נותרת עגונה ואומללה.  

, גם עגנון מעלה על נס את ערך האהבה בצורתו המודרנית, מהשוואת הסיפורים ניכר כי בדומה ליל"ג

ואף מעביר ביקורת על הממסד הדתי המנוכר. בסיפורו "עגונות" מצטיירת דמות הרב כאטום לב, 

כאשר הוא מתעלם ממצוקתה של דינה הפונה אליו ביאושה כאשר היא נישאת לאדם ששודך לה 

בה מתואר כי נישואי השידוך של שך העלילה, במקום לשאת את בחיר לבה. הביקורת מתעצמת בהמש

 דינה ויחזקאל לא עולים יפה והם מתגרשים, ודינה נותרת בעגינות נפשית ביחס לבן אורי אהובה. 

פער מהותי בתפיסותיהם של עגנון ויל"ג. בניגוד ליל"ג הרואה את  על אף נקודות דמיון אלו, יש

את זניחתה ואת אימוץ תפיסת האהבה האהבה כסותרת את התרבות היהודית ולכן מחייבת 

התאמה בין התכנית האלוהית לבין האהבה הרומנטית. בסיפור עגנון האירופית המודרנית, מציג 

"עגונות" הרב שהיה מנוכר כל כך בחופת דינה ולא שעה לבכיה, נעשה מודע לחטאו ומנסה לתקן את 

א נראה לעתים ותינוק בחיקו, ועליו העיוות שנגרם על ידו, ויוצא למסע "לתקן עגונות". נאמר שהו

. ניתן לומר שעגנון רומז שאותו התינוק הוא בנם של דינה "אותו תינוק איני יודע מי הוא"מעיד המספר: 

תכן שהילד המתואר מייצג את יובן אורי שצריך היה להיוולד, ועתיד היה להיות משיח. הטענה כי י

מדרשים מתואר המשיח כתינוק שנעלם ולא ידוע באחד ההמשיח נובעת מעיון במקורות המדרשיים. 

היכן הוא. הזיקה בין התינוק למשיח נובעת גם מכך ש'בן אורי' האמן שב"עגונות" מרמז לבצלאל בן 

הסימבוליקה נשיא שבט דן.  –אורי ממטה יהודה, ו'דינה' שמה נגזר מן השם דן, ואביה נקרא אחיעזר 

בן דוד שיצא משני  משיח 'גור אריה יהודה' זה"ני: בילקוט שמעושל השמות הללו מרמזת למדרש ש

 ."אביו מיהודה ואמו מדןם, שבטי

האטימות והנוקשות הקודמת  –באמצעות תיאור מסעו של הרב משרטט עגנון שני פנים בעולם הרבני 

חותר לגילויו ש לחרטת הרב, ולעומתם פן עמוק של הרצון האלוהי המתגלם ברגשותיהם של בני האדם

 חווית ההתגלות שעבר. הרב לאחר

מישור חיצוני ושטחי מחד ומישור  –גם בסיפור "והיה העקוב למישור" מצטיירת שניות בעולם הדתי 

פנימי וגבוה מאידך. היחס הביקורתי כלפי העולם הרבני בא לידי ביטוי בהחלטתו שלא לחשוף את 

כפל הפנים ביחס לעולם הרבני  ?""...ויאמר מנשה חיים בלבו למה לי הצדיקים, מה יושיעוני אלהזהותו: 

מודגש בהתבוננות בדמותו של הרב מבוטשאטש. כלל הלמדנים מתוארים כבלתי רגישים, ולעומתם 
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טשארני מצויה בו,  הרב מבוטשאטש מצטייר באור חיובי. כאשר נודע לו על המצב הטרגי שקריינדיל

מעגינותה. לעומתו הלמדנים הוא כואב את כאבה ועמל לילות כימים עד שנמצאת לו דרך להתירה 

השומעים על המקרה עוסקים רק בכבודם האישי בעולם חידושי התורה והעגונה האבלה עצמה אינה 

 עומדת כלל לנגד עיניהם. 

. לאור התמונה המורכבת המצטיירת מתוך סיפוריו של עגנון, ניתן לחדד את ההבדל בינו ובין יל"ג

אמנם אצל שניהם קיימת ביקורת המופנית כלפי העולם הרבני, אך אצל עגנון מתוארות דמויות 

התהום הפעורה בין העולם רבניות יוצאות דופן וראויות להערצה המתעלות מעל הנורמות הרווחות. 

המשכילי לבין עולמו של עגנון מתגלה עם ההשוואה בין דמותו של הרב ב"קוצו של יוד" לבין הרב 

הן נבדלות זו מזו הן ביסוד האישיותי והן בשיטת הפסיקה. יל"ג מתאר בסיפורו פוסק  .מבוטשאטש

"על ממון ישראל עינו לא תחוס / דרך שלום לא ידע / חמלה לו זרה... ויצא לו שם נוקשה, כמעט דמוני: 

עולם כך הוא מעצים את הפער בין העולם האנושי ומערכת המוסר שלו לבין ה .כראש המחמירים"

הרבני המכני והקר. לעומתו דמות הרב מבוטשאטש מצטיירת באור חיובי בהרבה, כאשר צערה של 

 העגונה מדיר שינה מעיניו ומניע אותו לחקור ולדרוש במקורות עד למציאת ההיתר. 

מציג את ההלכה במלוא  . הרב מבוטשאטשאופי הפסיקה –מכאן אנו מגיעים לאספקט הנוסף 

גמישותה, על המחלוקות הפנימיות שבה המאפשרות טווח רחב של פסיקות המותאמות לכל מקרה 

ומקרה. יל"ג, לעומתו, מצייר את העולם הרבני כעולם מקובע וסמכותי, המפרש את ההלכה באופן 

שוב עגנון בייחודו שאינו מאפשר כל התחשבות בפרט, וניכרת היעדרה של כל רגישות כלפיו. כך נראה 

פסיקתו של הרב מבוטשאטש מציגה את ההלכה כמערכת השעונה על עקרונות מוסריים, ובכך  –

נקשרת ללבטיו של מנשה חיים בהמשך הסיפור. כאשר מנשה חיים בוחר להימנע מקיום חובתו 

י אנושי המצו-ההלכתית לחשוף את זהותו כדי לקיים את רצון האל, מתגלה שוב אותו כח מוסרי

 בעולם הדתי עצמו.

 סיכום

העיון בסיפור "והיה העקוב למישור" חשף בפנינו את עושר עולמו ההלכתי של עגנון. במוקדו של 

מוסריים: התרת קריינדיל טשארני העגונה על ידי הרב -הסיפור ניצבים קונפליקטים הלכתיים

החלטת הרב. על אף מבוטשאטש בראשית הסיפור, ולבטיו של מנשה חיים בשובו לעירו הנגזרים מ

שבפסיקתו פעל הרב באופן הומאני והלכתי כאחד, הובילה הכרעתו לטרגדיה. ראינו כיצד עגנון מהלך 

לצד ההלכה, כאשר הוא מביט בה ביושר, מבקר אותה בפגמיה ומוקיר אותה ביופייה. כיצד הוא 

ה המנהיגים באומץ מסוגל להבחין בין הנוקשות והאטימות הפושות בממסד הדתי, לבין יחידי הסגול

ונשענים על הגמישות והקשב שההלכה מכילה בתוכה. הוא מציג באומץ מתחים וסתירות בין 

המערכת ההלכתית לבין רצונו המהותי של האל המגולם במוסר האנושי. הוא לא מהסס לפסוע בתווך 

 שבין העולמות, ומכונן בדרכו את קולו הייחודי. 
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 נבחרת ביבליוגרפיה

 כתבי עגנון

 .ז"א תשנ"ירושלים ות, אלו ואלו

 .ז"אביב תשנ-ירושלים ותל, הכנסת כלה

 .ו"אביב תשל-ירושלים ותל, מעצמי אל עצמי

 .1001 –ט "תרס, כרך שני, העמר, עגונות

 .ח"אביב תשנ-ירושלים ותל, עד הנה

 ספרות מקור ומחקר

 .993-915  לב, מאזנים, והעליה השניה עגונות'הסיפור  א' )תשל"א( ,גולן

 .אביבל ת, גם אהבתם גם שנאתם (1229' )חבאר 

 . ל"תש, חיפה, הזז. י עגנון וח"ש י' )תש"ל( ,בהט

 מ 9013לאוגוסט  5-אוחזר ב ,("דף קשר, "אתר ישיבת הר עציון) ,בא הרוג ברגליו 'יברט 

http://www.etzion.org.il/dk/5764/960mamar.htm  

  .אביב תל, כתבי יהודה ליב גורדון)תש"י(  ,ב"יגורדון 

 מחקרים באגדה: מחקרי המחקר לחקר הפולקלור, יודיל חסיד יוצא לדרך' ר (.1213) ,'א הולץ

 .שטז-שא' עמ, ובפולקלור יהודי

  .ירושלים :ר"הוצאת מרכז זלמן שז, י עגנון"ש ' )תשס"ח(.דלאור 

 .יורק-וני, מי השילוח, (ם"תשד) מאיזביצאליינרמרדכי יוסף ' ר

 .ירושלים, מהדורה קמא, נודע ביהודה, )תשס"ג( יחזקאל לנדא' ר

על והיה '", והיה העקוב למישור'שקיעי ההלכה ותפקודם בתשתית הסיפור , "' )תשנ"ג(יפרידלנדר 

 .911-912' עמ, הוצאת אוניברסיטת בר אילן, למישור העקוב

 .מ"ירושלים תש ,שאלות ותשובות הגאונים בתראי

 . הוצאת אוניברסיטת בר אילן, י עגנון"הקבלה ביצירת ש ' )תשע"א(.א שילה

 

 

 

 

http://www.etzion.org.il/dk/5764/960mamar.htm


122 

 

  



123 

 

 "אני נוצר ונבנה מחדש ללא הרף" 

 הגלים מאת וירג'יניה וולףמוטיב המים כמימוש של כתיבה נשית ברומן 

 תל אביבדפנה רוטשטיין לנדמן,  :חניכה

 פרופ' איריס מילנר, אוניברסיטת תל אביב עמיתה:-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 נושא העבודה

ובהתייחס לעקרונות  ,בקונטקסט פמיניסטי ,מאת וירג'יניה וולףהגלים עבודה זו עוסקת ברומן 

(. Cixous, 1975"צחוקה של המדוזה" ) הכתיבה הנשית כפי שהלן סיקסו מציגה אותם במאמרה

חסה י. חוקרת אשר התימעט הכתוב עליובקנון הספרותי, הגלים למרות החשיבות המיוחסת לרומן 

יון צ'נג, אשר כתבה על הקשר בין עקרונות הכתיבה -להיבטים הפמיניסטים של הרומן היא ג'ינג

לקראת שיח נשי/פמיניסטי/נקבי   – שלה שכותרתה מאסטרלרומן הגלים בעבודת ה הנשית של סיקסו

(. צ'נג מציעה קריאה דיכוטומית בין ייצוגים גבריים וייצוגים Cheng, J. 2004)סביב וירג'יניה וולף 

. לטענתה, המודל הגברי שנוצר ברומן הוא מאוד נוקשה בעוד שהמודל הנשי הוא רך הגליםנשיים ב

 ף היצירתי.מהות והדחיוגמיש ומתקשר למוטיב המים אשר מייצג את הא

 

 

 

 

 

 

Let us again pretend that life is a solid substance, 

shaped like a globe, which we turn about in our fingers. 

Let us pretend that we can make out a plain and logical 

story, so that when one matter is despatched  – love for 

instance –we go on, in an orderly manner, to the next.  

Virginia Woolf, The Waves  
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 רקע תיאורטי

 ומבקש הסטרוקטורליסטי בשיח שהוצבו ובגבולות במבניות כופר סטרוקטורליסטי-הפוסט הזרם

 החשיבה. שלהם הממשי ובקיום להצבתם בסיבות, אלו גבולות במשמעות ספק ולהטיל לבדוק

 ביחס שלהם המשמעות את ולבחון קיימים מבנים תחת לחתור מנסה סטרוקטורליסטית-הפוסט

 צורך. דיכוי של מנגנונים ולבחון לברר מהצורך בעיקר נובע זה רצון. אנשים של ולהתנהגותם לחברה

למשל , חברתיות היררכיות של בתחתיתן הנמצאים לאתרים הנוגע בכל לראשונה התעורר זה

-לית. לכן החשיבה הפוסטיארכהאתנית, ההיררכיה העדתית וההיררכיה הפטרההיררכיה 

 ספרותי שיח ליצור החלו רבות פמיניסטיות .סטרוקטורליסטית אומצה על ידי התנועה הפמיניסטית

 .נשים ידי על חדשה לכתיבה ועודדו גבריות יצירות ביקרו שבו משלהן

 הגליםעל הרומן 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

לשני סיפורים נפרדים המופיעים בפרקים המשולבים זה בזה באופן מסורג. סיפור אחד חלק נהרומן 

מרגע זריחתה ועד רגע שקיעתה, ואת השינויים החלים בים  ,מתאר את מסלול השמש מעל חוף הים

החל בחושך שלפני זריחת השמש ועד לחושך שלאחר שקיעתה. סיפור זה  ,ובכל העצמים לאורך החוף

מממש כתיבה אימפרסיוניסטית, והוא לכאורה חסר עלילה ודמויות. הסיפור השני עוקב אחר חייהן 

ואיס ונביל( ושלוש נשים )סוזן, ג'יני ורודה(. דמויות אלה של שש דמויות: שלושה גברים )ברנרד, ל

מתוארות מילדותן והלאה באמצעות מונולוגים אישיים של כל דמות. הסיפור מתחיל כאשר שש 

 כשהדמויות כבר מבוגרות ואחת מהן כבר מתה.  מסתיים, ובו לומדותשהן הדמויות מבלות יחד בבית 

הדמויות מתחיל באופן מקוטע כצרור של משפטים של כל דמות. הטקסט המספר את סיפורן של שש 

אותן ההתרחשויות  המונולוגים, נעשים יותר ספציפיים ומראים זוויות שונות של מתרחבים בהדרגה

במעין רשומון. למרות מעבר הזמן והדרכים השונות שבהן הלכו במהלך חייהן, מדי פעם הדמויות 

רי מפגשים אלה כדי לבחון הצעות לדרכי חיים שונות וערכים פגש שוב. וולף עוקבת אחינוהגות לה

 החשובים לאינדיבידואל מול הערכים הנחוצים כחלק מקבוצה.

המשמעות החברתית של וולף בוחנת את הגלים ברומן 

עוסקת בין היא בו שהו רומן מרכזי ז. זהויות נשיות שונות

השלכות החברתיות של בהשאר בביטויים שונים לנשיות ו

עשר שנים  ,1091הרומן התפרסם בשנת . זהויות כאלה

ב את וכשוולף החלה לכת. שוולף שמה קץ לחייהלפני 

מציג ילדות אך חשוב "היא כתבה ביומנה כי הרומן  הגלים

 .(Lee, 1996, p. 17" )הילדות שלימאוד שזו לא תהיה 
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מסודר על פי סדר כרונולוגי באופן שכל תקופה בחיי הדמויות מוצגת  ,על שני חלקיו ,הרומן כולו

וכך נוצרת גם  ,לדותבמקביל לחלק של היום המתאים לה, למשל זריחת השמש מוצגת במקביל לי

 הקבלה בין שני החלקים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

וסבלה מבעיות נפשיות שונות. פחדיה והרהוריה באים לידי ביטוי  מאוד וולף הייתה חסרת בטחון

רוב הביקורות על כתיבתה של וולף קושרות קשר הדוק בין כתיבתה לביוגרפיה שלה. וולף  .ביצירתה

עצמה יחסה פעמים רבות חשיבות רבה ליצירותיה כדרך להתמודד עם אספקטים מסוימים מחייה 

ספריה תורגמו לשפות רבות, עובדו לסרטים ואף  – תרבות עד היוםהפרטיים. לוולף יש נוכחות רבה ב

 ליצירות מחול.

-כתיבתה של וירג'יניה וולף נבחנה מהיבטים רבים, למשל היבטים מודרניסטים והיבטים פסיכו

אנליטיים. בעקבות הייצוגים הרבים של נשיות בספריה וההתעסקות הרבה שלה עם הבעיות העומדות 

ים. וולף הפכה ימוקדש ליצירתה גם דיון נרחב המתמקד בהיבטים פמיניסט ,בפני נשים כותבות

 למעשה לאייקון פמיניסטי והיא נחשבת לאחת היוצרות הפמיניסטיות הראשונות.

ב בתקופת הגל הראשון של הפמיניזם, היינו בתקופה של פעילות ווולף נולדה והתחילה לכת

עם הצלחת  90-מרה לקראת מחצית המאה הונג 12-פמיניסטית מוגברת שהתחילה בסוף המאה ה

 המאבק לשוויון בזכות הבחירה. 

 ,Woolf) "חדר משלך"וולף נחשבת בין הנשים הראשונות שכתבו על זהות נשית פוליטית. בספרה 

פתחה וולף את הדיון בכתיבה הנשית שאותו המשיכו הוגות פמיניסטיות חשובות כמו סימון ( 1929

( והלן סיסקו Le Deuxième Sexe [1949], למשל בספרה Simone De Beauvoirדה בובואר )

(Helen Cixous  למשל במאמרה ,Le Rire de la Méduse [1975] כתיבתה של וולף מתאפיינת .)

בבחינת אלמנטים נשיים וזהויות נשיות שונות. היא בוחנת את האבחנות והגבולות בין מגדרים שונים 

מטיביות, למשל בדמותו/דמותה של אורלנדו, גיבור/ת הרומן ויוצרת הבניות מגדריות לא נור

 הונהיי(, שחי את מחצית חייו כגבר ואז בפתאומיות משנה מין ומגדר Woolf 1928) "ואורלדנו"

 אישה.ל

 יניה וולף'על וירג

. 00-גיניה וולף נחשבת כיום לאחת הסופרות החשובות של המאה ה'וירג

והייתה אחת מהסופרות , היא הייתה ממייסדות הזרם המודרניסטי

קבוצת  – וולף השתייכה לקבוצת הבלומסברי. המודרניסטיות הראשונות

 תהבעיקר באזור בלומסברי בלונדון ורא האינטלקטואלים שהתגורר

כאליטה אינטלקטואלית יצירתית השוברת את המוסכמות  העצמ

 . התרבותיות שהתקיימו בתקופה שבין שתי מלחמות העולם
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 מטרת העבודה

לבחון את אופני הייצוג ו בהיבט של אופני הייצוגהגלים מטרת עבודה זו היא לבחון את מוטיב המים ב

. עבודה זו מראה כיצד מוטיב זה בא לידי יבה נשית )מפרקת, משבשת, מערערת(כביטוי לאופני כת

 ביטוי מבחינת מבנה הרומן, מבחינת הדמויות שבו ומבחינת התודעה הממרכזת. 

 טענות מרכזיות

טענתי המרכזית בעבודה זו היא כי האיכויות המתקשרות באופן אסוציאטיבי למים יוצרות ברומן 

אשר באה לידי  ,לות" ו"מימיות" בטקסטמאפיינים של כתיבה נשית. מוטיב המים מייצר תחושת "נזי

ים, התמוססות יהמסת המבנים הספרותיים הקונבנציונל – ביטוי במבנה הטקסט ובייצוג הדמויות

 ההפרדה בין הדמויות ונזילות התודעה הממרכזת הן הביטוי לכתיבה הנשית ברומן זה. 

 הדגמה ודיון

ההיבטים המבניים של פירוק בטקסט מבטאים את הנוזליות המיוחסת לכתיבה הנשית. הרומן 

מקיים מעין מודל הכולל שלושה רבדים שונים של פירוק והבנייה בטקסט: רובד ראשון של פירוק 

מתאפיין בקטוע מבני ותמטי; ברובד השני מתגלה בתוך הקיטוע מבניות מסוג חדש; הרובד השלישי 

סס את המבנים הללו וחותר תחתם. מודל זה מתממש באמצעות מוטיב המים שמאפשר מפרק וממו

עם מאפיינים של כתיבה נשית ומאפיינים של כתיבה גברית וליצור טקסט חתרני  "לשחק"לוולף 

 ומיוחד.

מוטיב המים ומאפייני הכתיבה  – ניתן לבחון את תפקיד מוטיב המים גם בתיאור הדמויות ברומן

גם באפיונן. כל אחת מהדמויות מביעה  אאל ,ידי ביטוי לא רק באופן הצגת הדמויותהנשית באים ל

אלמנטים שונים של נשיות או חוסר נשיות. גם בקרב הדמויות קיים אלמנט חזק של פירוק ואיחוד 

המאפשר לקרוא את הטקסט כסיפור חיים של שש דמויות שונות ובה בעת לקרוא את  מקבילים

 מתוך תודעה אחת מרכזת.  דמויות הללו כחלקיםה

 

 

 

'Yet these roaring waters,' said Neville, 'upon which we build our crazy platforms, are more 

stable than the wild, the weak and inconsequent cries that we utter when, trying to speak, we 

rise; when we reason and jerk out these false sayings, "I am this; I am that!" Speech is false.  

Virginia Woolf, The Waves  

 

Beneath us lie the lights of the herring fleet. The cliffs vanish. Rippling small, rippling grey, 

innumerable waves spread beneath us. I touch nothing. I see nothing. We may sink and settle on the 

waves. The sea will drum in my ears. The white petals will be darkened with sea water. They will float 

for a moment and then sink. Rolling me over the waves will shoulder me under. Everything falls in a 

tremendous shower, dissolving me. 

Virginia Woolf, The Waves  
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 קונטרפונקט, בס ממוספר והרמוניה מסורתית –תורת המוזיקה 

 פרק לחליל, אבוב, קלרינט, סקסופון טנור, ויברפון וצ'לו

 כרכור-פרדס חנהחניך: ג'וי שכטר, 

 עמית: פרופ' מנחם ויזנברג, האקדמיה למוזיקה, ירושלים-מנחה

 

 רקע

היא ואנו מותירים בה את חותמנו,  –אותה אחרת  סתופרבדים רבים לה. כל אחד מאיתנו  –המוזיקה 

מותירה חותם בנשמתנו. משום כך במהלך ההיסטוריה האנושית הועלו רעיונות שונים בתרבויות 

ומגוונות בנוגע למוזיקה, החל במהותה, דרך אופן כתיבתה וכלה באופן ביצועה. כך נהפכה שונות 

המוזיקה לאמנות מגוונת עד אין קץ, החובקת מגוון רחב של אספקטים תרבותיים, אידיאולוגיים, 

אך מאפשרים מרחב תנועה  ,אסתטיים, מתמטיים וכיוצא בזאת, אשר לעיתים סותרים אלו את אלו

 היוצרים בתחום אמנותי זה. עצום לאלו

אשר  –מלחין, מעבד, פסנתר ומחנך  –במהלך השנה האחרונה זכיתי לעבוד עם פרופ' מנחם ויזנברג 

הקים את הפקולטה למוזיקה רב תחומית באקדמיה למוזיקה ולמחול בירושלים ושימש גם כדיקן 

ודה זו בחנו וחקרנו מספר הפקולטה לקומפוזיציה, ניצוח וחינוך מוזיקלי באותו מוסד. במסגרת עב

 רעיונות מוזיקליים בניסיון להפנימם ואף לגשר ביניהם ולהביא למעין מיצוי משותף שלהם.

 נושא המחקר

ערכנו שונה במובנים רבים ממחקר אקדמאי קונבנציונלי, מפני שעסק לא שהמחקר המוזיקלי 

אשר תיישם עקרונות  הייתה לחבר יצירה מוזיקליתחה" אלא ב"יישום". מטרת הפרויקט ב"הוכ

אותם חקרנו ובחנו במהלך המפגשים המשותפים שקיימנו לאורך שמוזיקליים אסתטיים ורעיוניים 

השנה, דרך למידת אלמנטים רבים בספרות המוזיקה, עם שימת דגש על קונטרפונקט, הרמוניה 
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קצב מסורתית ובס ממוספר מן המוזיקה האירופאית הקלסית, ועל תורת המצלול, ההרמון וה

 .טרם הפרויקט המשותףהמאפיינים את עולם הג'אז, איתו יש לי הכרות מסוימת 

 שיטת העבודה

שוב   . במהלך העבודה נתקלתי"מהלך העבודה שלנו בשנה האחרונה עסק בעיקר ב"יציאה מן הבועה

ושוב ברעיונות מוזיקליים אשר היו זרים לי לחלוטין ואף סתרו עקרונות מוזיקליים אחרים שאימצתי 

ויישמתי רבות בעבודותיי עד כה. מכאן, השלב הראשון היה להבין כי במוזיקה אין אמת אבסולוטית 

מוטב להכיר יש דרכים שונות להביט עליה, ומכיוון שכל דרך שכזו עשויה להביא ליצירה שונה,  –

 ולשלוט ברזיהן של הדרכים השונות. 

קומפוזיציה בניגוד לאשר  כחלק מתהליך העבודה, התוודעתי לקומפוזיציה ההוריזונטלית )אופקית(

היא מהות הקונטרפונקט )בעברית: נקודה כנגד נקודה(. בעוד הקומפוזיציה  –וורטיקלית )אנכית( ה

בה נהגתי לעבוד עד כה מקדשת קו מלודי אחד )המנגינה( ו"משעבדת" את כל הקווים שהוורטיקלית 

, בעצמאות הקוויםהמלודיים האחרים בכדי להדגיש ולהיטיב עם המנגינה, ההוריזונטלית דוגלת 

, כל קו מלודי זהה בחשיבותו לשאר הקווים המלודיים, והם מקיימים ביניהם מערכות יחסים כלומר

יש להכיר בכדי ש ססות על עקרונות מסוימים ונשענות על מערך חוקים מסויםמוזיקליות המתב

ה הוורטיקלית ההרמוניה שנייה בחשיבותה אך ורק תפיסלכתוב בשיטה זו. כך ניתן לראות כי בעוד שב

ה תפיסלמנגינה הראשית, וכי שאר הקווים המלודיים נובעים ממנה ומשרתים צרכים הרמוניים, ה

את ההרמוניה ככלי המקנה סדר ומכתיב את מהלך היצירה ורואה בה מעין  ההוריזונטלית שוללת

 לוואי הנובע ממערכת היחסים בין הקולות המלודיים.

 דוגמא א: הלחנה ורטיקלית                                   דוגמא ב: הלחנה הוריזונטלית

 

 

ההלחנה ההוריזונטלית.                        תרשימים אלו ממחישים את ההבדל בין ההלחנה הוורטיקלית לבין 

שאר הקווים  .ניתן לראות כי המנגינה העליונה )קו שחור רציף( היא המרכזית הלחנה הוורטיקליתב

המלודיים )קווים שחורים מקווקווים( דומים לה מאוד ב"צורתם" ותפקידם לחזק ולעבות את 

ם( הקובעת למעשה את מהלכם של הקווים המנגינה, בהתאם להרמוניה )קווים אנכיים צבעוניי

 המשניים.                                                                  
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ניתן לראות את אותו קו מלודי עליון )קו שחור רציף(, אך מתחתיו ניתן  הלחנה ההוריזונטליתב

וים צבעוניים רציפים(. לראות שלושה קווים מלודיים שונים מבחינת דרך התפתחותם )שלושה קו

ארבעת הקולות הללו שקולים, וההלחנה עוסקת בהתפתחות האופקית של כל אחד מהקווים כקו 

עצמאי, בעוד שההרמוניה )קווים אנכיים מקווקווים( נובעת אך ורק ממערכת היחסים המתקיימת בין 

 הקווים ברגע נתון.

" מאת Counterpoint in Compositionהספר "מן את עקרונות ההלחנה ההוריזונטלית למדתי 

בהם כתבתי שנסובה סביב הלחנת "תרגילים" בספר מרבית העבודה  .פליקס סאלזר וקארל שאכטר

קו מלודי המקיים מערכת יחסים עם קו מלודי נתון בהתאם למערך החוקים הקפדני שהשיטה מציגה 

 ניסיון להלחין את הקו ה"שלם" והמאוזן ביותר שניתן. בבפניי 

הספר   דרכתהבבלימוד ובתרגול של שיטת "הבס הממוספר"  השני של השנה התחלתי בחציה

Figured" Harmony at The Keyboardא מוריס. מדובר בשיטת הלחנה פרקטית מתקופת "" מאת ר

הבארוק אשר במסגרתה נתונים קו סופרן וקו בס, ועל הנגן לברור את ההרמוניה הרצויה והאפשרית 

הקווים הנתונים ובהתאם למספרים אשר המלחין משאיר בכדי לסמן את לנגינה בהתאם לשני 

ההרמוניה הרצויה. מדובר למעשה במעין שפה אשר השליטה בה מסייעת להבנה של ההרמוניה 

המסורתית במובן עמוק כמערך קשרים בין צלילים בודדים אשר כל אחד מהם חשוב במידה שווה, 

 ם קטנים ואף את יכולת קריאת התווים.ומחדדת את השמיעה, את תשומת הלב לפרטי

, החל מקוראלים של באך, דרך עבודותיהם למגוון יצירות מוסיקליותבמהלך התקופה האזנתי רבות 

יחד עם המנחה השתדלתי להבין  .של רוול ודביוסי וכלה ביצירותיהם של ביל אוונס ואוליבר נלסון

השיחות הרבות שניהלנו בולימודי הקונטרפונקט בחקרנו שהם את העקרונות מיישמים ולהפנים כיצד 

זאת בכדי שאוכל לשלב רעיונות מרחבי הקשת המוזיקלית הרחבה בעת כל  .אודות מוזיקה בכלליותה

שאני מלחין, ולהשתדל ליצור קומפוזיציה שעומדת כיצירה מוזיקלית בפני עצמה, אך גם שואבת 

 י, בהיסטוריה המוזיקלית.השראה מן העבר וניצבת כחוליה, אף אם זערורית למד

לאחר חודשים מספר של עבודה ודיונים שערכנו בנושא, הוחלט שמשימת הגמר של הפרויקט תהיה 

שהכלים המשתתפים יהיו חליל, אבוב, קלרינט, טנור סקסופון,  סוכם .הלחנת פרק להרכב לא שגרתי

ן )ממשפחת כלי ההקשה( ויברפון וצ'לו )למעשה מדובר ברביעיית כלי נשיפה מעץ, בתוספת ויברפו

וצ'לו )ממשפחת כלי המיתר(. הרעיון שעמד מאחורי הבחירה הזו הוא, שמכיוון שביצירה זו הרעיון 

הוא ליצור שילוב בין רעיונות מן המוזיקה האירופאית הקלסית ובין מוזיקת הג'אז, ראוי שבבחירת 

רפון והטנור סקסופון מזוהים הכלים יינתן ייצוג לכלים הנפוצים בשני הסגנונות הללו. כך הוויב

בעיקר עם הג'אז, האבוב והצ'לו מזוהים בעיקר עם המוזיקה הקלסית האירופאית והחליל והקלרינט 

 הינם כלים הקיימים בשני הסגנונות.

התיבות הראשונות של היצירה.  16-ניתן לראות יישום של עקרונות מן המוזיקה הקלסית ושל הג'אז ב

כוללת מאפיינים קצביים של מרש לוויות הלבדו, אשר מציג מנגינה מסוימת  היצירה נפתחת בוויברפון

מאפיינים מלודיים אשר אינם נפוצים במיוחד במוזיקה הקלסית ושייכים יותר לעולם  לצד קלסי,
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הג'אז. לאחר שהמנגינה מוצגת לראשונה, היא מנוגנת שוב, כשהפעם מצטרף אליה קו מלודי המנוגן 

הוא מיושם בקומפוזיציה והקונטרפונקט . קו מלודי זה הוא ו נופל בחשיבותועל ידי הקלרינט ואינ

ה קצבית ג'אזית יותר תפיסעצמה באופן שאני מבין ושומע אותו. הקו המלודי הזה הוא עושה שימוש ב

)ניתן להסביר זאת בכך שהוא יותר "קופצני"(, בעוד שמבחינה מלודית הוא מתיישר יותר עם 

 הלחנת קו. העקרונות הקלסיים של

 וכך זה נראה:

 

התיבות הראשונות בקומפוזיציית הסיכום של הפרויקט. החמשה העליונה  16בתרשים זה מוצגות 

 מייצגת את הקלרינט, והחמשה התחתונה מייצגת את הוויברפון.

 ביבליוגרפיה עיקרית

Counterpoint In Composition, by Felix Salzer & Carl Schachter – 1989 

371 Harmonized Chorals & 69 Choral Melodies With Figured Bass – J.S. Bach 

Figured Harmony at the Keyboard, by R. O. Morris – 1933 
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 קומיקס חברתי ככלי ביקורתי

 חשיפת מנגנוני גזענות ושנאת זרים כלפי מהגרים סודנים ואריתראים בישראל

 חניכה: שני רועה, רמת השרון

עמית: ד"ר גלעד פדבה, אוניברסיטת תל אביב, בית ברל-מנחה  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 נושא העבודה

עבודת החקר שלי עוסקת במצבם של פליטים בישראל ובסוגיות תרבותיות, חברתיות וחוקתיות 

 מחתרתי. -השימוש במדיום הקומיקס האמנותיבאמצעות שונות הנובעות ממצבם הנוכחי 

 דרום העיר את תושבי שכונות תשרתבמסגרת התנדבותי בספריית גינת לווינסקי בדרום תל אביב, המ

נחשפתי לעושר התרבותי של בני הקהילות הזרות ולמצוקות , ובייחוד את בני הקהילות הזרות

המלוות את חייהם כפליטים בארץ. נחשפתי לסיפוריהם האישיים של הפליטים וחקרתי את מצבם 

ארץ. ביצירת הקומיקס קיוויתי להנגיש את המצב המורכב בו נמצאים הפליטים לאזרחי הנוכחי ב

 הארץ. 

 קומיקס –רקע תיאורטי 

Comics  בא מהמילהComicus   ,קומיקס הוא מדיום אמנותי  .הומור – ותהמשמעשבלטינית

עלילות שמסופרות על ידי  בתקופה המודרניתהמבטא רעיונות באמצעות שילוב של דימוי וטקסט. 

הן  לקומיקס עם השנים התפתחו פורמטים שונים .רצועות קומיקס אינן בהכרח הומוריסטיות

 אמנותית והן מבחינה תכנית, רעיונית, אידיאולוגית ופוליטית.-מבחינה אסתטית
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ותיות ייחודי וניתן לזיהוי שהושפע מתנועות אמנ ,אמנות הקומיקס המחתרתי יצרה סגנון מאוד אישי

אחד המאפיינים הבולטים של  .ריאליזם-היפריזם, וונכגון סוריאליזם, אקספרסי 90-של המאה ה

הקומיקס המחתרתי הוא דגש על הצד הוויזואלי. השילוב בין תמונה וטקסט יוצר אפקט שהוא חזק 

 . בנפרדמשימוש בכל מדיום 

 תהליך העבודה 

גרפי של ראיונות שערכתי עם פליטים מדרום סודן -במהלך העבודה עסקתי בעיבוד אמנותי

ואריתריאה, ועם קבוצות אחרות, שאתם נפגשתי במהלך עבודתי ההתנדבותית בספריית גינת 

 לווינסקי בדרום תל אביב.

בדקתי כיצד בעבודתי  .בקומיקס כמדיום תקשורתי ואמנותי יעיל לתגובה חברתית ואישיתשימוש ה

וזאת  .בה ביותר דרך מדיום הקומיקס ולהבין את סיפורם של הפליטיםניתן ליצור אמפתיה בדרך הטו

בנוסף לאתגרים אמנותיים, אסתטיים וחזותיים הקשורים לסוג עשייה אמנותית ספציפי זה. 

, באופייה קולנועית וחשיבה סיפורי-נרטיבי טקסט יצירת של האתגר עם לראשונה התמודדתי

 והתחברות רגשית תגובה ליצור ביותר הטובה הדרך מהי בדקתי. לנרטיבי הוויזואלי בין המשלבת

 .מספרות שהן ולסיפור לדמויות

עבודתי מתבססת על ההנחה שקומיקס, כמדיום חזותי פופולרי, יכול לשמש ככלי יעיל ומעשיר 

לחקירה ביקורתית, הן אינטלקטואלית והן אמנותית, של התנהגות החברה הישראלית כלפי ה"אחר" 

 .והשונה

 התוצר

מחבל דרפור יצרתי יצירת קומיקס בהיקף של שמונה עמודים המתארת את קורותיו של פליט 

הכרתי במסגרת הפעילות ההתנדבותית שלי. תיארתי דרך סיפורו האישי את אותו  ,דרום סודןשב

בנוסף, יצרתי ארבעה ציורי שמן המתארים את  ההתמודדות עם החברה הישראלית ועם היחס לזרים.

 ל הפליטים בגינת לווינסקי, והוספתי הסברים בצד הציורים הנ"ל. הווי החיים ש

 

 

 

 

 

  



137 

 

 קורותיו של פליט מדרום סודן –יצירת הקומיקס
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 בתל אביב החיים של הפליטים בגינת לווינסקי –ציורי שמן 

  

 

 

 

רבים מהם נאלצים . בה מרוכזים רוב הפליטיםש בדרום תל אביבהנמצאת  בציורי התייחסתי לגינת לוינסקי

אלה גם מתקני מגורים לאוכלוסיית , מהווים לא רק מתקני שעשועים לילדים גינהבהמתקנים . ללון בגינה

 . ניסיתי להדגיש בעבודות שאותו זהו ניגוד מאוד חזק ובולט. אזורבחסרי הדיור 

, ת כמו מכונה מאיימת עם צבעים עזיםיאשר נרא החברה האנושיתו את התרבותגם המגלשה מסמלת  בציורים

 .מייצרת אותם בצבע שלהם ובמצב שלהם, את האנשים אל התחתית" פולטת"ש
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 סיכום

ו רכשתי מיומנויות רבות: למדתי לצייר בשפה אמצעותועל מנת ליצור ב הקומיקס הוא מדיום מורכב

איורית, ליצור דמויות וללמוד לחזור על אותה דמות המשתנה מפריים לפריים, להשתמש בשפה 

לי מעין  . כל אלו הקנוהקולנועית מבחינת הפריימים וכתיבת התסריט ולהתנסות בכתיבת רצף סיפורי

 כניסה ל"אמנויות הזמן".

הפליטים בדרום תל אביב.  –רתי לציורי שמן העוסקים באותו נושא לאחר ההתנסות בקומיקס עב

ציורי השמן נעשו אילו נרטיבית, וולינארית  אהיעבודת הקומיקס  –חד הוא המעבר בין המדיומים 

מעבירים רגע מסוים. בציורי השמן שאבתי השראה מציוריה של האמנית הם בטכניקה מסורתית ו

 –לעתים בשפת הקומיקס  "מדבריםועם זאת ציוריה "שמן  בצבעי שתמשתמזויה צ'רקסקי, אשר 

 ציורים שטוחים ובעלי פשטות איורית. 

 מחשבות לעתיד

בגרות במגמת לעבודת החקר ויצירת הקומיקס הובילו אותי לחשיבה מחודשת על פרויקט הגמר 

בחרתי  לצייר בציורי שמן רגעים שונים מתוך סיפורים של מגוון  שאגיש. אמנות בתיכון "תלמה ילין"

באופן  (פליטים, מחוסרי דיור ישראלים, דיירי השכונה, ילדים ועוברי אורח) בגינת לווינסקי דמויות

ממדי ברגע נתון. כמו כן אני -שכבתי ורב-אלא כאוטי, רב ,שאינו ליניארי כמו במדיום הקומיקס

 ציורים בחומרים שונים המתארים את התחושות בגינה.מתכננת לבנות מיצב של 
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  מסיבת בת מצווה –סרט דוקומנטרי 

גבעתיים, ניצן בן זמרה: חניכה  

תל אביב, דורון צברי: עמית-המנח  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 תיעודי/סרט דוקומנטרי –רקע תיאורטי 

קולנוע עלילתי הוא אומנות . המציאותספר סיפור מתוך תיעודי הוא סרט שמטרתו ל/סרט דוקומנטרי

מעשה רמיה משוכלל ומרהיב שבו שום דבר לא אמיתי מלבד הרגש שהוא מעורר בקרב  –האשליה 

, הדמויות הראשיות אינם שחקנים. בבסיסו עומדת אמת –הקולנוע התיעודי הוא הפוך . הצופים

כל מה שהצופה רואה הוא . הרקע אינו תפאורה ואין בו תסריט שנכתב במוחו הפורה של תסריטאי

 .סיפור שנרקח מתוך המציאות ומקבל משמעות על פי האופן שהבמאי מספר אותו –אמיתי 

בעיקרון, הקולנוע התיעודי שואף להתקרב לדמויות, לאמת, לצופה. רק מתוך קירבה נולדת הבנה. רק 

סרט תיעודי טוב פותח   – כשזה מצליח, מתחולל נס. כל סיפור – מתוך הבנה, אפשר לספר את הסיפור

 לצופים חלון לעולם שהם לא מכירים.  

 

לא במובן המקובל של  –העבודה על הסרט הדוקומנטרי מתחלקת לכמה שלבים. כיוון שאין תסריט 

ון בעשיית והסיפור מתבסס על המציאות עצמה, השלב הראש –בדיה שנולדת במוחו של תסריטאי 

סלילת הכביש שעליו, מאוחר יותר, ייסע הסרט. בפועל זה אומר מפגש  –סרט תיעודי הוא התחקיר 

 עם הדמויות, בחירת הגיבורים, וכניסה אינטימית לתוך עולמם. 

 : עבודת התחקיר מתחלקת לארבעה שלבים

כל מה שאנחנו  – שעליה עושים את התחקיר האדם-חיפוש נתונים כלליים על הדמות – הרקע .1

יכולים לגלות או לדעת על הדמויות או הסיפור שאנחנו רוצים לספר, מבלי לפגוש עדיין את האנשים 

 במציאות.  
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להבין מה  – כיצד הוא מציג את עצמו ,עם אותו האדם לשיחה כדי להכירו ולהבין מיהו פגישה .2

הרגיש את האדם ולהבין אם ל – ובעיקר. מי האנשים שסובבים אותו, מה הוא מחפש, מניע אותו

 .בינינו כימיה הוא מסקרן אותי ואם נוצרת

איך הוא נתפס , להבין דרכם מי האדם – עם האנשים הקרובים אל מושא התחקיר שיחה .3

מה הם מבליטים בו  – וכיצד הם רואים אותו בהשוואה לאופן שבו הוא רואה את עצמו, בעיניהם

 .ומה הוא מבליט בעצמו

הצפייה מחזקת את . פגישה מחודשת עם האדם וצפייה בו תוך כדי פעילות כלשהי – התבוננות .4

 .הקשר והמעורבות הרגשית וגם מלמדת הרבה על התנהגות האדם וצורת המחשבה שלו

 

 מטרת העבודה

 .סרט והפקתלמידה הם וייש, תחקיר :אחר תהליך למידת שלבי ההפקהל הפקת סרט דוקומנטרי

שפה  בעלעולם מורכב  יםמציג, המסיבות והגיל הזה – מסיבות בנות מצווהלעשות סרט על  החלטנו

, בסרט רצינו להתבונן בניואנסים הקטנים ובדינמיקה החברתית העדינה והקריטית. וקודים משלו

 .בו אדם תופס את החברה ואת עצמושאופן הם השלב הראשון בש

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הליך העבודהת

ראיתי מספר סרטים . החל בהכרת מהות הקולנוע בכלל וקולנוע דוקומנטרי בפרטתהליך העבודה 

מפתיחים של סרטים ועד  החל, עסקנו בתחומים שונים. ועוד "שביתה", "הקפיצה הגדולה: "כמו

 .והמשמעויות של בחירות אלו לבחירת זוויות הצילום

 

 תחקיר

התחקיר לסרט הקצר שלי התחלתי בבחירת את . על מנת ליצור סרט דוקומנטרי יש להתחיל מתחקיר

. דבר מאוד משמעותי כי מקום המגורים מעיד על אופי הילדים וההתנהלות החברתית, בית ספר יסודי

אני מכירה את ', בכיתה ו כי הוא זה שעיצב את התפיסה שלי החלטתי לפנות לבית הספר שבו למדתי

פניתי אל בית הספר ונפגשתי עם בנות כיתה . ראופי הילדים בבית הספר וכמובן הגישה אליו נוחה יות

 . 2'ו
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ושאלתי אותן שאלות שהכנתי מראש בנושאים שונים , פגישות עם כל אחת מבנות הכיתה 12 ערכתי

, לאחר כמה מפגשים. מצב משפחתי ויחסים עם ההורים והאחים, תחומי עניין, מצב חברתי: כמו

לא הצלחתי למצוא גיבורה לסרט שיהיה לי , זאת עם. שאלתי אותן שאלות נוספות שלא הוגדרו מראש

 . חיבור מידי אתה

הלכתי עם בנות הכיתה לפעולות בתנועת  .התבוננות –המשכתי ועברתי לשלב הרביעי  ,למרות זאת

כל זאת בניסיון לקלוט דרך ההתבוננות מצב שלא . הנוער הצופים והשתתפתי בשתי פעילויות כיתתיות

 . טרם הצלחתי למצוא נקודת חיבור מיוחדת עם מי מהבנות גם בדרך זו אך. ראיתי בשיחות האישיות

מכיוון שראש העיר . קמפיין הבחירות ברמת גן –בנקודה זו החלטתי לנסות ולבחור סיפור חדש 

אחד מהם משך את . המשרה נפתחה למתמודדים רבים, המכהן לא יכול היה להתמודד בבחירות

הרקע שלו באינטרנט והבנתי בכלליות  בדקתי את. זה הזדמנותוהחלטתי לתת לסיפור ה ,תשומת ליבי

אך גם אתו לא היה חיבור מידי אם  ,הכנתי שאלות על בסיס הרקע, קבעתי אתו פגישה. מי האיש

 .בכלל

והתוודעתי לקלות , בשלב זה הבנתי שהתחקיר הוא החלק המשמעותי ביותר בתהליך הלמידה שלי

התבוננות והתעניינות אמתית , ושבעזרת רצון, כמה הם נגישיםעד , שבה אפשר ליצור קשר עם אנשים

 .אפשר לסחוף כמעט כל אדם

יצאתי מנקודת . והחלטתי לצלם מסיבת בת מצווה אחת –בנות המצווה  –חזרתי להחלטה הראשונית 

הבנתי שאוכל להתמקד בנושא שמעניין . הנחה שגם בת מצווה אחת יכולה לשקף עולם מלא של גיל זה

בתוך , ברגעים קטנים של ילדים באירוע אם אצליח להתמקד –האינדיבידואל מול החברה  –אותי 

  .הסצנה המכוננת שכל הילדים נמצאים בה

 

 הצילומים

האירוע. שעות כל  במהלךצילומי בת המצווה התנהלו בצורה טובה. הצלמת ואני עקבנו אחר הילדים 

יכולנו לתעד את הפעילות וההתנהגות הטבעית א ולכן ל לנוכחותנו במקום, שמו לבתחלה הילדים בה

המשכנו לצלם ולהסתובב עם המצלמה כדי שהם יתרגלו לנוכחותה ולעובדה למרות זאת אך  ,שלהם

דברים בצורה יותר הההתייחסות אלינו ויכולנו להסתכל על פחתה שמצלמים אותם. לאט לאט 

בת המצווה וחיפשנו אירועים אולם שבו נערכה חגיגת נטולת מחסומים. הסתובבנו בואותנטית 

במסיבה. החלטנו לצלם בעיקר מרחוק כדי שלא ישימו  בליםילדים המהאישיים של ורגישים  ,קטנים

לא רצינו לחדור למרחב הפרטי והאישי שלהם יותר בנוסף, טבעי. באופן לב לנוכחותנו ובעיקר יתנהגו 

 עצמם. הם מידי כדי שיוכלו להיות 

טים מסויימים, על היבטים טכניים כגון מפתח צמצם ואיזון הלבן. ל שּוהצלמת ואני החלטנו יחד ע

  ,בדרך. התחלנו לצבור ביטחון תוך התאמה למציאות ולאירועים שנכרונתנו אופי לצילום הסרט 

 . בהם ישבנו בחברתם והתבוננו ,לקחנו סיכונים והתקרבנו אל הילדים ,נקטנו בבחירות קיצוניות יותר

סגרות לסיטואציות שרצינו לתעד על ידי בחירת שירים ומשחקים שמנהלי המקום ניסינו גם ליצור מ

 ארגנו. אני חושבת שהצילומים היו טובים ושתינו הרגשנו שלמות עם החומרים שלנו.
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 עלילתי/סרט דוקומנטרי -התוצר 

איך להדגיש את הדברים שאני רוצה להראות ולהפחית מחשיבותם של  ,למדתי איך לספר סיפור

האחרים. אני חושבת שתקופת בנות המצווה היא תקופה לא פשוטה שמאלצת את הילדים הצעירים 

תוך התמודדות עם  הלהתמודד עם מחשבות על התבגרות, עם ראייה עצמית וחברתית בפעם הראשונ

בו מתחיל להתהוות שעתי הגיל הזה הוא גיל מאוד שביר ועדין בעיות בין חברות ואהבות ראשונות. לד

 אופיו של אדם והצורה בה הוא רואה את העולם. 

הרגעים ו הסרט עוסק בפערים שבין האירועים המרכזיים שבחברה לבין הלבטים האישיים יותר

שהם אמנם חלק מהחברה אך מוצאים את עצמם לפעמים מחוץ  הקטנים של הפרטים היחידים,

תרחשות. אני חושבת שנקודת המבט בסרט לא מבקרת את מושאי הצילום אלא מסתכלת עליהם לה

 מנסה ללמוד מהם יותר. ו

 גיל הזהבואני חושבת שלמדתי הרבה על עצמי ועל הרגשות שלי  ן,ק בגיל הזה היה מאוד מענייוסיהע

 שלא היה מזמן. –
 

 

 

 

 

 

 




