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 "הדוגמלות להם ידם היא להלחנך בני א הנכונההדרך "

 אלברט איינשטיין
 

 חלק א: תיאור התכנית

 הרקע לתכנית 

עמית מקצועי -יכולים להפיק תועלת ייחודית מיצירת קשר עם מנחה 1תלמידות ותלמידים מחוננים

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

עמיתים בהצלחתם האקדמית של תלמידות ותלמידים מחוננים -ל מנחות ומנחיםהתפקיד החשוב ש

. תפקיד זה בא לידי ביטוי בעבודה אישית צמודה של אנשי ונשות 3 2מתועד היטב בספרות המחקרית

מקצוע מן השורה הראשונה עם תלמידות ותלמידים בעלי פוטנציאל יוצא דופן אשר הופכים באופן 

 ועמיתים לחקר וליצירה. הדרגתי להיות עמיתות 

בהתפתחותם  תמשמעותי הוות דמותעמיתים יכולים ל-מצביעים על כך שמנחות ומנחים 4מחקרים שונים

הרגשית והחברתית של מתבגרות ומתבגרים מחוננים, וכן לסייע להם מבחינה מקצועית. בהתאם למודל 

קומפטנטיות, למומחיות ולבסוף מיכולת ל –, המתייחס לתהליך של מספר שלבים 5ההתפתחות של כישרון

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

עמיתים יכולים לשמש מודלים להזדהות למתבגרות ולמתבגרים מחוננים ולסייע להם ליישם ידע -ומנחים

 לם הייחודי ואת המקום האישי שלהם.באופן מעשי, להתנסות בכיווני קריירה מקצועית ולמצוא את קו

לסוגיות שונות המטרידות אנשי חינוך העובדים עם תלמידות  עמית מתייחסת-הנחיה אישית של מנחה

 :כגון ,ותלמידים מחוננים

 ?כיצד להתייחס למגוון תחומי העניין והיכולות של התלמידות והתלמידים 

                                                           
  1 הכתוב מנוסח, לעיתים, בלשון זכר אך מיועד לשני המינים 

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

  24(4), 22-25. 

 
3 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. 

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

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

 
5 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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 ע לידע, למיומנויות ולאמצעי החקר העדכניים כיצד ליצור לתלמידות ולתלמידים אלו הזדמנויות להגי

והמתקדמים ביותר על מנת לאפשר להם לרכוש את הידע והמיומנויות העדכניות ביותר בתחומי העניין 

 ?שלהם

 כיצד לסייע לתלמידות ולתלמידים לבחור באופן מושכל את כיוון הקריירה שלהם? 

 תן תמיד לממש את הפוטנציאל שלהן?כיצד לטפח תלמידות מחוננות, כשסביבתן אינה מעודדת או 

תכניות הנחיה אישית לתלמידות תלמידים מחוננים בארצות הברית ובקנדה הצליחו להתמודד עם סוגיות אלו 

  .10 9ובאופן ספציפי בקרב בנות מחוננות ,8 7שרמת המחוננות שלה גבוהה במיוחד 6בקרב קבוצות אוכלוסייה

לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך כי תלמידות  לאור המחקרים שצויינו לעיל, סבור האגף

מומחה  עמית מקצועי,-ותלמידים מחוננים יכולים להפיק תועלת ייחודית מיצירת קשר אישי הדוק עם מנחה

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

ו לפתח יכולות חקר ויצירה שקשה לפתחן בסביבת הכיתה, הן בזכות עשויים התלמידים והתלמידות האל

הליווי האישי של המנחה, הן כתוצאה מהחשיפה למבנה הדעת ולידע העדכני של התחום, והן בזכות 

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

ונקודות אור שהתחום מזמן. התנסות זו תסייע לתלמידות ולתלמידים מחוננים ותסכולים, בלוויית הצלחות 

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

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

הוקמה ועדת היגוי לתכנית למטרה זו ם מחוננים מכל קצוות הארץ. לאתר ולטפח מתבגרות ומתבגרי

ועדת ההיגוי מסייעת לעצב את מסגרת התכנית ואת עקרונותיה  .בראשה עומד מנחם נדלר, מנהל האגףש

, 2009ומלווה את פעילותה. צוות מומחים ממכון סאלד מפעיל את התכנית עבור האגף, החל מינואר 

 ת.ומעריך אותה בהערכה מעצב

 מטרת התכנית 

 בישראל בתחומי תוכן שונים.ופורצת דרך מטרת התכנית היא לטפח מנהיגות עתידית 

                                                           
 
6 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.  
 
7 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 
 
8 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 
 
9 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. 
 
10 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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 יעדי התכנית

תלמידים מחוננים שיש להם תשוקה וסקרנות עזה להעמיק בתחום עניין למתן הזדמנות לתלמידות ו .1

 מעל ומעבר למצופה, ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם. ממוקד, 

תלמידים מחוננים לבחון לעומק כיוונים שונים לקראת בחירת קריירה לידות ומתן אפשרות לתלמ .2

 עתידית.

 מהלך התכנית

 ( 2017 דצמבר-תלמיד/ה )ספטמבר –עמית -יצירת הצמדים מנחה :שלב ראשון

מים ביותר, עמיתים המתאי-המטלה העיקרית בשלב זה הייתה לאתר תלמידים לתכנית ולצוותם למנחים

 ין ונתוני התאמה אישיים. על בסיס תחומי עני

, 2009הקריטריונים שהנחו את מכון סאלד באיתור המועמדים לתכנית הותוו על ידי ועדת ההיגוי בשנת 

בראש הוועדה עומד מנהל האגף לתלמידים מחוננים  .לקראת פתיחת המחזור הראשון של התכנית

וסדות להשכלה גבוהה כמו פרופסור הוועדה כוללת נציגים ממ .ומצטיינים במשרד החינוך, מר מנחם נדלר

-ברמץ, מנהלת המכון הלאומי לביו-דניאל זייפמן, הנשיא לשעבר של מכון וייצמן, פרופסור ורדה שושן

 ועדת ההיגוי גיבשה את הקריטריונים. ל"טכנולוגיה באוניברסיטת בן גוריון, ומפקד תכנית תלפיות בצה

תהליך שהוצע לאיתורם ולטיפוחם וכן את תהליך לבחירת התלמידים המשתתפים בתכנית ואישרה את ה

 ההערכה המעצבת. תהליכים אלה יפורטו בהמשך.

  התלמידיםהתלמידות והקריטריונים לבחירת 

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

 רבותוונים בלתי צפויים ומזוויות הסתכלות יכשונות מ בעיותול ,לתופעות ,סוגיותלגישה : יצירתיות, 

 ;לדרך אחת היצמדותולא  ותפתור בעיוהצעת מספר דרכים לבחון תופעות ול ,חדשניות ומפתיעות

יחסים חדשים בין קטעי  מציאת ;למציאות תוך קישורם ,רעיונות מקוריים ובלתי שגרתיים העלאת

גם  ,לעמוד על דעות ולהגן עליהן ,ים ולקחת סיכוניםלנסות דברים לא בטוח נכונות ;ידע וניסיון מוכרים

 .כאשר הן אינן מקובלות על דעת הרוב

 י התעניינות שוניםבנושאההבנה להעמיק את  שאילת שאלות מסדר חשיבה גבוה העוזרות :שאלות שאילת. 

  .חשיבה והעמקה ,הבהרהות הדורשבסוגיות ודילמות מורכבות שאלות ה מיקוד

 :בדיקת כל הנתונים טרם הסקת מסקנות, הבחנה , לת ספק בפרדיגמות קיימותהט חשיבה ביקורתית

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

 .תוצאות ומסקנות

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

  :אתגרים כאל ולתסכולים לקשיים יחסותהתישאיפה לאתגרים. 

 והשלמת פעולות בנושאי עניין שונים ,חתירה לקראת מטרות ויעדים בדבקות :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

 (2017 ,דצמבר-לתכנית )ספטמבר ות/תהליך מיון המועמדים

התהליך הוא מעין  ,כפי שנראה מהתרשים .111 בתרשים מוצג תכניתהתלמידים ל של המיון תהליך

התלמידות והתלמידים המחוננים בשכבת  לכלמתייחס המתחיל מלמעלה בבסיס רחב הפירמידה הפוכה 

ומצטמצם באופן הדרגתי לקראת בחירת התלמידות והתלמידים  – יא-כיתות י –עד של התכנית הי

 .בתכנית ותפישתש

המשתתפים  ותלמידים תלמידות עםעמיתים -ומנחם מנחות של הצמדים יצירת תהליך :1 תרשים

 (2017דצמבר, -ספטמבר – חודשים 3בתכנית )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

המיון  – לתכנית והמועמדים המועמדות של המיון בתהליך ר שלביםמספ קיימיםמורה,  1שתרשים  כפי

משלב ר במעבו ,אי-ו יבכיתות הלומדים אוכלוסיית התלמידות והתלמידים המחוננים  למתחיל בפנייה לכל

  .לה יםלהשתלב בתכנית ומתאימ יםמעוניינהבקבוצת התלמידים והתלמידות  המיקוד הואלשלב 

  

                                                           
11 Zorman, R., Nadler, M., Zeltser, P. & Bashan, Z. (2018). The national mentoring program in 

Israel: model for developing leadership among highly gifted students. In B. Wallace, D.A. Sisk, J. 

Senior (Eds.)  The SAGE Handbook of Gifted and Talented Education. (Pp. 343-356). Sage: 

London.  
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 :להלן פירוט השלבים

האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך מוציא מכתבים  –הפצת מידע על התכנית  :א שלב

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         – תכניתשבאת הייחוד  ארץ ומסבירב יא-הלומדים בכיתות י והתכניות למחוננות ולמחוננים  ללכל

מקדות בעבודת חקר אישית של תלמידות ותלמידים מחוננים עם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה הת

בבחינת  – בכל תחום שהמשתתפות והמשתתפים בוחריםובאמנויות, בתעשייה, , באקדמיה ובמכוני מחקר

 ניםג: כ"ב(. התכנית מוצגת גם בכנסים שמארגן האגף לתלמידים מחונ")משלי, מ"חנוך לנער על פי דרכו" 

העובדים עם  ,ומצטיינים וגם באתר האגף ובאתר מכון סאלד, המפעיל את התכנית עבור האגף. אנשי חינוך

להמליץ על מועמדים ומועמדות לתכנית בהתאם לקריטריונים מתבקשים  ,תלמידות ותלמידים מחוננים

בו הם מפרטים בתכנית מקבלים שאלון אישי שלהשתתף מעוניינים המועמדות ומועמדים . עילשפורטו ל

וכן את פעילותם החברתית  ,את תחומי התעניינותם ופעילותם בתחומים אלו בתוך בית הספר ומחוצה לו

ואת דרכי ההתמודדות שלהם עם אתגרים שונים בחיים. צוות מכון סאלד, הכולל את המנהלת, הרכזת 

מלצות והשאלונים קריאת הה לאחרוהיועצת החינוכית של התכנית, מסנן את המועמדות והמועמדים 

 .האישיים

על ידי צוות מכון סאלד,  נערכיםהבאמצעות ראיונות אישיים  לתכנית מועמדיםמועמדות ו סינון :שלב ב

הכולל את המנהלת, הרכזת והיועצת החינוכית של התכנית. מטרת הראיונות הינה להתחקות אחר 

מצאו כמשפיעים באופן מכריע על היבטים אישיותיים, כגון התמדה ונחישות להתמודד עם אתגרים, שנ

שנערכה על ידי קרן קרנגי  12בסקירת ספרות עדכנית ,הישגיהם של תלמידים בלימודים אקדמיים גבוהים

 . Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching –בארה"ב 

שאלון  בזמן ההמתנה לריאיון, המועמדות והמועמדים מקבלים מאמר אקדמי לקריאה וממלאים את

 המנהיגות שנתייחס אליו בהמשך. 

מועמדות מוטיבציה של התובנות ובשאלות שעלו מתוך המאמרים, וכן בבהראיונות מתמקדים 

מועמדים להצטרף לתכנית, נכונותם לשנות סדרי עדיפויות במטרה להקדיש זמן ומאמץ ללמוד באופן וה

בהתאם  .אקדמית גבוהה מאוד עצמאי ולהתמיד בעבודת חקר, תוך התמודדות עם אתגרים ברמה

  בתהליך האיתור. ךהמועמדים ימשימלראיונות אלו, מחליט הצוות מי מהמועמדות ו

על ידי מכון סאלד על מנת לאתר מנחים  עמיתים שנבנה-מאגר המנחים את בוחנת התכנית רכזת, במקביל

 וכן לאתר מנחות ומנחים מועמדים לתכנית,תחומי הדעת של הומנחות בעלי תחומי עניין הקרובים ביותר ל

 .בכל מחזור ומחזור של המועמדות והמועמדיםחדשים נוספים בהתאמה לתחומי עניין 

 במקום עבודתו שלראיינים המועמדים והמועמדות תבשלב זה מ – ומועמדים מועמדות איתור :ג שלב

המועמדים ומדות מית מתחום התוכן יחד עם נציגי צוות התכנית. לפני הריאיון מקבלים כל המועע-מנחה

משימת ביצוע המתייחסת לתחומי התעניינותם, ובמהלך הריאיון מתנהל דיון על התובנות ועל השאלות 

 שעלו מתוך המשימה, לצד שאלות על היבטים קוגניטיביים ואישיותיים אחרים. 

                                                           
12 Headen, S. & McKay, S. (2015). Motivation matters. How new research can help teachers boost  

   student engagement. Stanford, CA.: Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching. 
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מבין צוות התכנית מחליט מי  –תלמידים /עמיתים ותלמידות-התאמת הצמדים של מנחים :ד שלב

 .ינחה אותו עמיתיםה-המנחיםמי מבין ו מועמדות ישתתף בתכניתהעמדים והמו

מיתים ע-צמדים של מנחים 15בתום התהליך שתואר לעיל, אותרו במחזור השישי של התכנית 

 ( מהתלמידים הגיעו מהפריפריה החברתית או הגיאוגרפית. 7) 47%. ות/ותלמידים

 חקר.הותחומי  בלוח הבא מוצגים אפיוני התלמידים מבחינת מגדר

 

 תלמידי המחזור השישי של תכנית מנחים עמיתים מבחינת מגדר ותחומי חקרתלמידות ואפיוני  :1לוח 
(n=15) 

 

 תחומי חקר
 מגדר

מדעים מדויקים 
 מדעי הרוח ומדעי החיים

 מוזיקה
 ואנימציה

 2 1 6 בנים

  5 1 בנות

 2 6 7 כ"סה

 

כמחצית  .במחזור השישי הן בנות( 15 מתוך 6)מהתלמידים ומהתלמידות  40%-שמהלוח עולה 

( מהתלמידים 6) 40% ;מהמשתתפים בחרו בתחום חקר ממדעי החיים או מהמדעים המדויקים

 .באנימציה ובמוזיקה –ושני תלמידים , התלמידות בחרו בתחום חקר ממדעי הרוחמו

משיך לשמש את מיתים במכון סאלד, ששימש את התכנית עד עתה, ויע-בנוסף, הורחב מאגר המנחים

 מומחים בתחומי תוכן שונים. 120-כ מיתיםע-התכנית בשנים הבאות. כעת כולל מאגר המנחים

 (2018דצמבר -2018חודשים )ינואר  12 –הפעלת התכנית 

  :התכנית הופעלה בשני צירים מקבילים

 כנית.בתחומי ההתעניינות של התלמידות והתלמידים המשתתפים בת מעמיק של כישרוןואישי  טיפוח .א

בות לעבודת החקר ולתרומה לקהילה בקרב התלמידות והתלמידים יפיתוח מיומנויות ומחוי  .ב

 המשתתפים בתכנית.

יש להדגיש שצוות התכנית, הכולל את מנהלת  .הפעילויות שהם כולליםומוצגים צירים אלו  2בתרשים 

 ספק משוב לכל בעלי הענייןק תמיכה מתמדת וכן קולט ומעניהיועצת החינוכית, מורכזת התכנית התכנית, 

 עמיתים.ה-הוריהם, וכן המנחים ,התלמידות והתלמידים – בתכנית משני הצירים
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 :להלן פירוט הפעילויות בכל אחד מצירי התכנית

 טיפוח אישי מעמיק של כישרון :ציר א

ו . הצמדים נפגש2018החל מינואר  –תלמיד/ה עבדו במסגרת התכנית במשך שנה ועמית -הצמדים מנחה

שבועיים למשך חמש שעות, ועבדו יחד על עבודת חקר בתחומי התעניינותם המשותפים, באחת פעם לפחות 

 לחץ. תתלמידה אחת נשרה מהתכנית עקב עומס בלימודים, שגרר בעקבותיו תחוש .בהתאם לבחירתם

 בות לעבודת חקר ולתרומה לקהילה יפיתוח מיומנויות ומחוי :ציר ב

תלמידות ותלמידים מכל קצווי הארץ, הוחלט שטיפוח  יםית, שבה משתתפמדובר בתכנית ארצומאחר 

החודשים  12יבות לעבודת החקר ולתרומה לקהילה יתבצע באמצעות כנסים. במהלך יהמיומנויות והמחו

ושלושה  ,סיום לתלמידים, למנחים ולהורים כנס פתיחה וכנס – התקיימו חמישה כנסים של התכנית

  :כנסים לתלמידים

 וצוות האגף  המנחים, ההורים ,התלמידיםהתלמידות ונערך במכון ויצמן בהשתתפות  פתיחהכנס ה

התקיימה סדנה  ,בכנס הוצג הרקע לתכנית והוצגו עקרונותיה. לתלמידים מחוננים ומצטיינים

העמיתים לבין התלמידות והתלמידים -בין המנחים "חוזה"לתלמידות ולתלמידי התכנית שבה נערך ה

 .ובנוסף התקיימה סדנה לתיאום ציפיות עם הורי התלמידות והתלמידים ,פיותוכן תיאום צי
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  :במהלך שנת התכנית נערכו עוד שלושה כנסים לתלמידות ולתלמידים

 התנסו התלמידים והתלמידות בסדנה שעסקה במיומנויות של איתור שבו  כישת מיומנויותר כנס

ת של מרבית עבודות החקר, במהותה של ספרים באנגלית, שהיא שפת המקורוממידע ממאמרים ו

בדרכי התמודדות עם  בנוסף נערך דיוןכתיבה אקדמית, ובפיתוח מיומנויות חשיבה ביקורתית. 

   .כגון קביעת סדרי עדיפויות וניהול יעיל של זמן ,אתגרים בעבודות החקר שלהם

 לאחר ו ,דותיהםהתקדמות עבואת התלמידות והתלמידים  שבו תארו תכנון הפעילות בקהילה כנס

 רעיונות לפעילות בקהילה בתחומי והעלו ,בהנחיית היועצת החינוכית של התכנית, עבדו בקבוצות מכן

התלמידות והתלמידים החליטו לערוך סדנאות לתלמידות ולתלמידים מחוננים  .ההתמחות שלהם

 .בכיתות ו במרכז תה"ל בהוד השרון בנושאי המחקר שלהם

 קיימו התלמידות והתלמידים מגוון ובו  ,2018התקיים בנובמבר  ,הביצוע הפעילות בקהיל כנס

התלמידים  ,כפי שצוין לעיל .ל"תה –במרכז למחוננים בהוד השרון  סדנאות לתלמידי כיתות ו

הזדמנות להם  סדנאות אלו סיפקו .והתלמידות העבירו את הסדנאות בהתאם לתחומי המחקר שלהם

לתרום לתלמידות ולתלמידים צעירים מושגים ומיומנויות ו ,מנחיםכלחוות את יכולתם כמנחות ו

 .מתחום מחקריהם

התלמידות והתלמידים הבוגרים שהעבירו את הסדנאות התרגשו והתרשמו מאיכות התלמידות 

  :ונצטט מדבריהם, ל"והתלמידים הצעירים בתה

משהו שאני הייתי  מאחר והרגשתי שזה ,נהניתי מאוד להעביר את הסדנה שלי לתלמידים במרכז המחוננים

 ,התלמידים התנהגו בהתאם ולא הפריעו .רוצה שיעבירו לי כשאני הייתי במרכז בבית הספר היסודי

זו הייתה חוויה  ;ושמחתי לענות על כל אחת מהן ,והשאלות שהם שאלו היו ענייניות וקשורות לנושא

תלמידים צעירים אך עם למק מעניינת ומלמדת לנסות להעביר חומר מורכב יחסית ברמה בסיסית אך עם עו

 . זאת הם מחוננים

נהנו באופן יוצא דופן  ולדברי מוריהם ,דוהתרגשו מא גם התלמידות והתלמידים המחוננים מכיתות ו

 .מהסדנאות

 . ולהצגתן בפוסטרים בנוסף דנו התלמידות והתלמידים בדרכים לסיכום עבודותיהם

בתכנית ולבני  שהשתתפולתלמידים ולתלמידות  ומיועד 2019של המחזור יתקיים במרץ  כנס הסיום

  .ולצוות התכנית לצוות האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים ,עמיתיםה-למנחים, יהםמשפחות

כל  .שיפורטו בהמשך ,בכנס זה תציג מנהלת התכנית את ממצאי ההערכה של התכנית ותוצאותיה

יציגו את תוצרי עבודות החקר  םחלקו ,את עבודותיהם בתערוכת פוסטריםיציגו התלמידות והתלמידים 

-המנחיםעם ישתתפו בפאנלים יחד חלק נוסף מהתלמידות והתלמידים  .שביצעו בתחומי העניין שלהם

  .שהפיקו מהתנסויותיהם הייחודיות בתכנית ויספרו על התהליך ועל התרומההעמיתים 
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 חלק ב: הערכת התכנית

נית בהערכה מעצבת כדי לבחון את התקדמותה לקראת בהתאם להמלצתה של ועדת ההיגוי, לּוותה התכ

 על מנת להבטיח ציפות את תהליך העבודה של הצמדיםהגשמת מטרותיה ויעדיה. מכון סאלד ליווה בר

הן בהיבט האישי. הליווי נערך באמצעות שיחות טלפון אישיות ושהקשר פועל היטב, הן בהיבט המקצועי 

ו על ידי רכזת התכנית, בהתאם עמיתים שנערכ-ות עם המנחיםעם התלמידים, וכן באמצעות שיחות אישי

יועצת חינוכית ותיקה המתמחה  העמיתים עמדה-ההורים והמנחים ,לצורך. כמו כן, לרשות התלמידים

פרטנית, בהתאם לנסיבות. התלמידים בדרך בעבודה עם תלמידים מחוננים ועם מוריהם, שעבדה אתם 

שוב תקופתיים, ובעקבות המידע שעלה מהם נערכו שינויים מהעמיתים מילאו גם שאלוני -והמנחים

 .בתהליך העבודה בתכנית במהלך השנה

 השגת מטרת התכנית ויעדיה 

אנו פרטנו  .בתחומי תוכן שוניםופורצת דרך מטרת התכנית היא לטפח מנהיגות עתידית בישראל  ,כאמור

ברצוננו  .עמיתים בתכנית-והמנחיםאת המטרה לשני יעדים מדידים לאחר שנת ההתנסות של התלמידים 

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

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

התייחסנו לכמה  – הםלממש את הפוטנציאל הטמון בו ,מעל ומעבר למצופהממוקד, להעמיק בתחום עניין 

תוצרי עבודתם ותרומת התכנית לטיפוח הסקרנות והידע ולרכישת כלים  ,ההתמדה של התלמידים: היבטים

 .ללימוד עצמי

 והתלמידות התמדת התלמידים

כפי  .( התלמידים שהתחילו במחזור זה בתכנית אכן התמידו בה במהלך שנת הלימודים15מתוך  14) 93%

 .ה מהתכנית עקב עומס לימודים ולחץתלמידה אחת פרש, שצוין

 תוצרים 

קולנוע התלמידות והתלמידים שהתמידו בתכנית הגיעו לתוצר כמו עבודת חקר או יצירה בתחומי ה 14כל 

של סיכום  רביעיפירוט תוצרי התלמידות והתלמידים מוצג בחלק ה .עם תום שנת לימודים אחתוהמוזיקה 

מבין   93% .י חוות דעתם של המנחים המומחים בתחוםלפ ,כל התוצרים היו באיכות גבוהה .זה

 .גיעו להישגים יוצאי דופן לפי אמות מידה מקצועיותה( תלמידים 14מתוך  13)התלמידות והתלמידים 

 .ההישגים יוצאי הדופן וכן דוגמאות להישגים אלו ניבלוח הבא מוצגים נתונים לגבי אופ
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 ידים במחזור השישי של התכנית הישגים יוצאי דופן של תלמידות ותלמ :2לוח 
(*13n=) 

 

 אופי ההישג
מספר 

 דוגמאות להישג התלמידים
 

 למידה מתקדמת 
למידה במוסדות 

 אקדמיים

 
 
 
 
 
7 

 עומד לסיים  ,ט"מסיים תואר ראשון במדעי המחשב בתשע תלמיד אחד
 . תואר שני במדעי המחשבל לומדפ ו"תואר ראשון בפיזיקה בתש

 הצטיינות נשיא. –י מתמטיקה בטכניון תלמיד אחד מסיים לימוד 
 2020-תלמיד אחד לומד בטכניון מתמטיקה ומדעי המחשב ויסיים ב. 
 .תלמיד אחד לומד באוניברסיטה הפתוחה מתמטיקה ופיזיקה 
  תלמיד אחד לומד קורסים אקדמיים וצובר נקודות זכות לתואר

 .הראשון
  כימיה,קורסים בתלמידה אחת למדה באוניברסיטת תל אביב 

 .מדעי המחשב ומתמטיקה ,ביולוגיה
 ולמחול בירושלים ובוגר המרכז  מוזיקהלומד באקדמיה ל תלמיד אחד

 .במשכנות שאננים בירושלים מוזיקהל
 

המשך עבודה של תלמיד 
 עמית-עם מנחה

 
3 

 שני תלמידים ימשיכו לעבוד עם המנחה בתחומי החקר שלהם. 
 א צפויה לעבוד הציעה רעיון לניסוי חדש שעליו הי תלמידה אחת

 .במעבדה גם בתום תקופת ההנחיה
הצגת העבודה בכנסים 

 מקצועיים
1   ציג את עבודתו בכנס בתחום הבינה מתעתד להתלמיד אחד

 .המלאכותית
פרסום בכתבי עת 

 מקצועיים
 
4 

  שני תלמידים יפרסמו מאמר אקדמי על אודות המחקר בתחום
 .מדעיםה

 מדעי בתחום בכתבי עת את עבודתן לפרסום  ישלחו שתי תלמידות
  .הרוח

 
 

 השתתפות בתחרויות
 ובאולימפיאדות

 
 
 
 
 
9 

 

  במתמטיקה ותאולימפיאדבתחרויות וב פושתתה יםתלמידארבעה 
 .וסיימו במקומות הראשונים

 סיימה בהצטיינות  ;יב-תלמידה אחת השתתפה בכימיאדה בכיתה יא
 זכתה במקום שלישי בתחרות עבודות ;אולימפיאדת מדעי המחשב

עם  השתתפה בתחרות מדענים צעירים . היאהגמר במכון ויצמן
תכנית, זכתה במקום שלישי מסגרת הב בתחום מדעי החייםמחקרה 

 ותייצג את ישראל בתחרות עבודות גמר בינלאומיות בארצות הברית.
 בר  יברסיטתאונבאולימפיאדה בביולוגיה ב תלמידה אחת השתתפה

 .ודים לשנהבמקום ראשון ובמלגת לימ וזכתה אילן

 בתחום מדעי מחקרו עם  בתחרות מדענים צעירים ףתלמיד אחד השתת
הרוח במסגרת התכנית, זכה במקום ראשון וייצג את ישראל בתחרות 

 האיחוד האירופי.
 לתחרות עבודות הגמר במדעי הרוח תלמידה אחת תגיש את עבודתה 

 .של מכון ון ליר

 2019 לצמן לפסנתרש פנינה ז"שני בתחרות ע מקוםב תלמיד אחד זכה  
Berklee college of music , Boston  נוספותת יותחרווכן ב. 

  פיתוח היבטים יישומיים
 
 
 
 
4 

  תלמיד אחד היה שותף לפיתוח מודל בשפת התכנותPYTHON  של
תנועת מנועים ואלמנטים פיאזואלקטרים ולפיתוח אבטיפוס של מנוע 

טנט המבוסס על בארה"ב כפנרשם פיאזואלקטרי חדש. פיתוח זה 
 .האבטיפוס ועבודת המחקר

   תלמיד אחד עסק בניתוח מתמטי של אופן ההתפשטות של מגיפות
להפיץ תרופות על פי מדיניות המשתנה /בינלאומיות ומציע כיצד לחסן

לעבודה השלכות  ,לפיכך .בשלבים המוקדמים והמתקדמים של המגיפה
 .ישירות על התגובה הרצויה למגיפות

 סיקליות של תלמיד אחד הושמעו בקונצרטים בארץ יצירותיו המו
 .ובחו"ל

  של  תחושותיובנושא  9/11 הנקראתלמיד אחד יצר סרט אנימציה
 .21-מאה ההנוער ב

 מספר תלמידים הגיעו להישגים יוצאי דופן בכמה אופנים ולכן מספרם גבוה יותר ממספר התלמידים הכולל*
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  דיווחיהם על פי –תלמידים תלמידות ולתרומת התכנית ל

בלוח הבא מוצגים דיווחי התלמידות והתלמידים )במספרים ובאחוזים מכלל התלמידים( לתרומת 

ל. ינו לעימתייחסים ליעדי התכנית שצויהבהתאם לרכיבים שונים  ,התכנית עבורם בסוף שנת ההתנסות

בתחומי החקר  סקרנות, הגברת המוטיבציה להמשיך ולהעמיקהרכיבים אלו כוללים: רכישת ידע, העלאת 

שבהם עסקו, רכישת כלים ללימוד עצמי, חשיפה לסגנון העבודה בתחום החקר, וחשיבה על כיוונים של 

 קריירה עתידית.

 (דובמידה רבה או רבה מא)דיווחי התלמידות והתלמידים בסוף שנת התכנית על תרומת התכנית  :3לוח 

 ((n=13 5-1-)במספרים ובאחוזים( ובממוצעים על סולם מ

 /רומהת

אחוז , מספר
 רכישת ידע וממוצע תלמידים

העלאת 
 סקרנות

הגברת 
 מוטיבציה

רכישת כלים 
 ללימוד עצמי

היכרות 
עם סגנון 

 עבודה

חשיבה על 
כיווני קריירה 

 עתידיים

 10 13 10 13 11 12 מספר תלמידים

 77% 100% 77% 100% 85% 92% אחוז תלמידים

 3.9 4.8 4.3 4.7 4.5 4.7 ממוצע תלמידים

 

מיצוי הפוטנציאל של תלמידות ותלמידים מחוננים בתחומי  – ליעד הראשון של התכניתאשר 

שכל הרי  – (עמיתים-מנחים)התעניינותם באמצעות עבודה אינדיבידואלית צמודה עם מודלים להשראה 

ציינו כי התכנית תרמה במידה רבה או רבה מאוד  ,(92%מלבד תלמיד אחד ) ,התלמידות והתלמידים

אם באמצעות התנסות ואם  ,אם באמצעות קריאת חומר רב –שלהם כישת ידע חדש בתחומי החקר לר

 :ולדברי התלמידים (,5עד  1-מבסולם  4.7ממוצע של )בהנחיית המנחה 

התרומה לידע היא  ;הידע שלי הורחב והועמק בנושא ברמה שלא יכולתי לחשוב עליהבזכות התכנית הזו 

 MatLabלמדתי לעבוד עם תכנת  ,(מדע רשתות)ברים בנושא העיסוק למדתי ד .התרומה הכי ברורה

והעשיר את דרך דברי המנחה שלימד אותי , התכנית תרמה לידע שלי רבות ביעילות ולהפיק ממנה מידע;

מי דרך לימוד עצ .קריאת ספרים וכו׳ ,גם דרך מטלות הבית ,הן בידע כולל ורחב ,מוזיקהבהן בידע  ,עולמי

העבודה  ;והרחבתי אותו באופן משמעותיהעמקתי את הידע שלי  יי רבות בזכות התכניתהרחבתי את אופק

היא גם  ...היא חשפה אותי לטקסטים המרכזיים של התחום שלא הכרתי .סייעה לי מאוד [המנחה]עם 

 .ענתה לי על השאלות והתדיינו והיא עזרה לי להבין דברים שלא הצלחתי לקבל קודם

 מחקר אקדמיהרי שהתלמידות והתלמידים למדו כיצד לבצע  ,שבהם התמקדו מעבר לידע בתחומי הדעת

 :ולכתוב עבודות אקדמיות

הפגישה אותי עם חוקרים בכירים  [המנחה] .נחשפתי לכתיבה אקדמית וללמידה אקדמיתבמהלך התכנית 

לא  ;יהן של עבודות באקדמתנחשפתי למחקרים שונים ולאופן כתיבשבהם  ...ונכחתי במפגשים ...בתחום

בזכות  ;לגלות עולם חדשאי לכך זה היה בשבילי כמו  ,הכרתי כמעט בכלל את העבודה המחקרית בתחום

דאגה  [המנחה] ;ובנושא הזה בפרט ,ככלל סגנון העבודה הנדרש בעבודת חקר הומניתעבודה זו הכרתי את 

 .חברי המעבדהולשוחח עם שאר  היחשף ולהתנסות במגוון החלקים השונים במחקרלכך שייצא לי ל
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של התלמידות והתלמידים ציינו שהתכנית תרמה במידה רבה ( 85%המהווים תלמידים  11)רובם המכריע 

הדגישו כי עצם  חלק מהתלמידים (.5עד  1-מבסולם  4.5ממוצע של ) לטיפוח סקרנותםאו רבה מאוד 

  :ודדה אותהוע םוהתכנית למעשה נתנה דרור לסקרנות ,השתתפותם בתכנית נבעה מתוך סקרנות

הנושאים עליהם דיברנו הם כה אינסופיים ותמיד אפשר  ,ני צמא וסקרן לדעת עוד בתחום שבו עסקתיא

התכנית ; אתו גם בהמשך יאני בטוח בכך שאמשיך את לימודי .לצלול עוד ועוד לפרטים וניואנסים נוספים

חוד כאשר מתמקדים ביי ,בבית הספר .שלי בזמנים מסוימים להצית מחדש את הסקרנותעזרה לי 

ותמיד  ,מצאתי את עצמי מחכה למפגשים ולהזדמנות ללמוד עוד ;כמה כיף זה ללמודקל לשכוח  ,בבגרויות

 .ובבד בבד לא כיבתה את היצר ללמוד עוד ,סיפקה מענה לסקרנות שליהתכנית  ;מגיעה עם חיוך

וככל  ,חומי עיסוקםלסקרנות בתהתלמידים ציינו כי השתתפותם בתכנית תרמה מחלק מהתלמידות ו

תוך כדי  וגבר הרצון להעמיק בתחום ,שאלו יותר שאלות בתחום החקר שלהם, שנחשפו יותר לנושא

 :הפעלת חשיבה ביקורתית

אפיקים חדשים של נגלו בפניי  ,בזכות כך .שנחשפתי אליו חלקית בלבדפתחה בפני עולם חדש התכנית 

בת העבודה שלי אני מבינה כמה אני נוגעת רק בקצה ככל שאני מעמיקה בכתי. ידע וצורות חשיבה חדשות

ראיתי כיצד חומר תיאורטי בשיעורי  ;הקרחון ועד כמה אני רוצה להמשיך ולחקור ולהחכים בתחום

 ;בנושא הגבירו לי את הסקרנות להמשיך ללמוד ולעסוקכל אלו  .פיזיקה בא לידי ביטוי בעולם האמיתי

אני לומדת ללא קשר  .הוא נפתח ביתר קלות ,לעולם הידע הזהכאשר יש לי הרבה יותר מפתחות  ,עכשיו

העצים אצלי את הרצון דבר שרק  ,נחשפתי לרבדים נוספים בעולם הזמר העברי שלא הכרתי ;לעבודה

ככל שגובר הידע גוברת ההבנה על רוחב  .ככל שגובר הידע כך גוברת הכמיהה לידע ;לגלות ולחקור עוד

  .קרנותמתעצמת הסומכאן  ,הידע שאינו

שלהם להגברת המוטיבציה התלמידות והתלמידים ציינו שהתכנית תרמה במידה רבה או רבה מאוד כל 

ת המוטיבציה שלהם אהתלמידות והתלמידים ציינו כי התכנית הגבירה  .(5עד  1-מבסולם  4.7ממוצע של )

 :עמית-ובעיקר העבודה עם המנחה ,להמשיך ולעסוק בתחום

בכך הוגברה המוטיבציה שלי  – "טעם של עוד"וכל מפגש מסתיים עם  ךהפרויקט שלנו הינו מתמש

מוטיבציה רבה התכנית גרמה לי לפתח  ;בנושא והגעתי לכל מפגש במטרה להמשיך ללמוד ולהתקדם

ומאחר וההשתתפות בתכנית  ,יש לי מוטיבציה רבה לכל תחום בו אני מעוניין. לעבודה על חקר מדעי

פיתחתי מוטיבציה רבה להמשיך לעסוק בו ובתחומים מדעיים  ,לתחום הגבירה רבות את העניין שלי

כך גם המוטיבציה שלי עלתה להמשיך  ...,עקב הסקרנות שגברה אצלי בעקבות התכנית הזו ב ;בכללי

יש עוד תחומים רבים בתוך העולם הזה ואני מרגישה שאני . לחקור עצמאית ולעסוק בכך גם אחרי התכנית

נהניתי מהעיסוק בתחום ונהניתי מלעסוק  ;לגלות ולהכיר ,מוטיבציה להמשיךי דבר שנותן ל ,בהתחלה

 .שלי להמשך ההנאה העלתה את המוטיבציהבאופן הגיוני  .במחקר בתחום

ייתה השפעה רבה על הגברת ה עמית-לאינטראקציה עם המנחההתלמידות והתלמידים ציינו כי 

 :הן בפן האישי והן בפן המקצועי ,המוטיבציה

ייעץ לי המון  –ובפן האישי . לאורך עבודתי בפרויקט ועזר לי להתקדםליווה אותי  [המנחה] –מעשי בפן ה

למציאת  ,שלי לעבוד האינטראקציה עם המנחה תרמה רבות למוטיבציה ;ונתן לי הרבה חומר למחשבה

ורם לי אולי וזה מה שג ,מודל לחיקויהיא ללא ספק  [המנחה] ;הכיוון האומנותי שלי ולתכנון העבודה שלי

לפני שהתחלנו להתעסק  ...ד עמוקונרקם ביני ובין המנחה קשר מא ;להצטרף אליה יום אחד למחלקה

גם כי  ,בדברים אחרים הקשורים לחיי המוסיקליים כפסנתרן תובתהליך העבודה שלנו הייתי מתייעץ א
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קפת עולמו וראייתו נותנת השוגם כי  עוברבעצמו בעל ניסיון חיים שעבר במסלולים דומים לאלו שאני  הוא

אירועים להיא הזמינה אותי לכנסים ו .כיוונה והנחתה אותי לאורך כל השנה [המנחה] ;טחון והשראהילי ב

 .עודדה אותי לשאול שאלות ולהעמיק את החשיבההיא  .וגם להשתתף באחד הקורסים שהיא העבירה

לכל  אוזן קשבתהייתה לי  [המנחה] ;שלא הייתי נחשפת אליהןבזכותה נחשפתי לדעות שונות ולחוויות 

ליווי עם המנחה הרגשתי שיש לי  האינטראקציה האישיתבזכות  ...שאלה ואף שאלות שלא קשורות לחקר

  .לאורך מהלך העבודה

מהתלמידות והתלמידים דיווחו שהתכנית אפשרה להם  (77%המהווים תלמידים  10)יותר משלושת רבעי 

התלמידות (. 5עד  1-מבסולם  4.3ממוצע של )רבה או רבה מאוד  במידה לרכוש כלים ללימוד עצמי

לחיפוש חומר  ,לחשיבה ביקורתית ,ללמידה עצמיתמיומנויות  :והתלמידים ציינו שרכשו כלים כמו

  :לקריאה ולכתיבה אקדמית ,לעריכת ניסוי ,באינטרנט ולשימוש במקורות ידע שונים

למדתי עד כמה . חוץ לקופסה ולשים לב לפרטים הקטניםלמדתי לחשוב מ... במהלך העבודה על היצירות

שלי  יכולות המחקרשיפרתי את  ;ואיך להסתכל לעומק של היצירה ולא רק על פני השטח ...חשוב הדיוק

והעבודה בבית אפשרו  העבודה עם המודל ,קריאת המאמרים ;יכולות הלמידה העצמית בפרטבכלל ואת 

מאגרים  ,מילונים)בתחום  לשימוש בכלים מקצועייםנחשפתי  ;הלמידה העצמיתלי לפתח את מיומנות 

החשיבה הביקורתית שלי ואת יכולתי תוך כדי התכנית שכללתי את  ;ולספרות הרלוונטית( וכדומה

לעבודה וקיבלתי  במציאת חומרי עזר ומקורותחיזקתי את יכולותיי  ,כמו כן .להשוות בין טקסטים שונים

וכך גיליתי מידע  מיומנויות חיפוש מידעתרגלתי  ;ם היא השתנתה לטובהוג ,שלי משוב על צורת הכתיבה

 .לחפש מידע קיים ולייצר מתוכו ידע חדשפיתחתי את היכולת  ;שלא ידעתי ,לסקירת הספרותרחב 

 :כך ציינו התלמידיםו ,משמעת וניהול זמןכלי נוסף שאותו רכשו התלמידות והתלמידים היה 

למדתי שלהבא עליי להיות הרבה יותר  ;של עצמימסוגלות אמונה ב ...היותר גבוה משמעת עצמיתרכשתי 

 .מסודרת בתכנית העבודה על מנת לא לאבד זמן יקר

  :בחברה להיבטים ערכייםתלמידות ותלמידים נוספים ציינו שבזכות עבודת החקר נחשפו 

 .והתפיסתית עיבוד המידע לא היה רק ברמה האינטלקטואלית אלא גם ברמה הערכיתבמהלך התכנית 

להבין גם המחקר ללא ספק גרם לי  ;ולמדתי לפתח חשיבה ביקורתיתפגשתי בנקודות מבט שלא הכרתי 

השירה היא מראה  .נטו פוליטיים ,בהיבטים פמיניסטיים ,את ההיבט הפוליטי של השירה בארץ ישראל

ה ת נחשפתי בצורבזכות התכני ;של יחסי הכוחות ,בישראל 20-הלתפיסות החברתיות של תחילת המאה 

והחתירה  ,אהבת הארץ ,רעיונות ציוניים ...יותר עמוקה לשירים ולפזמונאים ולרעיונות מאחוריהם

והתקווה  ,הקשר העצום והאהבה לארץ... דבר שהשפיע עליי והעמיק אצלי את הרעיונות הללו ,לשלום

מה גם שהתכנית  .כל זאת דרך השכול והכאב ,האופטימיות והשאיפה לשלום ,לעתיד אנטי מלחמתי

דבר  .בעיקר בדור שלי בו המקום שלו קטן ,חשיבות שמירה והנחלת הזמר העבריהעמיקה אצלי את 

 .שגרם לי להמשיך כמה שאני יכולה להכיר יותר כדי שאוכל להעביר יותר הלאה

בתחומי התעניינותם באמצעות  םמחונני תלמידיםמיצוי הפוטנציאל של שהרכיבים החיוניים ל ,מכאן

 .אכן קיימים בתכנית – מיתיםע-עם מנחיםאינדיבידואלית צמודה  בודהע
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שפותח  מנהיגות ומיומנויות בשאלון של דיווח עצמי הבוחן התנהגויות עשינו שימוש גםבמחזור זה בנוסף, 

שאלון זה כולל . Sisk, 2015)14(וסיסק  13(Sisk &Rosseli ,1987)סיסק ורוסלי  ידי ותוקף בארה"ב על

 1-מיומנויות של מנהיגות על סולם המציין את תכיפות ההתנהגויות מבמקדים בהתנהגויות והיגדים המת

 :)תמיד(. השאלון מתייחס למספר רכיבים של מנהיגות: דימוי עצמי חיובי, מיומנויות של 5)אף פעם( עד 

 י הזדמנויות.תקשורת, קבלת החלטות, פתרון בעיות, עבודה בקבוצה, מוטיבציה, תכנון וחיזוי, ביצוע וזיהו

בתחילת התכנית ובסופה, כדי לקבל מידע על  יםהוחלט להעביר את השאלון לקבוצת התלמידות והתלמיד

וסלקטיבית  היגות. למרות שמדובר בקבוצה קטנהמיומנויות של מנבכיוונים של שיפור בהתנהגויות ו

י תופעת קיצוץ הטווח שאינה מאפשרת לבצע ניתוחים סטטיסטיים של מובהקות ומאופיינת על יד ,דומא

)שבה אין שונות מרובה בקרב חברי הקבוצה, מכיוון שנבחרו על סמך היבטים של כישרון יוצא דופן, 

הרי שההנחה הייתה שניתן לראות  ,והיבטים רגשיים וחברתיים שמאפשרים לפתח מנהיגות מלכתחילה(

בתכנית. ואכן, ממוצעי  השתתפותמשתפרים במהלך הה מנהיגותיותרכיבים מסוימים של התנהגויות 

 התלמידים והתלמידות על רכיבי המנהיגות היו די גבוהים מלכתחילה ונעו בתחילת התכנית בין ממוצע של

 4.1לבין ממוצע של  ,הם משתמשים במיומנויות אלו שלפעמיםלמיומנויות חיזוי, שמשמעו  3.2

הם  שבדרך כללציה, שמשמעו במיומנויות של פתרון בעיות, קבלת החלטות, ביצוע, תקשורת ומוטיב

 משתמשים במיומנויות אלו. 

 תחילת התכנית ובסופה.בהתרשים הבא מציג את השינויים בהתנהגויות של התלמידים והתלמידות 

 פה: ממוצעי דיווחי התלמידות והתלמידים בתחילת התכנית והשינויים שחלו בממוצעים בסו3תרשים 

 ((n=14 מנהיגותלפי רכיבי שאלון התנהגויות ומיומנויות 

 

 

 נמצאה ירידה בממוצע, אך היא אינה משמעותית. *

                                                           
13 Sisk, D. & Rosseli, H. (1987). Leadership: A special type of giftedness. NY: Trillium Press. 

 
14 Sisk D.A. (2015) Developing Leadership through Global Awareness and Global Learning. In: H.E. 

Vidergor & C.R. Harris (eds.) Applied practice for educators of gifted and able learners . 

Pp. 391-42. Holland: SensePublishers. 
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מתחילת התכנית  0.3, הרי שבמיומנויות של פתרון בעיות היה שיפור של 3 כפי שניתן לראות מתרשים

דות והתלמידים שדיווחו בסוף התכנית שבניסיון לפתור בעיות ממוצע התלמי (. כלומר,4.4-ל 4.1-לסופה )מ

 ,חושבים על הרבה רעיונות ואפשרויות לפתרונות ,שואלים הרבה שאלות ,סקרנים הם בדרך כלל

 – ומסתייעים במשחק עם רעיונות ובשימוש בהיגדים כמו: "מה יקרה אם" כדי להצית את החשיבה שלהם

 .היה גבוה יותר מאשר בתחילת התכנית

 לסופהבממוצע מתחילת התכנית  0.2היה שיפור של  –מיומנויות של קבלת החלטות וחיזוי  –בשני רכיבים 

 בחיזוי(.  3.4-ל 3.2-חלטות ומבקבלת ה 4.3-ל 4.1-)מ

כך, ממוצע התלמידות והתלמידים שדיווחו בסוף התכנית שבדרך כלל לפני שהם מגבשים דעה על סוגיה, 

י ושוני כדהם מקשיבים לנקודות מבט שונות, שוקלים את ערכה של כל אחת מהן, ומחפשים נקודות דמיון 

 .היה גבוה יותר מאשר בתחילת התכנית –לסייע להם לקבל החלטות 

כשהם צופים בהתנהגות או  שלעיתים,כמו כן, ממוצע התלמידות והתלמידים שדיווחו בסוף התכנית 

היה גבוה יותר מאשר בתחילת  – בפעילות של אחרים, הם יכולים לחזות באופן מדויק את התוצאות

 .התכנית

ראשוניים ויש צורך להמשיך ולהעביר את השאלון בקרב מחזורים נוספים בתכנית כמובן שאלו ממצאים 

הממצאים לגבי ההבדלים בין ממוצעי התלמידות שניתן לומר  ,כדי להכליל מהממצאים. אולם

אכן מספקים אישוש  – המנהיגותשאלון ההתנהגויות ומיומנויות ובסופה מוהתלמידים בתחילת התכנית 

 ומנויות החשובות למיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד ותלמידה בתכנית.נוסף לרכישת אותן מי

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

הרי שכל התלמידים אכן השתתפו בדיונים שנערכו במהלך הכנסים בסוגיות  – בחירה של קריירה עתידית

 . ה הנדרש בתחום התוכן שאותו חקרושל סגנון העבוד

סגנון התלמידות והתלמידים דיווחו שהתכנית סייעה להם להכיר במידה רבה או רבה מאוד את כל 

 , ולדבריהם:(5עד  1-מבסולם  4.8ממוצע של )הנדרש בתחום התוכן שבו עסקו  העבודה

ובעיקר  ,להתנסות בובכך שיצא לי  סגנון העבודה הנדרש למחקר אקדמיהתכנית תרמה לי להכרת 

העבודה בתעשייה ובסביבת האנשים בחברה  ;הממלאות דרישות מסוימות בתכנות ובתכנון סימולציות

העבודה בצוות  ,הדרישה למצוינות ועמידה בזמנים –כיצד עובדים בחברות מקצועיות לימדה אותי 

הכרתי את  ,בחרתי בכך שהתנסיתי במחקר בתחום האקדמי בו ;והמוטיבציה להמשיך ללמוד ולהתקדם

 .סגנון העבודה הנדרש באופן יותר מעמיק

  :לתובנות משמעותיות לגבי סגנון העבודה הנדרשההשתתפות בתכנית תרמה 

מעבר לזה שנחשפתי ללימודים וכך  ,באוניברסיטה [המנחה]במהלך התכנית הגעתי לאחד הקורסים של 

בשיעורים  ...ם חדשים ושיטות כתיבה שונותלמדתי מושגי ,דבר שהיה חוויה חדשה עבורי ,באוניברסיטה

היה ממש מעניין  .זכיתי לזוויות חדשות וללימוד שונה לחלוטין מהצורה שבה לומדים בבית הספרהללו 

לראות איך ככל שאני מתבגרת התפיסה שלי ונקודת המבט שלי משתנות כך שאני מפיקה מסיפורים 

  .רעיונות ומסרים חדשים
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 ,מהתלמידים והתלמידות דיווחו שהתכנית תרמה להם( 77%המהווים תלמידים  10)יותר משלושת רבעי  

עד  1-מבסולם  3.9ממוצע של )בתחום התוכן בו עסקו  לשקול קריירה עתידית ,במידה רבה או רבה מאוד

 :לק מהתלמידות והתלמידים ציינו כי( ח5

 [תחום הדעת]ב ינות על עיסוקלחשוב ברצהמחקר בתכנית הוא בתחום שמעניין אותי מאוד והוביל אותי 

הוא אחת האופציות שאני שוקלת  [תחום הדעת]מחקר באיני יודעת במה ארצה לעסוק בעתיד אך , בעתיד

התכנית נתנה לי  ;דעת בעתידחיזקה את הרצון שלי לרצות לעסוק במחקר בתחום ההתכנית  ;ברצינות

 .אני בטוח ,ח האמן שבי ימשיכו ליצורדחף היצירה ורו ;כלים להמשך מחשבה על הקריירה העתידית שלי

באופן שמושך אותי לקרוא עוד ועוד  ,התכנית חשפה אותי לאמנות הקומפוזיציה ולפניה הרבים כל כך

 .בתוך הספר הזה

  :היו שסיכמו וציינו כי בזכות מרכיבי התכנית וליווי המנחה הם ימשיכו ויפתחו קריירה עתידית בתחום

שלי בצורה שאני מאמינה שתעזור לי גם בצורות למידה  ורת החשיבהוהרחיבה את צהתכנית שכללה 

ראיתי עד כמה אני אוהבת את  [המנחה]השיח וההכוונה שקיבלתי מ ,העזרהבזכות  .ומחקר בשנים הבאות

 ל תרם למחשבה הזווהכ ;דבר נותן לי מוטיבציה לעסוק בכך גם בעתידה .ושאני טובה בו ...תחום חקר ה

 ,הלמידה עם המנחה ,ההיכרות עם ילדים שגם מתעניינים כבר בגיל צעיר ,הכיף [.קריירה עתידית]

 .שוקלת קריירה אקדמית בנושאאחרי ההשתתפות בתכנית אני  ...ההיכרות עם עולם הספרות האקדמי

 .אני כל הזמן חושבת עליו .אני חושבת שאמשיך לעסוק בנושא הזה עוד במשך שנים רבות

אך אין ספק שהם ימשיכו לעסוק  ,יינו כי טרם החליטו במה יעסקו בעתידחלק מהתלמידות והתלמידים צ

 :בתחום הדעת שאותו חקרו

שלהיות סופרת מצליחה זה לא  ,עם השנים התחלתי להבין שזה פחות ריאלי. תמיד חלמתי להיות סופרת

ראתי ק. בזכות התכנית הזאת חזרתי לעסוק בספרות .עניין של מה בכך והחלום החל לדהות ולהישכח

אני  .פיתחתי תיאוריות ולמדתי איך להוכיח אותן וגיליתי שאני אפילו די טובה בזה ,ספרות ודנתי עליה

אבל אני יודעת ללא שמץ של ספק שגם אם זה  ,אולי אעסוק בספרות ואולי לא ,לא יודעת מה צופן העתיד

 .עסקבספרות אני אמשיך להתעניין ולהת( מה שאני מקווה שלא)יהיה כתחביב בלבד 

 –ציינה שתחום הדעת שבו בחרה , אחת התלמידות שבכוונתה לממש את חלום ילדותה ולעסוק ברפואה

 :יישאר כחלק מזהותה –הזמר העברי 

הגעתי לתכנית כי ראיתי בה  .החלום שלי מגיל קטן הוא להיות רופאה כשאהיה גדולה וכך זה נשאר

בתחום שהיה מוגדר עד אותה עת כתחביב הזדמנות שלא תחזור להעמיק את הידע שלי ולבסס אותו 

הזמר העברי הוא חלק ממני  –העמקתי את הידע שלי וגברה הסקרנות בנושא , כך קרה .בשעות הפנאי

 .רפואה עדיין הכיוון ,אך מבחינת קריירה עתידית ,ומהזהות שלי וכך יישאר

 

 .התכנית אכן הושג לסכם שהיעד השני של יפהניתן א ,עם סיום שנת הלימודים של המחזור השישי
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 השגת מטרת התכנית ויעדיה  – סיכום

מיצוי הפוטנציאל של תלמידות ותלמידים  –הרי ששני יעדי התכנית  ,בהתאם לעדויות שהוצגו לעיל

-מנחים)מחוננים בתחומי התעניינותם באמצעות עבודה אינדיבידואלית צמודה עם מודלים להשראה 

מחוננים לבחון לעומק כיוונים שונים לקראת בחירת קריירה עתידית ומתן אפשרות לתלמידים  ,(עמיתים

  .הושגו במחזור השישי של התכנית –

ניתן לסכם ולומר כי התכנית תורמת באופן משמעותי ליצירת הקרקע והתנאים בקרב תלמידות  ,לפיכך

 .בישראל בתחומי תוכן שוניםופורצת דרך ותלמידים מחוננים לטיפוח מנהיגות עתידית 
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 בוגרי התכניתבוגרות והישגי : הערכת גחלק 

 ו-עמיתים במחזורים א-בוגרות ובוגרי תכנית מנחים 93מתוך  73הישגים יוצאי דופן בקרב 

( 93 מתוך 73) 78%-מנתוני מעקב שנאספו במשך השנים על בוגרות ובוגרי ששת מחזורי התכנית, נמצא ש

 כוללים:ה ,מספר תחומיםב הבאים לידי ביטויהגיעו להישגים יוצאי דופן 

  .שירות צבאי משמעותי .1

 .לימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכוני מחקר יוקרתיים בארץ ובחו"ל .2

  .השתתפות בתחרויות ובאולימפיאדות .3

 .ל"הצגת עבודות מחקר בכנסים מקצועיים בארץ ובחו .4

 .ל"חובפרסום עבודות מחקר בכתבי עת מקצועיים בארץ ו .5

באינטגרציה בין מדעים לאמנות וביצירות בתחומי האמנות  ,ת בתחומי המדעיםפיתוח עבודות יישומיו .6

 .שזכו להכרה מקצועית במהלך התכנית ולאחריה

  .להלן פירוט הישגיהם של בוגרות ובוגרי התכנית בכל אחד מהתחומים עם דוגמאות בולטות במיוחד

 .בנפרדמוצג תחומים ולכן כל תחום שמספר בוגרות ובוגרים הגיעו להישגים יוצאי דופן בכמה  צייןליש 

 שירות צבאי משמעותי .1

 רשירות משמעותי. שאמסגרת שירתו בצבא ב מהם 51-ש עולהמנתוני המעקב אחר הבוגרים והבוגרות 

ערבי(, או שעדיין לא הגיעו לגיל גיוס )במחזורים מגזר לא שירתו בצבא מסיבות מגזריות ) הבוגרים

 בוגרי ובוגרות התכנית. 51ת התפלגות אופני השירות המשמעותי של בתרשים הבא מוצג החמישי והשישי(.

  ה-: התפלגות אופי השירות המשמעותי של בוגרי ובוגרות התכנית במחזורים א4תרשים 

(n=51) 

  

 

 

  

(2) 4%

יחידה מובחרת

תלפיות  

עתודה

מוסיקאי  
מצטיין
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( שירתו ביחידות מובחרות כמו מודיעין, 51מתוך  31הבוגרים )מה שחלק נכבד מהבוגרות ואתרשים זה מר

בעתודה  – (6) םבתכנית תלפיות היוקרתית וחלקהשתתפו ( 7חלק מהבוגרים ) .קשובסייבר או חיל הת

 אקדמית.

 להלן מספר דוגמאות לשירות משמעותי בצבא

מודיעין החיל באגף התקשוב וב ךכר חיל אוויר ואחשירת ב ;בוגר אחד סיים את תכנית תלפיות בהצטיינות 

  .ראש צוות בתקשובו ן"אמ/תקשובחבר צוות בו ,מפקד צוות בתלפיותשימש כ ;לסירוגין

סיים תואר  צבאיה ובמהלך שירות .והשתחרר בדרגת סרן במודיעין קצין מחקר טכנולוגיכ שימש רבוגר אח 

  .ראשון משולב במתימטיקה ובפיזיקה וסיים תואר שני בהנדסת חשמל באוניברסיטת בר אילן

התקבל לתואר  16 בגיל .קצין אקדמי בכירבדרגת  פ פיזיקלי ואלגוריתמיקה"מושירת בתחום  יםבוגראחד ה 

 .סיים את התואר במהלך שירותו הצבאי וממשיך במהלך השירות לדוקטורט ,שני במכון וייצמן

שנמצאת תחת ) ב"קצין פיתוח תוכנה ביחידת מצומשרת ככיום תלפיות בהצטיינות ותכנית סיים את  נוסףבוגר  

 .ראש צוותלבקרוב ימונה ו (חטיבת ההגנה בסייבר

מוזיקה לשינוי  –מדריך מוזיקלי בפרויקט ״סולמות שימש כ .חיל חינוךב מוזיקאי מצטייןבוגר אחד היה  

 .פעילות החיילים האחרים בפרויקט אל מול הצבא והמנהל האזרחי של הפרויקטאת וריכז  ,חברתי״

 לימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכוני מחקר יוקרתיים בארץ ובחו"ל .2

מדו או לומדים באוניברסיטאות ובמכוני מחקר תלמידים ל 43-גרים והבוגרות מורים שנתוני מעקב הבו

שבהם עסקו ( לומדים בתחומים המשיקים לתחומי החקר 43מתוך  35מהם ) 81%-בארץ ובחו"ל, כש

. בהקשר זה, יש לציין שחלק ניכר מהבוגרים עדיין משרתים בצבא ואילו בשני המחזורים במסגרת התכנית

ספר, כך שמטבע הדברים עדיין לא ה יים בבתהבוגרות עדיין לומדמו(, חלק מהבוגרים ו-)ה האחרונים

בתרשים הבא מוצגת התפלגות הלמידה האקדמית באוניברסיטאות ובמוסדות  הגיעו ללימודים אקדמיים.

 .םבוגרי 43מחקר של 

 ובמוסדות מחקר: התפלגות הלמידה האקדמית של בוגרי ובוגרות התכנית באוניברסיטאות 5תרשים 

n=43)) 

לימודים לדוקטורט

לימודים לתואר שני

לימודים לתואר ראשון
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לדוקטורט, כאשר כולם לומדים כיום , הרי ששלושה בוגרים ובוגרת אחת לומדים כפי שתרשים זה מראה

 ;. שניים מהם לומדים בארץ במהלך השירות הצבאיעסקו בתכניתבו בתחום המשיק לתחום החקר ש

 – ( עם מלגה מלאהivy leagueשניים לומדים בחו"ל במסלול ישיר לדוקטורט באוניברסיטאות יוקרתיות )

לומד ביולוגיה חישובית בתכנית  רבוגר אחו ,שירה ופילוסופיה בוגרת אחת לומדת באוניברסיטת ייל

 טרינג בניו יורק. ק-מיוחדת המשותפת לאוניברסיטת קורנל יחד עם המרכז לחקר הסרטן סלואן

עסקו בו ם המשיק לתחום החקר שלומדים בתחומהם  10לומדים לתואר שני, כאשר  יםובוגר ותבוגר 13

 לימודיהם בבית הספר התיכון. שניאת . שני בוגרים החלו בלימודי התואר השני עוד בטרם סיימו בתכנית

 בוגרים הלומדים לתואר השני לומדים גם לתואר ראשון בתחום דעת נוסף.

תחום המשיק לתחום מהם לומדים ב 21 בוגרים ובוגרות לומדים לתואר ראשון או בעלי תואר ראשון. 26

אוניברסיטת ברקלי  – . אחד מהם לומד מוזיקה באוניברסיטה יוקרתית בחו"לעסקו בו בתכניתשהחקר 

  למוזיקה.

 להלן מספר דוגמאות ללימודים אקדמיים

במהלך שירותו  ;במהלך לימודיו בבית הספר, אוניברסיטת בר אילןב מתמטיקה ופיסיקהאחד התלמידים למד  

 .ותואר שני בהנדסת חשמל באוניברסיטת בר אילן ,פיזיקהבר ראשון משולב במתימטיקה וסיים תוא ,הצבאי

בתכנית  ,דוקטורט בביולוגיה חישוביתכיום ל לומדהוא  ,בעקבות המחקר שעשה עם המנחה שלו בתכנית

ה הוא קבל מלגה מלא .קטרינג בניו יורק בחקר הסרטן-ייחודית של אוניברסיטת קורנל עם בית חולים סלון

 .ללימודים

תואר שני בלימודים להחל  ;בזמן הלימודיםבאוניברסיטה הפתוחה תלמיד נוסף סיים תואר ראשון במתמטיקה  

בעת שירותו , כיום ;(מכון ויצמןמ ובהמלצת המנחהכפועל יוצא מהתכנית )במכון ויצמן  16 בפיזיקה בגיל

 .דוקטורט בפיזיקה במכון ויצמןלומד ל ,הצבאי

תואר ראשון וסיימה  ,(17בגיל )תל אביב  ברסיטתבאוני לשון עברית ובלשנותה למדאחת התלמידות  

תל אביב  תברסיטבאוניהשלימה  שניהתואר את ה ;בהצטיינות רקטור בפילוסופיה עם חטיבה בלשון

 ,ייל תברסיטילדוקטורט באונ( אמריקאי)ר ימסלול ישבהמשיכה , 20-הבפילוסופיה גרמנית וצרפתית של המאה 

  .בנושא פילוסופיה וספרות גרמנית ,הגרמניתבמחלקה 

תל  ברסיטתאוניע למד ב"לאחר סיום חט ;פיזיקה ומדעי המחשב אוניברסיטת תל אביבתלמיד אחר למד ב 

, כלכלה ,מדעי המחשב ,מתמטיקה)מגוון תחומים , ש עדי לאוטמן"תכנית הבינתחומית למצטיינים עבאביב 

 ,העברית ברסיטהאוניבפיזיקה ומדעי המחשב סגרת הצבאית למד במ; (פילוסופיה ,פסיכולוגיה ,ביולוגיה

  (MSc)ביואינפורמטיקהב במקביל לשירותו הצבאי המשיך בלימודיו לתואר שני ;BScובעל תואר  תכנית תלפיותב

ונמצא  ש עדי לאוטמן"התכנית הבינתחומית למצטיינים ע במסגרת ,תל אביב ברסיטתאוניב(MBA)  מנהל עסקיםבו

  .ום התוארלקראת סי

  



25 
 

 השתתפות בתחרויות ובאולימפיאדות .3

ים תחרויות ואולימפיאדות, כאשר שבעה בוגר 137-בבוגרים ובוגרות השתתפו  36-ש עולהנתוני המעקב מ

 13בוגרות ובוגרים השתתפו בתחרות אחת,  13-תחרויות בינלאומיות. יש לציין ש 20-ובוגרות השתתפו ב

  חרויות או יותר.ת 10-בהשתתפו  3תחרויות ואילו  9-5-בהשתתפו  7תחרויות,  4-2-השתתפו ב

אולימפיאדות שבהן השתתפו בוגרי ובוגרות התכנית לפי הבתרשים הבא מוצגת התפלגות התחרויות ו

 תחומי חקר שונים.

                        : התפלגות התחרויות והאולימפיאדות שבהן השתתפו בוגרי ובוגרות התכנית  6תרשים 

 ((n=43 תחומי הדעת של התחרויותלפי 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 בתחרויות ובאולימפיאדותהשתתפו ( 17מספר הבוגרים והבוגרות הגבוה ביותר )ש מתרשים זה עולה

 (.7יקה )ז( ובפי10לאחר מכן במדעי המחשב ) ,בתחום המתימטיקה

 ל"הצגת עבודות מחקר בכנסים מקצועיים או בפסטיבלים בארץ ובחו .4

בכנסים את עבודותיהם  בוגרים ובוגרות הציגו 21-ש נראההבוגרים והבוגרות  נתוני המעקב אחרמ

תחום ב 3 ;מתמטיקההמדעים ותחומי ההציגו את עבודותיהם בכנסים ב 11 :מקצועיים או בפסטיבלים

בוגר אחד הציג את עבודותיו בכנסים  ;מוזיקהתחום ההופיעו בפסטיבלים ובהופעות ב 3 מדעי הרוח;

בכנסים  – אחר הציג את עבודותיו בשני תחומי דעת שונים לבים מתמטיקה ואמנות;תחומיים, המשבינ

בוגר נוסף הציג את  ;בוגר אחד הציג את עבודתו בכנסים במדעי החברה ;מוזיקהבמדעים ובפסטיבלי 

 עבודתו באנימציה בפסטיבל של סרטי אנימציה.

 וובפסטיבלים הן בארץ והן בחו"ל, ואיל הציגו את עבודותיהם בכנסיםובוגרות  בוגריםחמישה יש לציין ש

 פסטיבל אחד./הציגו את עבודותיהם ביותר מכנס שבעה

 בתרשים הבא מוצגת התפלגות הכנסים והפסטיבלים שבהם השתתפו בוגרי ובוגרות התכנית לפי תחומי

 חקר שונים.

  

מתמטיקה

פיזיקה

מדעי המחשב

כימיה

מדעי החיים 

מוזיקה/אמנות

אחר



26 

 

  חומים: התפלגות הכנסים והפסטיבלים שבהם השתתפו בוגרי ובוגרות התכנית לפי ת7תרשים 

n=78)) 

 

 

 

 

 

 

 

( של הכנסים שבהם הוצגו עבודותיהם של בוגרי 78מתוך  45ב המכריע )ורהרור שיבב נראהמתרשים זה 

שבהם הופיעו  מוזיקהפסטיבלים ב 18לאחר מכן היו  ;ובוגרות התכנית היו בתחומי המדעים והמתמטיקה

 התכנית.בוגרי ודותיהם של בוגרות כנסים במדעי הרוח שבהם הוצגו עבו 9-בוגרי ובוגרות התכנית, ו

 ל"פרסום עבודות מחקר בכתבי עת מקצועיים בארץ וחו .5

בכתבי עת  עבודות 43בוגרים ובוגרות פרסמו  17-נתוני המעקב אחר הבוגרים והבוגרות מצביעים על כך ש

 ;בוגרים ובוגרות פרסמו את עבודותיהם בכתבי עת במדעים ובמתמטיקה 12 – בארץ ובחו"למקצועיים 

פרסמו את עבודותיהם בכתבי עת  שניים ;בוגרים פרסמו את עבודותיהם בכתבי עת במדעי החברה שני

ובוגר אחד פרסם את עבודותיו בכתבי עת בתחום המדעים ובכתבי עת בינתחומיים  ,במדעי הרוח

ן ה ,הציגו את עבודותיהם בכנסים ובפסטיבלים בוגריםחמישה המשלבים מתמטיקה ואמנות. יש לציין ש

בתרשים הבא  סטיבל אחד.פ/בוגרים ובוגרות הציגו את עבודותיהם ביותר מכנסשבעה בארץ והן בחו"ל, ו

 שונים.החקר המוצגת התפלגות הכנסים והפסטיבלים שבהם שהשתתפו בוגרי ובוגרות התכנית לפי תחומי 

 יים: התפלגות המאמרים שפורסמו על ידי בוגרי ובוגרות התכנית בכתבי עת מקצוע8תרשים 

  ((n=43 לפי תחומים

 

 

 

 

 

 

 

 

מדעים ומתמטיקה

מתמטיקה  -בינתחומי 
ואמנות

מדעי החברה

מדעי הרוח

כנסים במדעים ומתמטיקה

כנסים במתמטיקה  -בינתחומי 
ואמנות

כנסים במדעי החברה

כנסים במדעי הרוח

מוזיקה

סרט אנימציה
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( של עבודות התפרסמו בכתבי עת במדעים 43מתוך  29בבירור שהמספר הגדול ביותר ) תרשים זה מורה

עבודות  וחמשעבודות בכתבי עת במדעי הרוח ה. לאחר מכן, בפער ניכר, פורסמו שש ובמתמטיק

 בינתחומיות המשלבות מדעים ואמנות.

תחומי המדעים, באינטגרציה בין מדעים לאמנות וביצירות פיתוח עבודות יישומיות ב .6

 בתחומי האמנות שזכו להכרה מקצועית במהלך התכנית ולאחריה

וגרות פיתחו עבודות יישומיות בתחומי בוגרים וב 25-לפי נתוני המעקב אחר הבוגרים והבוגרות, הרי ש

האמנות שזכו להכרה מקצועית המדעים ובאינטגרציה בין מדעים לאמנות, או שיצרו יצירות בתחומי 

בתרשים הבא מוצג מספר הבוגרים והבוגרות שפיתחו עבודות יישומיות לפי  במהלך התכנית ולאחריה.

 תחומי דעת שונים.

 ((n=25 מספר הבוגרים והבוגרות שפיתחו עבודות יישומיות לפי תחומי דעת שונים :9תרשים 

 

וחים היישומיים היו בתחומי המדעים והמתמטיקה. ( של הפית25מתוך  12תרשים זה מורה שכמחציתם )

, (3) במדעי הרוח והחברהכה מדעית של ספרים יכתיבה וער (,4) מוזיקהיצירות לאחר מכן, בפער ניכר, היו 

 (.2( וסרטי קולנוע )2סרטי אנימציה )

 מאחר שפיתוחים יישומיים אלו ייחודיים ומגוונים, בחרנו להציג את כולם בלוח הבא.

 

מדעים ומתמטיקה

מדעי החברה והרוח

אנימציה

אמנות ואנימציה

קולנוע

מוסיקה

מחול
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 פיתוחים יישומיים של בוגרי ובוגרות התכנית לפי תחומי תוכן :4לוח 

n=25)) 

 

 מדעי החברה והרוח מדעים
אמנות )אמנות חזותית 

 מוזיקה (קולנוע ומחול, פלסטית
הבוגר החל , בעקבות המחקר שעשה עם המנחה: חקר הסרטן

וקיבל מלגה מלאה , ב"ללמוד לדוקטורט בביולוגיה חישובית בארה
תכנית ייחודית של אוניברסיטת קורנל עם בית חולים ללימודים ב

 .קטרינג בניו יורק בחקר הסרטן-סלון

 שני ספרים ה מדעית שלכיער
בתחום מדעי הרוח והחברה. 
אחד מהם עוסק בנושא כישלון 

   ההצלחה.

העוסק  – רץץ אום ר – סרט אנימציה
שהוא  – של נער ברחבי ישראל ומסעב

ם פיתוח כלי; מעין מסע פנימי שלו
אישיים להבנת תהליך יצירת סרט 

 שותף לעיצוב הממשק של ;אנימציה
  VR. מערכת

יבודי שירים  שכתב הבוגר בסגנון ע
של תזמורת ביג בנד נכנסו לרפרטואר 

 .של תזמורת הביג בנד של חיפה

הבוגרת מסייעים לרופאים במרפאת לב האישה  הנתונים שניתחה
הממצא העיקרי . ידיתבבית החולים בילינסון לנבא מחלת לב עת

המפתחות סיבוך במהלך , של העבודה הוא כי לנשים צעירות יחסית
יתר לחץ , סוכרת בין אם קדמה להיריון או נתגלתה במהלכו)הריונן 

של תפקוד , מובהק סטטיסטית, שיעור גבוה(, דם וקדם רעלת
 .אנדותל לקוי בהשוואה לנשים שאינן בהיריון

שותף בעריכת מהדורה מדעית 
שעמד במרכז  טקסט של

פרויקט המחקר במסגרת 
אגרתו של קלונימוס  –התכנית 

 .אבן כספיבן קלונימוס ליוסף 

בנושא  – 9/11 –  סרט אנימציה
 .21-מאה ההנוער בשל  תחושותיו

ניהול ; הלחנה לסרטים –מלחין 
ת בהקמת כפר והשתתפ; מוזיקלי

הנוער לאמנויות הבמה ׳ביכורים׳ 
-טרוםכשירות התנדבותי )בנגב 
 מדריך מוזיקלי בפרויקט; (צבאי

 .מוזיקה לשינוי חברתי״ –״סולמות 
המנתחת נתונים רפואיים המאפשרים  פיתוח תוכנה לחיזוי מחלות

התוכנה . לרופאים לנבא את הסיכון לחלות בסוכרת ובמחלות לב
 .נמצאת בשימוש באחד מבתי החולים המרכזיים בארץ

 "המטמון בשעון" ספר תביכת
חיפוש בעו של ילד מס בנושא
 .אביואחר 

הוציא ; כתב יצירה קמרית מקורית .על בת מצוות סרט דוקומנטרי
ואלבום  18 ארבע אלבומים עד גיל

 .זמרמלחין ו, פסנתרן; 2018-בחמישי 
הבוגרת ניתחה נתונים במדעי המוח במעבדה של : ניתוח נתונים

הפרויקט עסק . זוכי פרס נובל בפיזיולוגיה ורפואה במכון ויצמן
במסגרת עבודתה  .פרס נובל בפיזיולוגיה ורפואה הוענקבתחום שבו 

מעבדת )ניתחה מידע גולמי שנאסף במעבדה של זוכי הפרס עצמם 
 (.נורווגיה, טרונדהיים, מוזר

 – סמסרהמעגל  –קצר  סרט קולנוע 
אדם המתמודד עם משמעות העוסק 
 .החיים

 .הלחנה וניצוח, נגינה

, ל"לאחר התכנית עד גיוסו לצה GM-הבוגר המשיך לעבוד ב: פטנט
ח "וזאת בנוסף לדו, ופיתח יחד עם הצוות שתי הצעות לפטנטים

 .GM-שהוגש גם הוא ל, מפורט על המחקר שביצע בתכנית
הפטנטים עוסקים בחקר דפוסים מתמטיים בעבודות מוזאיקה 

  .כחלק מפיתוח מערכות תקשורת במכוניות ומטוסים עתידיים

עבודותיה של  – קומיקס וציור 
 הבוגרת הוצגו בתערוכות שונות

 .סרט אנימציה יצרה ףסובנו

 

פיתח אלגוריתם מתמטי לאינטראקציה בין אדם למכונה  :פטנט
ותויק על  GMהפטנט על הפרויקט הוגש על ידי . במכונית עתידית

  (.   patent filed)ידי משרד הפטנטים האמריקני 

של בנושא מחאה חקר וכוריאוגרפיה  
 .ווידאוכסרטון צולם ש מודרני מחול
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 מדעי החברה והרוח מדעים
אמנות )אמנות חזותית 

 מוזיקה (קולנוע ומחול, פלסטית
של תנועת מנועים  PYTHONפיתוח מודל בשפת התכנות  :פטנט

יצירת אלמנטים פיאזואלקטריים . ואלמנטים פיאזואלקטריים
פיתוח אבטיפוס . בגדלים שונים והרצת בדיקות לצורך השוואתם

בוצע רישום פטנט מבוסס על . של מנוע פיאזואלקטרי חדש
 .האבטיפוס ועבודת המחקר

   

מראה  ות בינלאומית של מגיפותניתוח מתמטי של התפשט
ולמעשה , לראשונה שיש גם היבטים דינמיים להתפשטות מגיפות

. להפיץ תרופות על פי מדיניות המשתנה בזמן\מדריכה לחסן
, בשלבים מוקדמים של ההתפשטות יש לטפל בצמתים המקושרים

מרכז הכובד , אולם עם התקדמות המגיפה, כפי שאכן מקובל כיום
תוצאה מתמטית  –מתים הפריפריאליים ברשת עובר בהדרגה לצ

לעבודתו השלכות ישירות על , לפיכך. שעבודתו של הבוגר חושפת
 .  התגובה הרצויה למגיפות

   

מאיץ השתתפה הבוגרת בביקור עבודה ב, במהלך התכנית
 -בתעודת השתתפות  וכן קיבלה. בכנסיםו  LHCבשוויץ החלקיקים

clic – חלק  מעידה שהבוגרת הינהה, מאיץ החלקיקים הלינארי
 .אותו שבונהמהקבוצה 

   

של הבוגר זכה בפרס ואינטל ישראל  החיידקים המגנטייםפרויקט 
 . יסייע לפתח את הרעיון לכדי ניסוי תכלית

   

בעל יכולת זיהוי כיוונית בעזרת תוצאות  פיתוח גלאי קרני גמא
 .המחקר והתוכנה שפותחה

   

    .חשבהמ מדעיתחום ב סטרטאפ ומחקר
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 סיכום

בוגרות התכנית הגיעו להישגים יוצאי מ( מבוגרי ו93מתוך  73) 81%-כפי שמסתמן מנתוני המעקב, הרי ש

 :בכמה היבטיםדופן 

בוגרות התכנית, כאשר בשני המחזורים מ( מבוגרי ו93מתוך  51) 55%שירות צבאי משמעותי של  .1

השירות בצבא וכן היו כאלה שלא שירתו  האחרונים, חלק נכבד מהתלמידים עדיין לא הגיעו לשלב

 .מסיבות מגזריות

( 93מתוך  43) 46%לימודים אקדמיים באוניברסיטאות ובמכוני מחקר יוקרתיים בארץ ובחו"ל של  .2

בוגרי ובוגרות התכנית, כאשר בשלושת המחזורים האחרונים, חלק ניכר מהבוגרים עדיין לומדים 

 .בתיכון או משרתים בצבא

  .תחרויות ואולימפיאדות 137-בהשתתפות  .3

 ובחו"ל.כנסים מקצועיים ובפסטיבלים בארץ  78-הצגת עבודות מחקר ב .4

 ובחו"ל.עבודות מחקר בכתבי עת מקצועיים בארץ  43פרסום  .5

באינטגרציה בין מדעים לאמנות וביצירות בתחומי  ,עבודות יישומיות בתחומי המדעים 25פיתוח  .6

 .נית ולאחריההאמנות שזכו להכרה מקצועית במהלך התכ

 המעקב אחר הבוגרות והבוגרים יימשך מדי שנה וניתן לצפות, על סמך הישגים אלו, שאכן הישגיהם יוצאי

 .הדופן יצמחו בהמשך הקריירה המקצועית שלהם
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 יםתלמיד: תקצירי עבודות הדחלק 

 .יתתכנמהלך השתתפותם בב תלמידיםרות עבודתם המאומצת של היבחלק זה נציג את פ  

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

 .לצורך פרסום בכתבי עת מקצועייםבאנגלית התקצירים נכתבו חלק מ

 :נו על פי תחומי הדעת הבאיםייהתקצירים מו

 מדעים מדויקים ומדעי החיים 

 רוחמדעי ה  

 מוזיקהקולנוע ו  

 

 :של שמות המשפחה( ב-)לפי סדר א בכל תחומי הדעת החניכיםים של סדר התקציר

 מדעים מדויקים ומדעי החיים

 עדי אוסטרוב

 שגיא בוארון

 לירוי ברזילי

 שון גאלנצאן

 עמנואל גרבשטיין

 ריאד עבד אלראזק

 שיר שגיא

 

 ברהומדעי הח הרוחמדעי 

 דקלה גילן

 שלומית וולך

 יפעת ליבמן

 שי נחמיה

 גיא שפירא

 

  ה וקולנועמוזיק

 איתמר כרמלי

 הדר עדן
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 מדעים מדויקים

 ומדעי החיים
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Perfect Squares in Fibonacci-Like Sequences 

 ריבועים שלמים בסדרות נסיגה 

 קריית מוצקיןאורט, , עדי אוסטרוב: חניך

 דני נפטין' פרופ, אבי ברמן' פרופ: עמיתים-מנחים   
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Abstract 

In light of a paper by Cohn proving that the only squares in the Fibonacci sequence are 

0, 1, and 144, and that the only squares in the Lucas sequence are 1 and 4, we conjecture 

that in sequences that behave like the Lucas and Fibonacci sequences, there are always a 

finite number of squares. Indeed, much stronger results were shown about the 

intersection of Fibonacci-like sequences with integer images of polynomials. These 

results will be shortly discussed in this summary. 

Introduction 

Fibonacci was an Italian mathematician who lived in the 13th century. The Fibonacci 

sequence is defined by F0 = 0; F1 = 1; Fn+1 = Fn + Fn−1. The sequence was named after 

Fibonacci by the French mathematician Lucas, who considered Fibonacci to be the most 

talented western mathematician of the middle ages.  

The Lucas sequence is defined by L0 = 2; L1 = 1; Ln+1 = Ln + Ln−1. The Fibonacci and Lucas 

sequences are special cases of Fibonacci-like sequences: 
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Definition 1. For a,b ∈ Z define  to be the sequence given by the recurrence 

relation , with starting values . 

For many years it was conjectured that 144 is the largest Fibonacci number which is a perfect 

square. In 1964 Cohn proved the conjecture, and also showed that 4 is the largest perfect 

square in the Lucas sequence. Motivated by we will prove that for every a,b ∈ Z, Sa,b contains 

only a finite number of perfect squares. (a,b can be negative, but it suffices to talk about non-

negative a,b). Note that in the trivial sequence S0,0 there’s only one perfect square - namely 0. 

The structure of the paper is as follows: 

In section 2 we bring Cohn’s proof, filling in some needed details. 

The proof of the main theorem is based on a theorem of Siegel’s, and will be carried out in 

section 3.1 where we transform the general problem into a problem in diophantine equations, 

and then apply Siegel’s theorem. 

Note that Fn and Ln are closely related, for example Ln = Fn+1 + Fn−1, motivated by that fact we 

define . We will investigate and present some basic properties of  in 

section 4, which includes additional results and open problems for future research. 

Perfect Squares in the Fibonacci and Lucas Sequences 

We will now bring forth Cohn’s proof for squares in the Fibonacci and Lucas sequences. 

Cohn’s proof uses the following identities: 

1. 2Fn+m = FnLm + FmLn 

2. L2m = L2m + (−1)m−12 

3. (L3m,F3m) = 2 

4. (Lm,Fm) = 1 if 3 does not divide m 

5. 2 | Lm iff 3 | m 

6. 3 | Lm iff m ≡ 2 (mod 4) 

7. If 2 | k and 3 divide k then Lk ≡ 3 (mod 4) 

8. If k satisfies the same conditions as before, Lm+2k ≡ −Lm (mod Lk) 

9. Fm+2k ≡ −Fm (mod Lk) 

10. Lm+12 ≡ Lm (mod 12) 
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11. F−n = (−1)n−1Fn 

12. L−n = (−1)n−1Ln 

Theorem 2. If Ln = x2, then n = 1 or 3. 

Proof. If n = 2m is even, by 5 we have that Ln = y2 ± 2 6= x2. If n ≡4 1 then indeed for n = 1 we 

have L1 = 1, and for n ≠ 1 we can write n = 1 + 2 · 3r · k where 2 | k and 3 does not divide k, 

and by 8 (applied 3r times) Ln = −1 (mod Lk). Since from 7 we have that −1 is not a quadratic 

residue of Lk, hence Ln ≠ x2.  

Theorem 3. If Ln = 2x2, then n = 0 or ±6. 

Proof. If n is odd and Ln is even then by 5 we find that n = ±3(mod 12) and by 10 we can find 

Ln ≡ L±3(mod 8) and by 12 we find that Ln ≡ 4 = L3(mod 8) hence Ln ≠ 2x2. 

If n ≡ 0 (mod 4) we have that for n = 0 we have L0 = 2, and for n ≠ 0, n = 2 · 3r · k (where k is 

even) and we have by 8 

2Ln ≡ −2L0 = −4 (mod Lk) 

thus, 2Ln ≠ y2, that is, Ln ≠ 2x2. 

If n ≡ 6 (mod 8), then n = 6 gives L6 = 2 · 32, and for n 6= 6, n = 6 + 2 · 3r · k, with 4 | k, and 3 

does not divide k, so again by 8 (applied 3r  times) 

2Ln ≡ −2L6 = −36 (mod Lk) 

and by 7 and 6, -36 is not a residue of Lk, and as before, Ln ≠ 2x2. 

And at last, for n ≡ 2 (mod 8), by 12 L−n = Ln where now −n ≡ 6 (mod 8), and by the previous 

case, the only possibility is −n = 6, that is, n = −6.  

Theorem 4. If Fn = x2, then n = 0,±1,2,12. 

Proof. If n ≡ 1 (mod 4), then n = 1 gives F1 = 12, and for n 6= 1, then n = 1 + 2 · 3r · k, and by 9 

Fn ≡ −F1 = −1 (mod Lk) 

and thus Fn ≠ x2. If n ≡ 3 (mod 4) then by 11, F−n = Fn and −n ≡ 1 (mod 4) and as before we 

have that n = −1. If n = 2m is even, by 1, Fn = FmLm, and using 3 and 4 we have that either 3 | 

n, thus Fm = 2y2, Lm = 2z2, and by the previous theorem, m = 0,±6, that is, n = 0,12,−12, and 

the first two also satisfy the condition Fn = x2, but the last one doesn’t. If 3 does not divide n 

then Fm = y2, Lm = z2, and by the first theorem, m = 1,3 and again, only n = 1 works.  
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Proof of the Result with an Application of Sigel’s Theorem 

Perfect Squares 

Theorem 5 (Siegel’s Theorem). Let f(x) ∈ Q[x] be a polynomial of degree ≥ 3, with distinct 

roots in Q¯, then the equation 

y2 = f(x) 

have a finite number of solutions in integers. 

The proof is given in  

Corollary 6. for any c,d ∈ Z with d ≠ 0 there are finitely many perfect squares of the form cx4 

+ d. 

Proof. Indeed for c = 0 there maybe only two integers who square to d. As for c ≠ 0, we find 

that the polynomial f(x) = cx4 + d is of degree 4 and has all distinct roots (being ) 

hence we can apply 5 and have that there are finitely many y ∈ Z with y2 = cx4 + d.  

Theorem 7. For every a,b ∈ Z, the set 

{Sn
a,b|Sn

a,b is a perfect square} 

is finite. 

From this point forward, fix a,b ∈ Z a pair of integers, and let Sn = Sn
a,b be the Fibonacci-like 

sequence starting with a and b. 

Lemma 8 (Generlization of Cassini’s Theorem). 

 

Where K = b2 − ab − a2. 

Proof. By definition of Sn, we have 

and by induction:  

Taking the determinants of both sides we get the following identity for every n: 

Sn+2Sn − Sn
2

+1 = (−1)n(b2 − ab − a2) 
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By substituting Sn+2 = Sn +Sn+1 into the equation, we now have the following quadratic 

equation in Sn+1: 

Sn2 + SnSn+1 + −Sn+12 = (−1)nK 

and by applying the roots formula we get 

 

Corollary 9. Each different Sn gives a unique integral solution to one of the following 

equations 

y2 = 5m2 + 4K (+) 

y2 = 5m2 − 4K (-) 

Proof. This follows from the integrality of Sn+1, since 5Sn
2 + (−1)n4K = y2 for some y ∈ Z. 

That is, for odd n, Sn gives a unique integer solution to eq. (+) and for even n, a unique 

solution to eq. (-).  

Remark. Note that for every integer pair a,b ∈ Z, we always have K = b2 − ab − a2 ≠ 0. 

Substituting Sn = x2 into 9 we find that each perfect square in Sn  gives us a solution to one of 

y2 = 5x4 + 4K. 

Now, by 6 we have that there are only finitely many solutions to both equations, and hence 

finitely many elements of the sequences are perfect squares.  

This concludes the proof of 7. 

Open Problems and Future Research 

Higher Powers and Polynomials 

We can instead of squares look generally into the size of the set Sa,b ∩ g(Z) for integer 

polynomials g. We managed to prove this set is finite for all g that are not some linear shift of 

the Chebyshev polynomials Tn. 

Effiective Bounds 

We also found an effective bound on the number of squares in Sa,b given by #(Sa,b ∩ {xp | x ∈ 

Z}) = O(log(|b2 − ab − a2|)). 
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Q-variation 

We may also look into the same problem where a,b ∈ Q and we are looking for elements

 {q2|q ∈ Q}. The same equations also hold for this case, but we are looking for solutions 

in Q. This version of the question is actually equivalent to the original question, because if we 

multiply a and b by the square of the least common multiple of their denominators, a and b 

will be integers, and every square in Sn will become a perfect square. 
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 ה ק ד מ ה

 היא התחילה באופן מצומצם .מגפת הכולרה התפשטה במערב אפריקה ,פברוארבחודש  ,2014 שנתב

כבר  .מקרי המוותחלה עלייה בכמות מספר הנדבקים ודרמטי  אופןב השלושה חודשים עלכבתוך ו

רק לאחר השקעת  .ומיאהכריז ארגון הבריאות העולמי על מצב חירום בינל ,שנההאותה ב ,באוגוסט

ה את חייהם של נטלהמחלה  ,2016 ה המחלה בינוארסוגנ ,מאמצים רבים ומשאבים מצד מדינות העולם

 .אלף קורבנות 11-תר מיו

 .במגפותהטמונה אחת לסכנה הגדולה  המגפת האבולה באפריקה היא רק דוגמ

אחד  מהוות אתמגפות ו ,מספר קטן של בעיות מאיימות על קיום המין האנושי

הן  – להסב נזק בר משמעות לאנושות יםעלולה האיומים המרכזיים ביותרמ

לבנות מקלטים אל  יימת אפשרתשקבעוד  ,וקשות לתפיסה ,מהירות ,הרסניות

נהל משא לניתן שבעוד  .הפרחק ממגתהוללא ניתן להתבצר  ,מול איתני הטבע

מגפות אינן מבדילות בין בני  – לא ניתן לשכנע פתוגן מלתקוף ,ומתן מול אויב

 .או מין ,דת ,גזע מבחינות ביןואינן  ,האדם

 נגיף האבולה מבעד למיקרוסקופ אלקטרונים
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  היסטורי רקע

מחולקת לארבעה העיר קניגסברג שבפרוסיה המזרחית הייתה 

שבעה גשרים חיברו בין ארבעת חלקי ו ,חלקים על ידי הנהר פרגוליה

לפיה לא ניתן להלך בעיר שבין תושבי העיר התפתחה מסורת  .העיר

ולחצות את כל שבעת הגשרים מבלי לעבור על גשר אחד לפחות יותר 

אך  ,תושבי העיר ניסו להוכיח או להפריך השערה זו .מפעם אחת

  .ללא הצלחה

את הבעיה כשהראה שאכן  לאונרד אוילרהמתמטיקאי פתר  1735-ב

אוילר הציג את הפתרון בפני האקדמיה  .מסלול שכזה אינו אפשרי

במה שנחשב למאמר הראשון בתורת הגרפים  ,של סנט פטרבורג

  .ולנקודת ציון בהיסטוריה של הטופולוגיה

כאוסף של צמתים  –ם של קניגסברג כעל גרף גשריההחידוש הקונספטואלי של אוילר היה בהתבוננות על 

גרף שמייצג את העיר  –התוצאה  .אבסטרקטיים המחוברים ביניהם באמצעות קישורים או רשתות

הפשטה זו אפשרה לאוילר להוכיח שכדי  .הם חלקות אדמה והקישורים מייצגים גשרים השהצמתים של

כל הצמתים יהיו מחוברים למספר ש ורךיש צשיתקיים מסלול העובר דרך כל הקשתות פעם אחת בלבד 

אך בבעיית הגשרים של קניגסברג לכל  .מלבד צומת ההתחלה והסיום של המסלול ,זוגי של קשתות

 .זוגי של קשתות מחוברות ולכן לא קיים מסלול שכזה-הצמתים יש מספר אי

 תורת הגרפים

  .הגרף –לאותו רגע  קט מתמטי שלא נעשה עליו מחקר עדבייאו( או שמא גילה)אוילר המציא 

ולא לתיאור  ,ציםיבהקשר זה משמשת המילה גרף לאוסף נקודות שמחובר בקווים או בח ,לשם ההבהרה

תורת הגרפים היא כעת ענף  .יה במערכת ציריםצחזותי של פונק

להלן שתי הגדרות  .מתמטי מבוסס בעל שימושים ממשיים רבים

 .בתורת הגרפים שיהיו נחוצות להבנת המחקר

גרף  ?קשיר או לא קשירהאם הוא  –ונה ראשונה של גרף היא תכ

באופן ישיר או  ,גרף שבו כל הנקודות מחוברות אוה קשיר

 ,באופן אינטואיטיבי ,כלומר .לכל הנקודות האחרות ,בעקיפין

לכל  "להגיע"מכל נקודה ו "ללכת"הוא גרף שבו ניתן  קשירגרף 

מסיבות ) םיקשיראנו נעסוק אך ורק בגרפים  .נקודה אחרת

 .(בהמשךשיובהרו 

כמות  – דרגה של נקודה בגרף –תכונה שנייה שנעסוק בה היא 

 ,הלדוגמ .הנקודות האחרות בגרף שמחוברות לאותה נקודה

נדון  ,בנוסף .הדרגה של חלקת אדמה היא מספר חלקות האדמה שמחוברות אליה בגשר ,במקרה של אוילר

וכן  ?כמה בעלי דרגה שתיים, מתים יש בעלי דרגה אחתכלומר כמה צ)בהתפלגות הדרגות של גרף גם 

 .(הלאה

בזמנו של אוילר מציגה את  קניגסברג מפה של
 של שבעת הגשרים ונהר פרגל יקומם האמיתי מ

 Leonhard Euler לאונרד אוילר

  

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%92
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%A0%D7%99%D7%92%D7%A1%D7%91%D7%A8%D7%92
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 מדע הרשתות

מדע הרשתות . גרף מורכב מאוד ומרובה צמתים ארשת הי .המחקר שביצענו הוא בתחום מדע הרשתות

בניגוד להבנת החלקיקים הבודדים שמרכיבים  ,גות הקולקטיבית של רשתותהשואף להבין את ההתנ

  .אותה

בין אם זה  ,של רשתות קיים בטבעמגוון רחב מאוד 

 ,הנוירונים במוח ששולחים אחד לשני אותות חשמליים

ובין אם זה חלבונים בגוף האדם שעושים ריאקציה כימית 

או אפילו חברים בפייסבוק ששולחים אחד לשני  ,ביניהם

 .סרטונים של חתול שמנגן בפסנתר

באמצעות מדע הרשתות אנו יכולים לחקור את כל 

האלה ולגלות איך עוברת אינפורמציה ומעובדת הרשתות 

איך רעיונות  ,איך עובדים הגנים בגוף האדם ,במוח

, יכולים להתפשט דרך הרשתות החברתיות הווירטואליות

 ,איך מחלות יכולות לעבור ברשת החברתית הממשית

ע ברשת למשל החלפת רעיונות ומיד ,אפשר זרימת אינפורמציה יעילהשתוכיצד ניתן לעצב רשת כך 

מדע הרשתות הוא בעל  ,כלומר .במקרה של מחלות כמו ,פין שתמנע הפצה יעילהוליאו לח ,חברתית

חשף קשרים  ,כפי שנעשה בעשור האחרון ,מיפוי שיטתי של רשתות אלו .שימושים פרקטיים מרובים

אר את גילינו שרבות מהרשתות הללו דומות בבסיסן וניתן לת –מפתיעים בין מערכות שונות בתכלית 

  .את המוח ואת מבנה הבקרה הגנטית בשפה אוניברסלית אחידה ,את האינטרנט ,הרשת החברתית

 חוסר סקאלה

החוקר אלברט לאסלו ברבאשי ושותפיו החלו במיפוי של  ,World Wide Web-ימי ראשית ה ,1999 בשנת

תר וחישבו את של כל אתר וא –דרגה  –הם מדדו את מספר הקישורים  .רשת הקישורים האינטרנטית

תתנהג כמו התפלגות חסומה בהתאם לניבוי המתמטי של רשת ציפו למצוא שהיא  םה .התפלגות הדרגות

מה רבה הייתה הפתעתם כשגילו שהיו הרבה מאוד צמתים עם דרגה נמוכה וביניהם צמתים  ,אך .אקראית

דבר ה .פי חוק חזקהמחקר מעמיק יותר גילה שהעקומה מתנהגת ל .בודדים עם מספר עצום של קישורים

התפלגות שדומה להתפלגות בעלת  –מרבית ההתפלגויות מתנהגות לפי עקומת פעמון כי מפתיע מאוד 

  .מקסימום

 מטר ומתחת 1.9 אנשים שגובהם מעלנדירים מאוד הם האם ניקח את התפלגות הגבהים נגלה ש ,לדוגמה

מה בדו ,מתנהגת לפי חוקי חזקה אם התפלגות הגבהים הייתהאבל  ,זה נשמע כחוק טוב .מטר 1.5-ל

אבל  ,מרבית האנשים היו נמוכים מאוד – חוזים מצב שונה בתכלית היינו ,-WWWלהתפלגות הדרגות ב

 ,זאתתחת התפלגות כ ,למעשה. מטר 30-כ שגובהואדם מדי פעם ש וגפ היהופתע אם מ היה אף אחד לא

מסתבר  .יותר משני קילומטר וחצישמונה מיליארד אנשים היה לפחות אדם אחד עם גובה של  קרבב

  .מתנהגות לפי אותו חוק חזקה ןגילו שגם ה ,בדקו רשתות אחרותנשכאשר 

 רשת חברתית
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Hubs  ןוצמתים רגילים בלב באפור 

וממחישה עד כמה רשתות אלו לא  ,התפלגות החזקה היא תכונה בסיסית של מרבית הרשתות בטבע

תים קיום עם רוב מכריע של צמ-כוללות מספר קטן של היפר מקושרים הנמצאים בדוו "דמוקרטיות"

 .קטנים

  מודלים חישוביים להתפשטות מחלות ברשת

 כאשר ,לשם כך השתמשנו בשני מודלים .עבודתנו התרכזה במידול של התפשטות מחלות ברשת ובחיסונם

שני המודלים מתבססים על מספר מדדים  .לאחרותאשר כל מודל מתאים למחלות מסוימות יותר מ

 .רציפים לכל צומת ברשת שמתארים את מחלתו

שני  שבו אדם נע בין ,מודל זה. SIS – susceptible infected susceptibleמודל הראשון הוא מודל ה

שניתן להידבק בהן פעמים  ,מתאים למידול מחלות כמו שפעת ,מצבים של מודבק או של נתון להדבקה

 .רבות מבלי לפתח חסינות

, ודל המאפשר הדבקה יחידהו מזה .SIR- suseptible infected recoveredהמודל השני הוא מודל 

מודל זה  .דהיינו הוא יוצא מהמשחק ,חסין ואינו יכול להידבק בשנית החולה הוא משהבריא ,שלאחריה

שבעקבותיהן החולה  ,או למחלות קטלניות ,שניתן לחלות בהן רק פעם אחת ,מתאים למחלות ילדות

 .דבקותיממשחק הה "פורש"

  והשערת המחקר ומטרת

ייתה לבדוק את הדרך האופטימלית של חיסון ה מטרת המחקר

השיטות שנבדקו הן חיסון הצמתים הגדולים  .רשת מודבקת במגפה

חיסון הצמתים הקטנים  –וחיסון פריפריאלי , -hubsה –ביותר 

   .יותר שנמצאים בפרוורי המערכת

יש עדיפות תמידית  SISהיא שבמערכת של מודל  השערת המחקר

 .בלי קשר לזמן שעבר מאז התפרצותה ,םלחיסון הצמתים המרכזיי

לחסן  ,בתחילת המגפה ,עדיף SIRשיערנו שבמערכת  ,לעומת זאת

להתמקד  ובשלבים מתקדמים יותר ,את הצמתים הגדולים ביותר

  .דווקא בפריפריית הרשת

 העבודהמהלך 

מתראים בין אלו ה ,המקשרת בין אוכלוסיית העולם הרשת האנושית – עסקנו בהתפשטות מגפות ברשת

שתי הרשתות זהות מתמטית וההבדל . העולמית המקשרת בין ערים רשת התעופהאו , אחד עם השני

, ברשת הראשונה אחוז החולי מייצג את הסבירות שאדם מסוים נדבק במחלה – סמנטי בלבדהוא הן יבינ

 .את החלק באוכלוסיית העיר שנדבק –וברשת השנייה 
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חוסר  –שמקשה עלינו לעצור את המחלה שמתפשטת בהן  לשתי הרשתות הללו אותו גורם בעייתי

מאשר הייתה מתפשטת ברשת שאינה חסרת  הרמתפשטת המחלה הרבה יותר מ ותיועקבשב ,הסקאלה

 . וכך מגיעה לכל המערכת בזמן קצר מאוד hubs-המגפה מתפשטת דרך ה. סקאלה

באותה מידה שהמחלה . לו מנוגדהגם יתרון  קיים ,שנובע מחוסר הסקאלה של המערכת ,סרוןיעם הח

נראה כי , לכאורה. מש בהם כמפיצי בריאותתכך גם אנחנו יכולים להש, כמוקדי הפצה hubs-ת בשמשתמ

כך אנחנו . די בכךו hubs-להעביר את החיסון כמה שיותר מהר דרך הזה כל מה שצריך ו, הבעיה נפתרה

 . לעשות זה להתקדם מהר יותר ממנה וכל מה שעלינו, כמחסנים נמצאים לכאורה בקרקע שווה עם המחלה

המחלה נפוצה  תחילהב. זו לחיסון המחלה היא ההתעלמות שלה מהתלות בזמן ההבעיה העיקרית בגיש

-ה. והם אינם יכולים לשמש עוד כמוקד הפצה, hubs-כבר ה כלותנאך לקראת הסוף , hubs-באמצעות ה

hubs יש עדיפות לחיסון , בזמן מתקדם. מערכתכבר חלו ולכן אין טעם לנסות לחסנם וכך לחסן את ה

 .כבר יכולת לעבור דרך המרכזאין למחלה ולחיסון  כי על חיסון מרכזי פריפריאלי

 העבודה החישובית

, הרשת נבנתה במודל באברשי אלרבט. צמתים 5000 העבודה התבצעה על מערכת חסרת סקאלה בעלת

הרשת מיוצגת במחשב על ידי . בורים בכל פעםוהצמיחה היא בשני חי, כאשר הגרעין הוא של שני צמתים

𝐴𝑖𝑗אם. 1-ו 0 טבלה גדולה שמשובצים בה המספרים –מטריצה בינארית  = וצומת  -Xאז צומת ה,   1

𝐴𝑖𝑗-במקרה ש. מחוברים -Yה =  .הצמתים אינם מחוברים ,  0

משוואה   –ות מתמטית שניהם מאופיינים על ידי מערכת משווא – SIRוגם במודל  SISעבדנו גם במודל 

השינוי ברמת החולי של כל צומת הוא ההפרש בין מכפלת החולי של סביבתו  SISבמודל . לכל צומת ברשת

 (. ראו משוואה)פחות החולי שלו עצמו , בבריאות שלו

𝑑𝑥𝑖

𝑑𝑡
= α∑A𝑖𝑗𝑥𝑗 ∙ (1 − 𝑥𝑖) − 𝛽𝑥𝑖

𝑁

𝑗=1

 

 בריאותאחת מתארת את השינוי בחולי והשנייה את השינוי ב –צומת  יש שתי משוואות לכל SIRבמודל 

 .השינוי בחסינות נגזר מתוך אלה (.ראו משוואה)

𝑑𝑠𝑖

𝑑𝑡
= −α𝑠𝑖 ∑A𝑖𝑗𝐼𝑗

𝑁

𝑗=1

 

𝑑𝐼𝑖
𝑑𝑡

= α𝑠𝑖 ∑A𝑖𝑗𝐼𝑗 − β𝐼𝑖

𝑁

𝑗=1

 

של  מפגיע לחולההיא הפסקת התהליך  𝑡ים במערכת בזמן מסוים ההגדרה המתמטית של חיסון צומת מסו

מפגיע המעבר במשוואה שאחראי על תהליך  איברה, 𝑡החל מזמן , מרתוזאת א. אותו הצומת בזמן הזה

מצב של כלומר הוא אינו מחזיר מ, חשוב לציין שהחיסון אינו מרפא. ובכך למעשה נעלם 0 מוכפל פי לחולה

 . נע הדבקות נוספת של אותו הצומתחולה לפגיע אלא רק מו
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 הזמן שלוקח לו להגיע, כלומר, אנו הגדרנו בעבודה את זמן התגובה של כל צומת כזמן מחצית החיים שלו

קח למערכת להגיע עד למצבה ילא ניתן למדוד את הזמן שי. מהמצב ההתחלתי למחצית המצב הסופי

ניתן להראות שיש יחס הפוך בין זמן . ם אליומשום שמתמטית מצב זה אינו מגיע אלא רק שואפי, הסופי

ולכן , ככל שהדרגה גבוהה יותר הצומת מגיב מהר יותר, קרי. לדרגה שלו מחצית החיים של צומת מסוים

   .מגיבים הכי מהר hubs-ה

 𝜏𝑘~𝑘−1:כלומר מתקיים היחס המתמטי הבא

 

 

 

 

 

 

 

זמן מחצית החיים יורד ביחס ישר ללוגריתם של : 1 גרף
 .יש בין הדרגה וחציית החיים יחס הפוך, כלומר, הדרגה

. hub-המסומנים זמן מחצי החיים של הצומת הרגיל ושל : 2 גרף

 .הגיב משמעותית מהר יותר hub-הניתן לראות כי 
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אין עוד טעם  – ותו זמן מחצית חיים שתלוי בדרגהא –כי לאחר זמן מסוים , מיחס זה נובעת המסקנה

משום , SIRכמובן שמסקנה זו מתקיימת רק במערכת . בחיסון כל הצמתים בעלי אותה דרגה או מעליה

פגיע לחולה מצב הפסקת התהליך מ, במערכת מסוג זה; לחיסון תמיד יש אפקטיביות SISשבמערכת 

  . ו לבריאות מלאהתשאיר רק את התהליך ההפוך בפעולה ותחזיר אות

 

  
 hub-הפרש היעילות בין צומת קטנה ו: 3 גרף

 כאשר כל קו מייצג זמן חיסון אחר, ההשפעה של על צומת על המערכת לפי דרגה: 4 גרף
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 ומחשבות לעתיד מסקנות

 תהיא שואפת אסימפטומטימאוד ובזמנים מאוחרים , יורדת עם הזמן hubs-מצאנו שהיעילות של חיסון ה

אך ההתקרבות שלה לאפס איטית , היעילות של חיסון הצמתים הקטנים שואפת גם היא לאפס. לאפס

היעילות הממשית של חיסון הצמתים הנמוכים , מרכלו. hubs-בסדרי גודל ביחס להתקרבות של ה

תוצאה זו תואמת להשערתנו . hubs-אך נשארת קבועה ביחס ליעילות חיסון ה, נמוך יחסית המתחיל

ולכן בכל שלב של התפשטות המחלה קיימת דרגה מסוימת שבה יעיל לחסן את הצמתים בעלי , הראשונית

 .אותה דרגה

הרובד התיאורטי הוא . הרובד התיאורטי והרובד המעשי –ים המחשבות לעתיד מתחלקות לשני רבד

 .הרובד המעשי הוא תהליך יישום הרעיון התיאורטי. כלומר המשך פיתוח המודל, חישובי-הרובד המתמטי

ניתן לפתח אסטרטגיות חיסון נוספות ולבדוק אותן  –קיימות כמה אפשרויות להמשך  ברובד התיאורטי

רטגיות אפשריות הן חיסון צמתים שמחברים בין חלקי המערכת או אסט. מול האסטרטגיה המוצעת

, כמו למשל על ידי הוספת משקל לצמתים או לחיבורים ביניהם, ניתן גם להרחיב את המודל. חיסון אזורי

 .  או על ידי הוספת כמות חיסונים מקסימלית

המודל קיים כרגע בצורה . קיימים עוד שלבים רבים במעבר מהמצב הנוכחי ליישום ממשי ברובד המעשי

מתמטית מופשטת ועל מנת להביאו לידי ביצוע נדרש גם מחקר מקיף בהפצת חיסונים וניתוח מגפות בזמן 

שבמציאות יש צורך להעריכו  דבר, המודל מניח ידיעה מלאה של פרמטרי המגפה ושל עת התחלתה. אמת

 .על מנת להפוך את המודל לפרקטי יש גם לייעל תהליכים של ייצור חיסונים, בנוסף. בדרכים שונות

 לסיכום

האתגר אותו העבודה תוקפת נוגע להתפשטות . היבטים יישומיים משמעותיים ביותר ת החקרלעבוד

 (. 2013-ב מגיפת האבולה, לדוגמה)ידי הדורש התייחסות מדעית יאיום חשוב ומ –בינלאומית של מגיפות 

ולכן לרוב ממליצות , ת שמפת ההתפשטות סטטיתשיטות החיסון או חלוקת התרופות הקיימות מניחו

העבודה מראה לראשונה שיש גם היבטים . המקושרים ביותר( ריכוזי אוכלוסייה, ערים)לחסן את הצמתים 

בשלבים . להפיץ תרופות על פי מדיניות המשתנה בזמןאו  ולמעשה מדריכה אותנו לחסן, דינמיים

ות פשטאולם עם הת, כפי שאכן מקובל כיום, יםמוקדמים של ההתפשטות יש לטפל בצמתים המקושר

. תוצאה מתמטית שהעבודה חושפת –מרכז הכובד עובר בהדרגה לצמתים הפריפריאליים ברשת , המגיפה

  .לעבודה השלכות ישירות על התגובה הרצויה למגיפות, לפיכך
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 מנוע פייזואלקטרי אולטראסוני

 כרמיאלאורט כרמים, , חניך: לירוי ברזילי

 נומושן בע"מ, יקנעםחברת נ"ר ניר קרסיקוב, דעמית: ד"ר רומן יסינוב, -מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ר ק ע
 

  מהו? –מנוע פיאזואלקטרי 

, 20-של המאה ה 70-מנועים פיאזואלקטריים אולטראסוניים פותחו בשנות ה

כמנועים קטנים להנעה מדויקת בתעשיית המיקרואלקטרוניקה. עקרון הפעולה של 

מכנית על ידי צימוד מנועים אלה הוא המרת אנרגיית עירור חשמלית לאנרגיה 

סטטור פיאזואלקטרי, הרוטט בתדר רזוננס מסוים, אל ציר תנועה מכני. הפעלת 

המנוע מבוצעת על ידי הפעלת מתח חילופין בין מערך האלקטרודות שעל גבי 

הסטטור, בתדר המתאים לתדר רזוננס מסוים של סטטור זה. אחד מיתרונות 

ת השילוב בין תדר הרזוננס המכני התכנון של מנוע פיאזואלקטרי נמצא באפשרו

של הסטטור לבין תדר הרזוננס החשמלי של המעגל המספק את המתח, דבר 

 המאפשר קבלת מעוותים גבוהים יחסית למתח הכניסה הנמוך.

למנועים פיאזואלקטריים אולטראסוניים כמה יתרונות לעומת מנועים 

 אלקטרומגנטיים בעלי אותו גודל ומשקל: 

הפיאזואלקטריים אינה פוחתת עם גודל המנוע. אפשרות  יעילות המנועים .1

לצימוד המכני הישיר של האלמנט הפיאזואלקטרי אל ציר התנועה, מאפשרת 

 העברה ישירה של מומנט/כוח בעזרת חיכוך, ללא שימוש בגיר מכל סוג שהוא.
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ס מכני גבוה (, בעל קשיחות גבוהה ותדר רזוננno backlashאפשרות לתכנן ציר תנועה ללא חופשים ) .2

ת בכיוון התנועה. הדבר מאפשר זמני תגובה קצרים ביותר, דיוק ואחידות תנועה גבוהים )דיוקים ברמו

 (. hard brakeאוטות גבוהות )( וכן תאוצות ות ultra-high precisionנאנומטריות

ת צימוד בעזרת חיכוך מאפשר לא לצרוך אנרגיה כלל כאשר ציר התנועה עומד במקום, תוך אבטח .3

תיקון אקטיבי מאפשר להגיע לסחיפה של פחות מנאנומטר נאנומטר ) 20-מרחקי סחיפה הקטנים מ

 שעות(. 10בעמידה למשך 

מבין אפשרויות התכנון של מנועים פיאזואלקטריים 

 L1אולטראסוניים, מנוע המבוסס על שילוב של אופני תהודה 

בן )רזוננס כפיפה שני( של מל B2-)רזוננס אורכי ראשון( ו

הוכח כבעל התאמה  –( L1B2פיאזואלקטרי )מנוע מסוג 

טובה לייצור המוני, אמינות גבוהה, טווח דינמי גבוה של 

מהירות, דיוקי תנועה גבוהים, שחיקה נמוכה ואורך חיים 

(. סוג זה של מנועים מוצא כיום שימוש 1איור גבוה )ראה 

בתעשיות המיקרואלקטרוניקה, האלקטרואופטיקה, החלל 

( Nanomotionשייה הצבאית )מנועים וצירי התנועה של והתע

 .(2איור ראה )

 

 

 

.) 

 

 

 

 

 

 

 

 תיאור סכמטי של מעוותי אופני הרזוננס: 1איור 
 L1  (למטה )ו-B2 (למעלה) 

 

 L1B2כמטי של מנוע מבנה ס: 2 איור
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 מטרת המחקר

 היתכנות מטרת המחקר היא הוכחת

 פיזואלקטרי מנוע של פעולה

 אופני שילוב על המבוסס, אולטרסוני

-אורך עם יחס -B2ו L1 מלבן תנודת

ש, אשר יאפשר קבלת כוחות חד רוחב

 .גדולים יותר תוך קיצור המנוע

קבלת מנועים קטנים שיספקו  ,כלומר

כוח גבוה מזה המסופק כיום על ידי 

 מנועים בגודל זהה. 

לצורך השגת מטרה זו בוצע סקר 

ספרות לקביעת טווח תדרים 

אופטימלי. דוגמה לשילוב של תדרים 

 .1 ניתן לראות בגרף

 אותיהשיטת הביצוע ותוצ

 מתאימים עבודה ותדרי רוחב-אורך יחסי חישוב
 

רוחב הקרובה -בעקבות סקירת הספרות הוחלט לחקור את אפשרות הפעלת המנוע בסביבת יחסי אורך

 .Bלנקודה 

 

 

 

                                      

  

רוחב בה נחקרו ערכי יחס -סביבת יחס אורך: 2 גרף
 ספציפיים לצורך הוכחת היתכנות פעולת המנוע

 

 

 

B 

           L1  
  B2 

 על פני טווח תדרי ערעור B2-ו L1 דוגמה לשילוב אופני תנודה :1 גרף
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 שנבחרו רוחב-אורך יחס לפי פייזואלקטריים אלמנטים ייצור

רוחב, נבחרו שמונה ערכי ניסוי בתוך תחום זה אשר מוצגים -הרצוי בערכי אורךלאחר בחירת התחום 

. הוחלט לייצר שמונה אלמנטים פיזואלקטריים במידות המתאימות לכל אחד 1בצורה מנורמלת בלוח 

מיקרון באורך וברוחב. ערכי  10(. כל האלמנטים נחתכו בדיוק של 1תמונה ) משמונת היחסים הנבחרים

 בדקו לאחר החיתוך על ידי מיקרומטר מדויק כדי לוודא את התוצאות.אורך ורוחב נ

 

 B: יחסי אורך/רוחב מנורמלים עבור האלמנטים שנחקרו בסביבת תחום 1טבלה 

 וחב מנורמלר-יחס אורך מספר האלמנט

1 0.976 

2 0.978 

3 0.998 

4 1.000 

5 1.047 

6 1.054 

7 1.081 

8 1.085 

 

 : צילום של מספר אלמנטים פייזואלקטריים חתוכים לדוגמה1 תמונה

 

 וחשמלית אינטרפרומטרית בצורה רזוננס אופני של תדרים מדידת

, התחלנו בסדרת בדיקות לצורך הוכחת ההשערה רוחב מתאימים-לאחר חיתוך האלמנטים ליחסי אורך

מוליכות האלמנט בטווח תדרים מסוים. המאבחנות את  התיאורטית. תחילה ביצענו מדידות חשמליות

תי ( נקבל שB2-ו L1תדר הרזוננס המכני נראה בגרף המוליכות כנקודת מקסימה. עבור שני תדרי רזוננס )

 ויחס מתקיימים B2-ו L1כי תדרי  בבירור מאשרות המוליכות נקודות מקסימה בציר התדר. מדידות

מחומרים  אלמנטים עבור עצמה על חוזרת תוצאהה. התיאורטי לחישוב בדומה מתנהג B2-ו L1התדרים 

 במקדם האיכות.  תלויה אינה ולכן שונים איכות מקדמי ואלקטריים בעליזפי

 .3בגרף  דוגמה למדידות חשמליות ניתן לראות
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את לבדוק את התנועה ו המטרבלאחר ביצוע המדידות החשמליות, ביצענו מדידות אינטרפרומטריות 

ים, כאשר מופעלים עליהם מתחים בצורת סינוס בעלי אמפליטודה משתנה. מהירות האלמנטים הרוטט

המדידות מבוצעות באמצעות לייזר, כאשר דיוק המדידה מגיע לנאנומטר אחד. במהלך המדידה קרן 

הלייזר נשלחת אל הטיפ ומוחזרת בניצב למשטח הרוטט. הפרשי הפאזה של קרינת הלייזר משמשים 

בהתאם לכך, מדידה בניצב לפאה הקטנה של המלבן הרוטט תראה את לחישוב המיקום של משטח זה. 

התנועה האורכית בזמן אמת, ומדידה במקביל לפאה הקטנה של המלבן הרוטט תראה את התנועה 

הרוחבית בזמן אמת. שילוב של תנועות אלא בתדר אחד מראה את אופן פעולת קצה האלמנט בזמן 

 הרזוננס.

 

 

 . רוחב/ךביחסי אור  Bמדידות מוליכות עבור אלמנטים פיזואלקטריים בטווח תדרים סביב אזור: 3 גרף
 הגרף העליון מראה מדידות אלמנטים בעלי מקדם איכות נמוך . רוחב אחר-כול אלמנט מייצג יחס אורך

 .והגרף התחתון מראה מדידות אלמנטים בעלי מקדם איכות גבוה
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ריות אימתו את תוצאות המדידות החשמליות, והראו כי קיימים תדרים תוצאות המדידות האינטרפרומט

מסוימים בהם לאלמנטים יש מהירות 

(. B2( וגם לרוחב )L1מרבית, גם לאורך )

כמו כן, המדידות האינטרפרומטריות 

 (.4גרף אפשרו לחזות בתנועת האלמנט )

 

 : 4 גרף
האלמנט, לדוגמה, כפי שנמדדה תנועת קצה 

על ידי אינטרפרומטר, תוך הפעלת מתח  
בתחום יחסי  L1B2סינוסואידלי על אלמנט 

. ניתן לראות כי צורת התנועה Bרוחב -אורך
של קצה האלמנט הינה אליפסה, אשר 

 .גדלה עם עליית מתח ההפעלה
 

 

ר אלמנט לדוגמה )הרוטט בתחום ניתן לראות את מהירויות הוויברציה כפי שנמדדו עבו 5בגרף מספר 

הפעלה ותדריה. מהירויות אלה בהחלט יכולות לשמש להפעלה של מנוע ה( עבור טווח מתחי Bתדרים 

 פיזואלקטרי אולטרסוני הפועל בתחומי המיקרואלקטרוניקה והאופטיקה.

 

 

 

 

 
 
 

 : 5 גרף
מהירות הוויברציה של אלמנט 

L1B2 הרוטט בתדר המתאים ,
רוחב -אורךלתחום תדרי יחס 

B .תחת מספר מתחי הפעלה ,
מהירות תנודה  –גרף עליון 

מהירות  –אורכית, גרף תחתון 
 תנודה רוחבית.

   

 

 

 

 

 ערכים יחסיים
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 ותדר רוחב-אורך ביחס כתלות כוח ומדידת טיפוס אב מנועי בניית

רוחב נוסף -את ההשערה התיאורטית כי קיים יחס אורך אימתוהמדידות האינטרפרומטריות והחשמליות 

טיפוס -נטים פיאזואלקטרים מבצעים תנועה. תוצאה זו אפשרה לנו להתקדם לעבר בניית אבעבורו אלמ

תקן מנוע אב טיפוס, המסוגל להכיל בתוכו הטיפוס הורכב -המבוסס על אלמנטים אלה. לצורך בניית אב

אלמנט פיאזואלקטרי, ציר תנועה ליניארי בעל מיסב קשיח, וחוטים להעברת המתח. כמו כן, נבחרו 

 (.Bוחב בתחום ר-וחב שונה )בעלי יחס אורךר-עה אלמנטים בעלי יחס אורךארב

אל האלמנטים הולחמו חוטים מוליכים וטיפים קרמיים להעברת החיכוך לציר התנועה והאלמנטים 

 .2תמונה יפוס לדוגמה. את מרכיבי ההתקן ניתן לראות בט-הוכנסו אל מנוע אב

  

 

 טיפוס לדוגמה-לום של מנוע אב: צי2 תמונה

 

 

 

הטיפוס על ידי הפעלת מתח סינוס על האלמנט בטווח מתחים -מדידות כוח בוצעו עבור כול מנועי אב

כוח מכויל. המדידות הראו כי כל אחד -ותדרים תוך כדי מדידת הכוח שמפעיל ציר התנועה על ידי מד

(. כמו כן, 6גרף האופטימלי לעבודה ) התדר –מהאלמנטים מפעיל כוח מקסימלי שונה בתדר מסוים 

רוחב של האלמנט לבין תדר העבודה -מתוצאות מדידות הכוח ניתן לראות כי קיים קשר בין יחס האורך

 (.7גרף עבורו האלמנט מפעיל כוח מקסימלי )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : 6 גרף
טיפוס כתלות בתדר -כוח מנועי אב
המדידה בוצעה עבור . ומתח מופעל

 .רוחב-מספר יחסי אורך
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 וחבר-: תלות תדר העבודה בו הכוח המופעל הינו מקסימאלי ביחס אורך7 גרף

 

 סקנות וסיכוםמ

 הגיאומטרי הפרמטר בתנאי אולטראסוני-פיזואלקטרי מנוע הפעלת היתכנות את מוכיחות התוצאות

 בתחום דרך פריצת יהוו אשר, גבוה וכוח קטן גודל בעלי מנועים של חדש קו תכנון מאפשר הדבר. החדש

 .הפיזואלקטריים המנועים

ן השוואה לכוחות מנועי אב הטיפוס מראה השוואה בין המדידות החשמליות והאינטרפרומטריות וכ

התאמה טובה בין המדידות החשמליות לאחרות, דבר המלמד כי המדידות החשמליות יכולות לשמש כלי 

 תכנוני יעיל לפיתוח המנועים העתידיים. 

הכוחות שנמדדו תלויים, בין השאר, בתפיסת האלמנט בזמן עבודה, הכוח המופעל על ידי הקפיץ האחורי 

, המתחים שמופעלים עליו ואופטימיזציה של מקדם החיכוך. על כן ערכי הכוחות הסופיים של והצדי

המנועים, לאחר האופטימיזציה, יכולים להיות גבוהים משמעותית מאלה של מנועי אב הטיפוס, דבר 

 שיגדיל את היתרון שבמנועים אלה.

 כיוונים להמשך המחקר

 אופטימיזציה של תפיסת האלמנט 

 ציםתכנון הקפי 

 מציאת מקדם חיכוך מתאים 

 מדידת ההספקים של המנועים החדשים 

 אופטימיזציה של המתח המופעל 

  

 

 ערכים יחסיים

ם
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 למידת התנהגות על ידי תחזית של מצבים עתידיים רצויים

 חניך: שון גאלנצאן, תיכון קציר, רחובות

 אביב תל אוניברסיטת וולף, ליאור פרופ' עמית:-מנחה

 

 

 

 

 

 א ו ב מ

 בלתי מידהל ,(learning supervised) מונחית למידה – עיקריים נושאים לשלושה מתחלקת מכונה למידת

  (.learning reinforcement) מחיזוקים ולמידה (learning visedunsuper) מונחית

 הזה מהמאגר ״לומדת״ והמכונה ,רצויים ופלטים לקלטים דוגמאות של מאגר קיים ,מונחית בלמידה

 במודל להשתמש ניתן ,הלמידה שלב לאחר .פלט של לתחזית קלט המתאימה – מודל הנקראת  – פונקציה

 הדוגמ .האימון במאגר םקיימי היו שלא חדשים קלטים עבור לפלטים תתחזיו לקבל מנת על המאומן

 לדוגמה ,מתויגות תמונות של מאגר נתון – בתמונה חפצים זיהוי היא מכונה למידת של זה בסוג נפוצה

 האם האומר תמונה, מקבל אשר מודל יוצרת ,ביניהם להבדיל לומדת המכונה ,וכלבים חתולים של תמונות

 .לבכ או חתול שם יש

 .מתויג אינו הוא אך ,מידע של מאגר קיים ,מונחית בלתי בלמידה

 איננו אך ,וחתולים כלבים של תמונות יש שלעיל בדוגמה ,כלומר

 המכונה, מטרת .חתולים לוואי כלבים מכילים מהם לואי יודעים

 לקטגוריות מקבלת שהיא התמונות את לחלק לנסות ,זה במקרה

  .נוסף מידע ללא ,לחתולים כלבים בין ההבדלים את ולהבין

 מודל אימון היא מונחית בלתי בלמידה לשימוש נוספת הדוגמ

 של אחר לסוג ,לדוגמה סוסים – תמונות של אחד סוג הממיר

 תמונות הוא למודל קייםה המידע זה במקרה .זברות – תמונות

 ,התמונות בין הקשרים נתונים לא אך ,וזברות סוסים של רבות

 הדוגמ .התמונות בין להמיר דרך ולמצוא לבד אותם ללמוד ועליו

 .1 באיור ראו לחמור סוס בין להמרה
 הממיר למודל המדוג :1 איור

 וזברות סוסים של תמונות בין
 מונחית בלתי למידה באמצעות
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 שניתן סביבה נתונה אלא ,ממנו ללמוד שניתן מידע קיים לא זה במקרה .לחלוטין שונה מחיזוקים למידה

 ,לבצע שברצונו פעולה על מחליט ,הנוכחי המצב את זו מסביבה מקבל המודל .אינטראקציה איתה לעשות

 את ללמוד היא המודל מטרת .ניקוד למודל ומחזירה המצב את משנה ,הפעולה את תמקבל ביבההס

 את יקבל המודל השחמט במשחק ה,לדוגמ .האפשר ככל גבוה ניקוד לקבלת אותו שתוביל האסטרטגיה

  .יקות תוצאת או ,הפסיד ,ניצח האם – ניקוד יקבל המשחק ובסוף ,להזיז כלי איזה יחליט ,הלוח מצב

 .העבודה מתבססת שעליהם ספציפיים למידה ואלגוריתמי מודלים במספר נתמקד תכע

 נוירונים רשתות

 בכל ,כיום מהמודלים להרבה הבסיס הם נוירונים רשתות

 של פשוטה מאוד הגרס על מבוססים הם .הלמידה סוגי שלושת

 שניתן כפי ,לשכבות המחולקים רבים נוירונים יש שבה ,המוח

 הנוירונים מכל חשמליים אותות מקבל נוירון לכ .2 באיור לראות

 ,אליהן החיבור עוצמת לפי אותם משקלל ,לו הקודמת בשכבה

 את ושולח ,פשוטה מתמטית פונקציה התוצאה על מפעיל

 מתמטיות פעולות עושה נוירון כל ,בעצם .הבאה לשכבה התוצאה

 ,נכונות בעוצמות נכונים חיבורים לאחר ,ביחד אך ,בסיסיות

 ,המודל אימון שלב במהלך .מסובכות פעולות לבצע םיכולי

 .הרצויה המטרה אל להגיע מנת על הנוירונים בין החיבורים את משנים

GAN – Network Adversarial Generative 

 .מסוימת התפלגות למפות ללמוד היא הכללית המטרה זו בשיטה

 לאמן היא והמטרה ,יד בכתב ספרות של תמונות עם מאגר קיים ה,לדוגמ

 תמונות לייצר מסוגל יהיה וכך התמונות של ההתפלגות את שימפה מודל

 :נוירונים רשתות בשני משתמשים ,זו בשיטה .יד בכתב ספרות של

network Generator ו-network Discriminator. ה מטרת-Discriminator 

 ידי על שנוצרת להתפלגות האמיתית ההתפלגות בין להבדיל ללמוד היא

 את תבלבל אשר התפלגות לייצר היא Generator-ה ומטרת ,ratorGene-ה

 בין משחק מעין נוצר ,סותרות מטרות שתי שיש בגלל .Discriminator-ה

 מכן ולאחר ,יותר מדויק מידע לייצר לומד Generator-ה – הרשתות שתי

 שהוא במידע חדשה טעות ומוצא Generator את מבין Discriminator-ה

 למצב מגיעים ,מתכנסת הלמידה אם דבר של בסופו חלילה. וחוזר ,יוצר

 מדויק יד בכתב ספרות של תמונות הלדוגמ ,מידע מייצר Generator-ה שבו

 .האמיתי המידע לבין בינו להבדיל מצליח לא כבר Discriminator-וה מאוד

 תהמיועדו נוירונים רשתות שמכיל GAN-ה שיטת פרסום לאחר שהגיע שכלול הוא DCGAN-ה 

 .3 באיור לראות ניתן ספרות על DCGAN-ה של לתוצאות הדוגמ .לתמונות ספציפית והמותאמות

 בעלת נוירונים לרשת אילוסטרציה :2 איור
 בין והחיבורים פנימיות שכבות שתי

 השכבות

 ספרות של לתמונות הדוגמ : 3 איור
 מסוג מודל ידי על שנוצרו יד בכתב

DCGAN 
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UnitGAN - ה שיטת על המבוססת ,תמונות של שונות קבוצות בין להמרה שיטה-DCGAN.  

 ,שונות נוירונים רשתות בשש משתמשים זו בשיטה

 תמקודדו 𝐸2-ו 𝐸1 מסוג הרשתות .4 באיור ותהמתואר

 למרחב בהתאמה השונים מהמרחבים התמונות את

 הרשתות .התמונות של מספרי ייצוג המכיל ,משותף

 מהייצוגים התמונות את משחזרות 𝐺2-ו 𝐺1 מסוג

 𝐷2-ו 𝐷1 ורשתות ,המשותף שבמרחב שלהם המספריים

 קומבינציות הפעלת ידי על הנוצרות התמונות את בוחנות

𝐸1 של שונות 𝐺1-ו ⁄2  לתמונה 1 מסוג תמונה להמיר ברצוננו אם זו, בדרך .DCGAN-ה שיטת באמצעות ,⁄2

 שיטה .2 מסוג תמונה לנו שתיצור ,𝐺2 את נפעיל שלה התוצאה ועל התמונה על 𝐸1 רשת את נפעיל ,2 מסוג

 שיחזור :רותהמט-מתתי לחלק דוגמאות להלן שונות. רשתות לאימון מטרות-תתי הרבה משלבת זו

 הנוצרות התמונות איכויות של בדיקות ,התואמות G-וה E-ה רשת הפעלת לאחר המקורית התמונה

𝐷1 באמצעות הרשתות של שונות קומבינציות בהפעלת  המטרות-תתי מגוון של שילוב ידי על .ועוד ,⁄2

 .5 באיור ראותל שניתן כפי ,תמונות בהמרת ביותר מרשימות לתוצאות להגיע זאת שיטה הצליחה

 תפקידי את הממחיש איור :שמאל מצד :4 איור
 ,אחד תמונות מרחב בין הממירות ,השונות ותהרשת
 :ימין מצד .שני תמונות ולמרחב ,משותף וקטורי למרחב

 .אימון במהלך השונות הרשתות בין השונים החיבורים

𝑋1 

 בין המרה ;וחזור ללילה םיו באור תמונות של המרה :למטה מלמעלה .unitGAN-ה שיטת ותבאמצע תמונות של להמרות דוגמאות :5 איור

 .רוחזו מחשב ממשחק לתמונות האמיתי םמהעול תמונות המרת ;וחזור חורף לתמונות קיץ תמונות המרת ;וחזור לגשום שמשי אוויר במזג תמונות
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 המחקר מטרת

 במשחקי לשחק ללמוד מסוגלתה Learning Reinforcement-ל חדשה שיטה לפתח היא המחקר מטרת

 טותמהשי וניסיונות משחקים של יותר קטנה בכמות אך ,יותר טובה או אדם לבני דומה ברמה מחשב

 .earningL Supervised-ו Learning Unsupervised מסוג שיטות של שילוב ידי על וזאת ,קיימותה

 Learning Reinforcement-ל הקיימות השיטות

Q Deep – DQN-Network Learning 

 הנוכחי המצב את שמקבלת פונקציה – המטרה ונקצייתפ את חזותל יאה וז שיטהב כלליתה המטרה

 םמשתמשי זאת לבצע נתמ על פעולה. לכל קבלל עומד המודלש הניקוד כוםס של תחזיתה את ומחזירה

 נבחרה,ש הפעולה הנוכחי, המצב תא המכילים אובייקטים – עבריםמ לש ביםר ובייקטיםא מכילה בזיכרון

 המצב את שמקבלת וניםנויר רשת מאמנים הז זיכרון זרתבע הסביבה.מ התקבלש הניקודו באה המצב

 והשוואתם שנבחרה הפעולה עבור המטרה רכיע חישוב ידי לע המטרה, ונקצייתפ ערכי תא וחוזה הנוכחי

 זיכרון.ב השמור הניקוד וכולל ,הבא המצב בורע ביותר טוביםה המטרה לערכי

 .policy greedy epsilon שנקראת שיטה פי על שנבחרות פעולות עם משחקים ,הזיכרון את לבנות מנת על

 ואת (,epsilon היוונית האות) 𝜖 בהסתברות אקראית פעולה מבצעים האימון במהלך ,זו שיטה פי על

1 בהסתברות מציע שהמודל הפעולה − 𝜖. האימון במהלך 𝜖 רוב כלומר) 0.95 של יחסית גבוה בערך מתחיל 

 הפעולות רוב כלומר) יותר לומד שהמודל ככל ,0.05-ל בהדרגה ויורד (אקראיות הן המתבצעות הפעולות

 בצורה חדשים דברים לנסות אחד מצד למודל מאפשרות זו ואקראיות דעיכה (.המודל ידי על מתבצעות

 שהוא כפי פעולות רק עושה היה המודל אם .במשחקים מתקדמים לשלבים להגיע גם שני ומצד ,אקראית

𝜖) חוזה =  אקראיות פעולות רק עושה היה אם אך ,חדשות אסטרטגיות ולומד משתפר היה לא הוא (,0

(𝜖 =   .בהם להתנהג כיצד לומד היה ולא המשחק של יותר מתקדמים לשלבים מגיע היה לא הוא (,1

 הגבוה יהיה חוזה הנוירונים רשתש המטרה פונקציית רךע שעבורה פעולהה תהיה ריבח המודלש הפעולה

 ביותר.

A3C - riticc-actor advantage asynchronous 

 הנוכחי מצבה את מקבלת והיא Actor תשנקרא אחת רשת – סוגים משני וירוניםנ רשתות כילהמ זו שיטה

 יותר, נפוצות היוי יותר טובות פעולותש כך בצע,ל שעלינו פעולותה תפלגותה את ומחזירה המשחק של

 )בניגוד טוב הזה מצבה כמה עד ארהמת יקוד״״נ ומחזירה המצב את בלתמק אשר – Critic– שנייה ורשת

 במשחק(. לניקוד תחזיתה את ומחזיר פעולהו מצב שמקבל DQN-ל

 שרשת הפעולה את מבצעים במשחק שלב בכל המשחקים. מןבז מתבצע והאימון זיכרון קיים לא זו בשיטה

 מסוג רשת מאמנים זו. פעולה עבור הניקוד ואת הבא המצב את מהסביבה ומקבלים בוחרת Actor-ה

Critic ועוד הבא מהמצב צופה שהיא לניקוד הנוכחי המצב על מחזירה שהיא הניקוד של השוואה בעזרת 
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 רשת בעזרת במשחק שבוצעה הפעולה עבור Advantage שנקרא ערך מחשבים כעת כרגע. שקיבלנו הניקוד

 את ומעדכנים במשחק, האפשריות הפעולות לשאר ביחס טובה הפעולה כמה עד מתאר זה ערך .Criticה

 .Advantage-ה ערך באמצעות Actor-ה רשת

 ticsCri-ו Actors של זוגות רבהבה משתמשים שפרקטית כךב מגיע שיטהה של שםב האסינכרוני החלק

 היותל הופך הוא אם כללי וגז מעדכן הזוגותמ אחד כלו ונות,ש סביבותב במקביל יםולומד יםמשחק אשר

 ביותר(. טובה )שהוא הכללי הזוגמ הנוירונים תא מעתיקים פעמיםל פחות טוביםה והזוגות ביותר, הטוב

DFP – Prediction Future Direct 

 סביבותה לש מקרהב גולמי. וקלט מדידות – חלקים שלי מקבל שהמודל המצב תא מחלקים זו בשיטה

 החיים התחמושת, כמות – יוה והמדידות מהמשחקים, תמונותה היו גולמיה הקלט ודלמ תא דקוב שבהם

 חזיתת יוצרת והיא הפעולה, אתו הנוכחי בהמצ תא מקבלתש רונים,ינו שתר מאמנים נהרגו. מפלצות וכמה

 לש התחזית בעזרת לכןו במדידות, לוית קבלמ המודלש הניקודש והניח במאמר וב.הקר בעתיד מדידות של

 להיות הניקוד של לתחזית שתגרום פעולהה את נבחר קבל.י שהמודל ניקודה את חשבל פשרא המדידות

 ביותר. הגבוהה

 אמניםמ הנוירונים שתר את .policy eedygr epsilon-ה שיטת פי על הנוצר בזיכרון גם משתמש זה מודל

 והמדידות. התחזיות שוואתה ידי על הזיכרון באמצעות

  שלנו השיטה

 כללי מבנה

 הפעולה את לחשב וצריך ,מהסביבה הקודמים והמצבים הנוכחי המצב את מקבל המודל ,נתון רגע בכל

 רשת בעזרת אליהם להגיע רוצה שהיה המצבים של תחזית יוצר המודל ,זו פעולה למצוא מנת על .לביצוע

 הפעולות את לחשב מנת על 𝑁𝑎 נוספת נוירונים ברשת משתמש המודל ,מכן לאחר .𝑁𝑝 כללית נוירונים

 שנחשבים משחקים על רק 𝑁𝑝 את נאמן ,הבא בחלק שיוצג כפי .הרצויים למצבים להגיע מנת על הנדרשות

  .ה״טובים״ שחקיםבמ כמו לניקוד יובילו ביחד 𝑁𝑎-ו 𝑁𝑝 ידי על שייבחרו שהפעולות מנת על ל״טובים״

 אימון שיטת

 – K את נגדיר .שלו ל״זיכרון״ מתווסף מבצע שהמודל משחק כל ,הרשתות שתי את לאמן מנת על

  .טובים כמשחקים – ביותר הטובים המשחקים

 לשיטת הדומה בשיטה משתמשים אנחנו ,הרשת את לאמן מנת על .𝑁𝑝 רשת עבור האימון משיטת נתחיל

,𝐸1 הרשתות ששת מכל תהמורכב ,UnitGAN-ה 𝐸2, 𝐺1, 𝐺2, 𝐷1, 𝐷2, הוא הראשון התמונות מרחב כאשר 

 – השני התמונות מרחב – זה מרחב להמיר רוצים אנחנו שאליהם והתמונות ,מסוים למועד עד תמונות

 מונותהת את .הבאים למצבים התחזיות את גם כוללות אך הקודמים המצבים את המשלבות תמונות הוא
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 ,להם תתאים הבאים למצבים התחזיות שהתפלגות כך ,ה"טובים" מהמשחקים רק לוקחים לאימון

 :השני אחרי אחד 𝐺2-ו 𝐸1 של כהפעלה נגדיר 𝑁𝑝 רשת את .רצויים מצבים של יהיו התחזיות ,כלומר

𝑁𝑝(𝑥) = 𝐺2(𝐸1(𝑥)), של שהתוצאה כך 𝑁𝑝 הרצויים למצבים הנוכחיים ביםהמצ של ההמרה תהיה 

  .העתידיים

 אך ,תמונות לסיווג רגילה Learning Supervised בשיטת נשתמש ,𝑁𝑎 הרשת של האימון שיטת עבור

 של התמונות ואת ,הנוכחי הרגע עד שהיו התמונות את נקבל ,אובייקט ולסווג בודדת תמונה לקבל במקום

 אנחנו ,𝑁𝑎 את ,𝑁𝑝 של לאימון בניגוד .שהתבצעה פעולהה את לסווג ונלמד ,במשחק הבאים המצבים

 סיווג במשימת הבדל אין .הטובים המשחקים רק ולא ,המשחקים כל של הזיכרון באמצעות מאמנים

 מעוניינים לא ואנחנו ,המשחקים שאר לכל טובים משחקים בין ועתידיות נוכחיות תמונות פי על הפעולות

 .הטובים במשחקים יותר שנפוצות מסוימות פעולות להעדיף תלמד 𝑁𝑎-ש

 הלמידה לבין משחקיםה בין ותזמון זיכרוןה בניית שיטת

 ומהזיכרון הכללי מהזיכרון אקראיים משחקים נבחרים שבו למידה של מקטע מתחיל ,משחק כל לאחר

 את מאמנים אנחנו .מהבהתא (בכך ותשנכלל הרשתות תתי וכל) 𝑁𝑝-ו 𝑁𝑎 את באמצעותם ומאמנים ,הטוב

𝑁𝑎 את אך משחק, כל לאחר אחת פעם 𝑁𝑝 כללי שבאופן מצאנו כי ,פעמים כמה מאמנים אנחנו 𝑁𝑝 דורש 

 ארוך כלל בדרך כולו האימון קטע ,לכך בנוסף .מספקות לתוצאות להגיע מנת על 𝑁𝑎 מאשר אימון יותר

 הספיקו 𝑁𝑎-ו 𝑁𝑝-ש לפני נוספים משחקים לבצע טעם שאין חושבים שאנחנו מפני וזאת המשחק מקטע

 אם גם – זמן באותו ומשחקות מאמנות אשר האחרות לשיטות בניגוד ,הקודם המשחק מאז להשתפר

 מאומן. אינו המודל

 ת ו א צ ו ת

 התלת היריות ממשחקי חדא – 9931 משנת doom המשחק של ונותש סביבות ארבע על השיטה את ניסינו

 הסביבות ארבע ושדים. פלצותמ במגוון להילחם ריךצ השחקן בוש ראשונים,ה אשוןר גוףב ייםממד

 שלהם: בקושי עולות גםו המודל של ונותש יכולות בוחנות

 כמה בכל בשחקן פוגע אשר רעלמ עשויה רצפתו שרא מרובע בחדר נמצא שחקןה בהש סביבה – 1 סביבה

 השחקן על ליהם.ע דורך ואה אשרכ שחקה תא מרפאותה קופסאות אקראיותב מפוזרים בחדר רגעים.

 שרד. הוא במשחק צעדים כמה פי לע ניקוד מקבל הואו מהרעל, תמ שהוא פניל האלו חבילותה את לאסוף

 רעל בקבוקי םג אקראית בו שמפוזרים מבוךב נמצאת ךא הקודמת, יבהלסב דומהה ביבהס – 2 סביבה

 מהם. להתחמק השחקן שעל

 קראיתא מפוזרים בחדר וספים.נ קירות מהכ םע רובעמ חדרב ישוריתמ משחק סביבת – 3 סביבה

 מקבל והוא הרוג,ל השחקן שעל מפלצות קראיתא בצורה ופיעיםמ זו סביבהב תחמושת.ו יפויר קופסאות

 הורג. שהוא מפצלת לכל נקודה

 רעל. בקבוקי גם מכילהו יותר, ומורכבת ישוריתמ לא אך 3 לסביבה ומהד – 4 סביבה
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 נפרד מחשב על הרצנו פרמטרים של קומבינציה כל כאשר פרמטרים, מגוון באמצעות אימנו המודל את

 מספיק כי מצאנו למודל. ביותר הטובים הם פרמטרים אילו למצוא מנת על התוצאות את והשווינו

 עבור 𝑁𝑝 רשת של לתוצאות דוגמאות טובות. לתוצאות להגיע מנת על קדימה מצבים שני יחזה שהמודל

 .7 באיור לראות ניתן 2 סביבה

 
 

 

 
 

 -ו D1_basic סביבות עבור שלהלן(. )בטבלה אחרים למודלים השווינו שלנו המודל תוצאות את

D2_navigation. אלגוריתם של הניקוד את בדקנו לא DFP של החיים בכמות בשינוי משתמש הוא כי 

 ניקוד הוא בטבלה המוצג הניקוד שרד. הוא שחקמ מצבי בכמה משתמשים אנחנו ואילו כניקוד, השחקן

 בדיקה. בשלב משחקים מספר עבור ממוצע

 

ניקוד המשחקים עבור 

D2_navigation  

 200,000לאחר 

 מצבי משחק

 400,000לאחר 

 מצבי משחק

 600,000לאחר 

 מצבי משחק

 612.41 553.46 513.77 השיטה שלנו

DQN 416.67 438.12 452.72 

 
 

 להם. המתאימים יםהפרמטר למציאת וספתנ עבודה ורשותד הסביבות שאר עבור התוצאות

 ו;ב המפוזרים הריפוי קופסאותו החדר – 1 סביבה השונות: הסביבותמ המצבים את ממחישותה דוגמאות :6 איור

 ומלפניה לאיסוף ניתנתה תחמושת שחקןה ליד מאלש מצד – 3 סביבה שחקן;ה מול ריפוי ותקופסא עם מבוך – 2 סביבה

   שונים. מחומרים חדריםו מקירות עשויה ותר,י מורכבת ךא ,3 סביבהל דומה – 4 סביבה מפלצת; – מימין ריפוי. קופסת

 ייצרמ המודלש םהקידודי הבאים. למצבים להמוד של תחזיותו קידודים מצבים,ל דוגמאות :7 איור

 כולותי כי ברורות, ולא טושטשותמ נראות תחזיותה ךא מיתיים,א מצביםל דומיםו רוריםב נראים

 אפשר כללי באופן ראו.י הם בדיוק איך טוחב לא ודלוהמ עתידיםה מצביםל פשרויותא מהכ להיות

 לכיוונם. ללכת צריך שחקןה כלומר השחקן, לא יתקרבו ריפויה שקופסאות וזהח שהמודל לראות
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 לעתיד והמשך מסקנות

 מגיע והוא DQN מאשר מהר יותר מודלל מצליח לנוש שהמודל הוכחנו D2_navigation הסביבה עבור

 חיפושי והרצת נוספת בודהע נדרשת .ששוחקו משחקים לש קטנה היחסית מותהכ עבור ותרי טוב לניקוד

 של התוצאות את לבדוק צריך נוסףב הסביבות. שאר בורע טובות וצאותת לקבל נתמ על ספיםנו טריםפרמ

A3C אליהם. גם תוצאותה את ולהשוות אלהה הסביבות עבור  

 לבין משחק בזמן שנעשות הפעולות על Descriminator-ה של התחזית בין קשר שיש הראו קצרות בדיקות

 קשר גם ונמצא טעות, יעשה המודל אם לחזות מסוגל escriminatorD-ה כלומר עושה, שהמודל טעויות

 -ה את לשלב אפשר לדעתנו לכן, פחות. מכיר שהמודל במצבים להימצאות שלו התחזיות בין

Descriminatorאת ליעל וגם המודל של התוצאות את לשפר אפשר וכך בלמידה, רק ולא המשחק, בזמן גם 

 .exploration-ה תהליך

 

 יהביבליוגרפ

Unpaired Image-to-Image Translation using Cycle-Consistent Adversarial Networks, 

https://arxiv.org/abs/1703.10593 

Generative Adversarial Networks, https://arxiv.org/abs/1406.2661 

Unsupervised Representation Learning with Deep Convolutional Generative Adversarial 

Networks, https://arxiv.org/abs/1511.06434 

Unsupervised Image-to-Image Translation Networks, https://arxiv.org/abs/1703.00848 

Playing Atari with Deep Reinforcement Learning, https://arxiv.org/abs/1312.5602 

Asynchronous Methods for Deep Reinforcement Learning, https://arxiv.org/abs/1602.01783 

Learning to Act by Predicting the Future, https://arxiv.org/abs/1611.01779 

ViZDoom: A Doom-based AI Research Platform for Visual Reinforcement Learning, 

https://arxiv.org/abs/1605.02097 

 

 

https://arxiv.org/abs/1703.10593
https://arxiv.org/abs/1406.2661
https://arxiv.org/abs/1511.06434
https://arxiv.org/abs/1703.00848
https://arxiv.org/abs/1312.5602
https://arxiv.org/abs/1602.01783
https://arxiv.org/abs/1611.01779
https://arxiv.org/abs/1605.02097
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 אופטימיזציה של תכונות גלאי רב סגמנטלי 

 לזיהוי מקור של התפרצויות קרינת גמא

 חניך: עמנואל גרבשטיין, אורט כרמים, כרמיאל

 מיתים: ד"ר לי יעקובי, פרופ' אהוד בכר, הפקולטה לפיזיקה, ע-מנחים

 חיפה ,הטכניוןקריית 

 

 

 

 

 

 

 

  א ו ב מ

 בקיץכבידה גילוי גלי  בעיקר לאחרוא נושא בעל חשיבות רבה, גמא ה תניזיהוי הכיוון של התפרצויות קר

 גמא.  תניקרהתפרצויות , וקישורם ל2016

גלאי כיווני לקרני גמא, שמיועד לעבוד על  תכנון"מנחים עמיתים" לקחתי חלק בפרויקט לתכנית במהלך 

חקר בתחום עוסקים במהר לי יעקובי, "דואהוד בכר  'המנחים, פרופלווין. -פלטפורמה של ננו

במהלך  .2017האסטרופיזיקה בטכניון, הציעו לי לקחת חלק בפרויקט בפגישתנו הראשונה בדצמבר 

המיועדת למצוא את הממדים האופטימליים לגבישים  javaהתכנית עבדתי על סימולציה בשפת התכנות 

 אשר ישמשו בגלאי, תוך כדי לימוד וקריאת מאמרים בנושא המחקר.

 מבוא תיאורטי 

 גמא והקשר שלהן להתמזגויות של מערכות כוכבים בינריים  קרני

 ור שחורח –כוכב ניוטרונים  מערכותהמורכבות מזוגות כוכבי ניוטרונים ו

שיאפשר לנו  ,GRB (Gamma Ray Burst), או גמא תניקרלהתפרצויות מטרת הפרויקט היא לפתח גלאי 

. בעזרת קרני גמא חרונים לפני ההתמזגותללמוד על מערכות כוכבים בינריות מסיביות במסלוליהם הא

 . VIRGO-ו  LIGOאירועים עוצמתיים אלו מחוללים גלי כבידה אשר ניתנים לצפייה בגלאי גלי הכבידה
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נתגלה , אשר היה הראשון שGW170817גילו את גל הכבידה  VIRGO-ו LIGOגלאי  2017אוגוסט ב 17-ב

ים ה שנתגלו לפניו, שמקורותיהם היו התמזגויות של חורמהתמזגות זוג כוכבי ניטרונים, לעומת גלי הכביד

קטרום פולטים קרינה בספ –חור שחור  –שחורים. התמזגות זוגות כוכבי ניטרונים וזוגות כוכבי ניוטרונים 

 שניות אחרי 1.7האלקטרומגנטי, וזאת בניגוד להתמזגויות צמד חורים שחורים. היפותזה זו הוכחה כאשר 

גילה את התפרצות  (Fermi Gamma-ray Space Telescope, לוויין פרמי )GW170817גילוי גל הכבידה 

תצפית (. sGRB)שנמשכה כשתי שניות, ולכן מוגדרת כהתפרצות גמא קצרה  GRB 170817Aקרינת הגמא 

יכולת  יש מקור משותף עם גלי הכבידה.( sGRBקצרות )הגמא קרינת ההתפרצויות אמפירית של זו אישרה

 נית של לוויין פרמי אינה מדויקת מספיק בכדי לאתר במדויק את המקור )גלקסיה(, אלא רקהגילוי הכיוו

בכדי לדעת באיזה חלק של השמיים המקור עלול להימצא. לכן, יצירת גלאי קרני גמא בעל יכולות דיוק 

 טובות יותר יעזור לחקר גלי כבידה ומערכות בינריות והתמזגותן.

 ופוטומולטיפלייר בסגמנט יחיד של המערכת NaI(Tl)מגביש  קרון העבודה של גלאי הבנוייע

בליעת פוטון ל בתגובהגביש ש – (NaI(Tl)גביש סודיום יודיד )מ מורכבכל אחד מהסגמנטים של הגלאי 

הנפלטים תלויה  האולטרה סגול פוטונים של קרינה אולטרה סגולה. כמות פוטוני הוא פולטקרינת גמא 

פוטונים עבור  37. הגביש המשמש לגלאי הזה יבצע סינטלציה של שנבלעגמא פוטון קרינת הל באנרגיה ש

)קילו אלקטרון וולט( של אנרגיה בפוטון הנקלט. הסינטלציה נגרמת כתוצאה מתגובת שרשרת  KeVכל 

בה הפוטון הנקלט גורם ליינון האטומים בגביש, כלומר, הפוטון מיינן אטום אחד, והאלקטרון הנפלט 

ה של אותו הפוטון. האלקטרון ממשיך להגיב עם אטומים אחרים ולהעביר להם חלק נושא את האנרגי

מהאנרגיה שלו עד שהאנרגיה שהוא נושא קטנה מהאנרגיה הדרושה ליינון של אטום. בשלב זה כל 

האלקטרונים החופשיים נקשרים שוב לאטומים, וכתוצאה מכך נפלטת כמות מסוימת של פוטונים. 

( שמחזק את אות הפוטונים PMTמכפילור, נים אל רכיב הנקרא פוטומולטיפלייר )הפוטונים שנפלטו מכוו

ומייצר אות אנלוגי. כל התהליך המתואר מאפשר לכל אחד מארבעת הסגמנטים במערכת ליצור אות 

יש אפשרות  ךאנלוגי שתלוי בעוצמת הפוטון שנקלט. הסגמנט מסוגל להגיב לכל פוטון אינדיבידואלי, א

פוטון עקב זרם רב של פוטונים. בנוסף למדידת העוצמה של כל פוטון, ניתן לחשב את כמות לאי קליטה של 

 הפוטונים שנקלטו בשנייה במהלך ההתפרצות שנמדדה.

קור של התפרצות קרון הפעולה של גלאי ארבע סגמנטלי ואופן גילוי המיע

 קרני גמא

ה קושי זיהוי הכיוון ממנו הגיעה התפרצות קרני גמא היא משימה המהוו

על  ,גורמים. הצבת מספר גבישים במרחק רב אחד מהשני כמהמסוים, בגלל 

 בלתיה פתרון וומנת למצוא את הכיוון על פי הפרשי זמני ההגעה של האות, יה

אפשרי מאחר וההבדלים יהיו קצרים מדי בכדי להימדד על ידי מכשירים 

ם נעים מודרניים )קרני גמא הם צורה של קרינה אלקטרו מגנטית, ולכ

במהירות האור(. הצבת הגלאים במרחקים גדולים ומשמעותיים אחד מהשני 

ה פתרון מסובך ולא יעיל, מאחר והוא ידרוש מספר רב של לוויינים וויה

אחד או יותר לוויינים על ידי  ה שלחסימ יתהנעים בחלל בסנכרון, וייצור בעי

הקונפיגורציה של הגלאי שנוצרה  ויזואליזציה של: 2איור  כדור הארץ ופגיעה ביכולת הזיהוי הכיוונית.
החלקים האדומים הם מקום הימצאם של . בסימולציית מטלאב

 והפוטומולטיפליירים מיוצגים על ידי הגלילים הכחולים, הגבישים
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השיטה בה אנחנו משתמשים ליצירת הגלאי מהווה שילוב של ארבעה סגמנטים, המורכבים  ,מסיבות אלה

בעיקר מגבישים סינטלטורים ופוטומולטיפליירים. הסגמנטים ימצאו בקונפיגורציה בה הם בנטייה של 

מעלות אחד  90מספר מעלות מהאופק )פרמטר אשר יקבע כחלק מתהליך האופטימיזציה( ובנטייה של 

כל (. קונפיגורציה זו נועדה לאפשר קבלה של אות שונה מ1 ציר אופקי )כפי שניתן לראות באיור מהשני על

סגמנט בעת קליטת התפרצות עקב הנטייה של הסגמנטים לכיוונים שונים, דבר שגורם לחשיפה שונה של 

אשר ערך  ,הסינטלטורים כלפי המקור. כתוצאה מכך, כל גביש מקבל כמות שונה של פוטונים מהמקור

פאתו כלומר, גביש סינטלטור שטוח הפונה עם . ממנה הגיעה ההתפרצותשהתאם לנקודה בשמיים בישתנה 

 פאתו הקטנההתפרצות, ואילו גביש זהה הפונה עם היקבל זרם גבוה של פוטונים מ ,כלפי המקור הגדולה

 כלפי המקור יקבל זרם קטן יותר.

רצויות מנקודות שונות על השמיים, ותחשב את כמות על פי מודל זה, ניתן ליצור סימולציה שתדמה התפ

לשחזר את מיקום המקור של ההתפרצות  יאפשרוהפוטונים הנקלטים בכל אחד מהסגמנטים. נתונים אלו 

 נקלטו בכל אחד מהסגמנטים של הגלאי.שעל פי היחסים בין האותות 

רקע קוסמית, המהווה רעש  גורם נוסף המקשה על גילוי מדויק של המקור, והוא קרינת קיים במציאות

התפלגות ערך אקראי מעל ידי  תיאורבאות המתקבל. קרינה זאת בלתי ניתנת לחיזוי, אך ניתנת ל

פואסונית של ערך המתקבל כתוצאה מהכפלת שטח הפנים של הסינטלטור בקבוע שמצאנו על ידי אבחון 

 הפנים של הגביש התברר כלינארי.היחס בין כמות הרקע הממוצע הנמדד לבין שטח  .נתונים מלוויין פרמי

גורמת לשינוי היחסים זאת תופעה  .הרקע הקוסמי נקלט ביחד עם האות ממקור ההתפרצות, ומשנה אותו

. לכן, יש ההתפרצות סטייה אשר תתבטא בגילוי שגוי של המקורלו ,בין האותות המתקבלים בסגמנטים

 )צורתם היא גלילית(. היחס הגבוה העובי/ובההעדפה לסגמנטים בעלי יחסים גבוהים בין הרדיוס לבין הג

שנה את יההתפרצות  ו הגיעהממנשכל שינוי בכיוון מאחר ויגרום לרגישות רבה לשינויים במיקום המקור, 

גרמו כתוצאה מקליטה של ישינוי באות. לכן, שינויים שייוביל לכמות הפוטונים הנקלטים בסינטלטור ו

ות של הסגמנטים באופן מינימלי שלא יגרום לסטייה רבה בזיהוי קרינת רקע ישפיעו על היחס בין האות

 המקור.

לגלות כמה שיותר התפרצויות בשנה. כמות ההתפרצויות שגלאי מסוגל  –מטרה נוספת  יש אך לגלאים

לראות תלויה ברגישות שלו לנקודות שונות בשמיים. הרגישות היא פונקציה של כמות רעש הרקע 

על  ה נקודה בשמיים, ומחושבת ביחידות של פוטונים לשנייה לסנטימטר רבוע.והחשיפה של הגלאי אל אות

ן פרמי על מנת לתאר ימנת למצוא את כמות ההתפרצויות שגלאי יוכל לראות, השתמשנו בנתונים מלווי

 את כמות ההתפרצויות שגלאי יראה כפונקציה מהרגישות שלו.

הדרישות עבור כל אחת  .בתהליך תכנון הגלאיחשיבות רבה  – דיוק ורגישות – לואשני האספקטים הל

הרגישות  ,אחת את השנייה, מאחר ועל מנת שגלאי יראה כמה שיותר התפרצויותהמהתכונות האלו נוגדות 

שלו צריכה להיות גבוהה לכל נקודה בשמיים, כלומר ההיטל שלו צריך להיות גדול יחסית עבור כל נקודה. 

סגמנט להיות בעל היטלים שונים כלפי נקודות שונות, על מנת להשיג לעומת זאת, דורשת מכל  ,יכולת דיוק

 ותהילהסינטלטור צריך  ו, ההיטל שלזרם פוטונים שונה בכל סגמנט בעת התפרצות. בכדי להשיג מטרה ז

גורם לרגישות נמוכה באופן משמעותי בנקודות מסוימות, ה דברשונה משמעותית עבור נקודות שונות, 

מוצעת של כל הגלאי. לכן, המטרה של תהליך האופטימיזציה היא למצוא וירידת הרגישות המ

בנוסף,  שנה.מהלך יוכל לגלות התפרצויות רבות בהוא בה לגלאי יהיו יכולות דיוק טובות ושקונפיגורציה 
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על מנת לאשר זיהוי של התפרצות קרני גמא, עלינו לזהות את ההתפרצות בשני סגמנטים לפחות, מה 

 ווא פוטנציאליות שעלולות לקרות עקב רעש פנימי או חיצוני, או מגוון גורמים אחרים.שימנע התראות ש

 ותהליך האופטימיזציה Javaכתיבת סימולציה בשפת התכנות 

ית מחשב שתוכל לבצע אופטימיזציה לתכונות הגלאי על יחלק משמעותי מהפרויקט היה כתיבת סימולצ

 בכל הרצה התוכנה מקבלת והן ביכולות גילוי התפרצויות. הן ביכולות דיוק ,מנת לאפשר ביצועים טובים

 כקלט את הרדיוס של כל גביש, ומבצעת אופטימיזציה עבור הגובה שלו ועבור הנטייה של כל סגמנט.

 .Eclipseובסביבת העבודה  Javaכתיבת התוכנה התבצעה בשפת התכנות 

 על תיאורמאובייקט משני האחראי בו מתבצעות מגוון הפעולות, ושהתוכנה מורכבת מאובייקט ראשי 

נטייה אנכית, אופקית, רדיוס הגביש הגלילי וגובהו. האובייקט הראשי מורכב  –תכונות הסגמנטים 

גובה הגביש  –מפעולה ראשית, המבצעת לולאת אופטימיזציה, שקובעת כל פעם תכונות אחרות לסגמנט 

ראה. בתוך י הנבדקת קונפיגורציהגלאי בהומחשבת את כמות קרינת הרקע ש ,וזווית הנטייה של הסגמנט

לולאת האופטימיזציה ישנה לולאה העוברת על כל נקודה בחצי כיפת שמיים ומבצעת מגוון חישובים עבור 

מרחק זוויתי של הנקודה אליה הגביש  –כל אחד מארבעת הסגמנטים על מנת למצוא את התכונות הבאות 

גביש על אותה נקודה, חלקו היחסי של ההיטל מההיטל הגלילי פונה מהנקודה על השמיים, היטל של ה

, תוצאות החישובים משמשים על מנת וסיום לולאה זבהכללי של כל הגלאי והרגישות כלפי אותה נקודה. 

לחשב את כמות ההתפרצויות שהגלאי יהיה מסוגל לגלות בשנה לפי ממוצע הרגישות לנקודות השמיים, 

התפרצויות מנקודות אקראיות בשמיים. בעזרת כמה  1,000דימוי י וחישוב יכולת הדיוק של הגלאי על פ

פונקציות נוספות, מחושב מספר הפוטונים שהתקבל בכל סגמנט עבור כל התפרצות ומתבצעת הוספת רעש 

לערכים אלו על פי לקיחת ערך אקראי מהתפלגות פואסונית של הרקע. לפי היחס בין כמות הפוטונים בכל 

טונים הכללית שהתקבלה, ניתן למצוא את הנקודה שהגלאי יראה על פי הערכים סגמנט לבין כמות הפו

שחושבו בלולאה העוברת על כל נקודות השמיים. אחרי מציאת הנקודה, התוכנה מחשבת את המרחק 

פעמים על תהליך זה, סטייה  1,000הזוויתי מהנקודה המקורית ממנה דומתה ההתפרצות. אחרי חזרה של 

הסטיות שחושבו, וערך זה, ביחד עם שאר הערכים  1,000י ממוצע חשבוני של ממוצעת מחושבת לפ

 שחושבו במהלך הרצת הסימולציה, מודפסים במספר קבצי טקסט.

 בנוסף לפעולה הראשית קיימות שבע פעולות נוספות, המשמשות למגוון תהליכים כגון: 

 .חישוב מרחק זוויתי בין שתי נקודות על חצי ספרה .1

 .גוף על נקודה מסוימת בחצי ספרה חישוב היטל של .2

קביעת מספר ההתפרצויות שהגלאי רגיש אליהן על פי פונקציה המתארת את מספר ההתפרצויות לפי  .3

 .רגישות ממוצעת

מציאת הסגמנט בעל הרגישות השנייה הכי גדולה על מנת לחשב את כמות ההתפרצויות שיחשבו  .4

 .כהתראת שווא

 .ולציההוספת רעש רקע לסיגנל המתקבל בסימ .5

 .מציאת הנקודה שהגלאי יראה בהתאם לסיגנל המתקבל בכל אחד מהסגמנטים .6

 מציאת ערך אקראי לפי התפלגות פואסונית של הרעש הממוצע הנקלט על ידי סגמנט. .7
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( על מנת ליצור Matlabאחרי הרצת הסימולציה וקבלת כל הנתונים, אנו משתמשים בקוד מאטלאב )

ולבצע את האופטימיזציה הסופית על מנת לבחור את הפרמטרים גרפים שונים מהנתונים שהתקבלו 

 האופטימליים לגלאי.

 האופטימיזציה ראשוניות של תוצאות

התוצאות הבאות מתבססות על נתונים שנוצרו בעזרת אחת מהגרסאות הקודמות של הסימולציה, שבה 

רסה החדשה, שהעבודה התפרצויות מאותו המקור. בג 1,000החישוב של הדיוק נעשה בעזרת דימוי של 

עליה עדיין נמשכת, המקור שונה כל פעם. הנתונים הבאים התקבלו מסימולציה שבה רדיוס הסינטלטור 

בכל אחד מהסגמנטים היה ארבעה סנטימטר. בעזרת הנתונים שהתקבלו השתמשנו בקוד מאטלאב על 

ל תכונה מסוימת מנת לעבד אותם לגרפים תלת ממדיים, אשר בכל אחד מהם אנו מתארים שינוי ש

כפונקציה של עובי הגביש ונטיית הסגמנט, מאחר ואלו הם הפרמטרים עליהם אנו מבצעים אופטימיזציה. 

  תוצאות הוצגו בשלושה גרפים:ה

יות ( מראה שהעובי של הסינטלטורים משפיע באופן ישיר על כמות ההתפרצו2 איור) הגרף הראשון

הנראית. תוצאה זו הייתה צפויה, מאחר ולגבישים עבים יותר יהיה היטל ממוצע גבוה יותר על נקודות 

בשמיים, ולכן הרגישות שלהם תהיה גבוהה. לעומת זאת הנטייה של הסגמנטים אינה משפיעה על מספר 

מעלות ובסביבות  0-ההתפרצויות הנראה באופן ליניארי, אלא מהווה פונקציה לא קווית עם נקודות שיא ב

 מעלות. 46

 

 

 

 

 

 

 

 

עובי קטן  –( ניתן לראות שלמרות שעובי הגלאי משפיע על הדיוק במידה מסיומת 3 איור) הגרף השנילפי 

רבה יותר מוביל לדיוק רב יותר. לזווית הנטייה יש השפעה משמעותית על הדיוק, עם ערכים טובים בה

מעלות. בגלל ערכים לא צפויים אלו אנו עובדים על שיפור הסימולציה בכדי לחשב  20-מהצפוי בסביבות ה

 בעזרת דימוי ההתפרצויות מנקודות שונות בשמיים במקום מאותה נקודה. –את הדיוק בדרך טובה יותר 

 בשנהרצויות שהגלאי יראה השפעת העובי של הגביש והנטייה של הסגמנט על כמות ההתפ: 2 איור
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כמות התפרצויות חלקי סטייה  –את היחס בין שני הפרמטרים הקודמים  ( מתאר4 איור) הגרף השלישי

והוא מראה לנו את הנקודה האופטימלית בה ניתן לראות התפרצויות רבות, אך גם לאתר  –זוויתית 

מקורות בסטייה נמוכה. נקודה מקסימלית זו מתארת קונפיגורציה בעלת סינטלטורים בעובי של 

מעלות. זוהי התוצאה של סימולציה אחת, ובכדי למצוא את  25-ים בסנטימטר אחד, וסגמנטים הנוט

הקונפיגורציה האופטימלית ידרשו עוד הרצות רבות בגרסאות מתקדמות יותר של הסימולציה ואף 

 בסימולציות אחרות.

 

 

 

 

 

 

  

 ההתפרצויות לסטייה רהשפעת העובי של הגביש והנטייה של הסגמנט על היחס בין מספ: 4 איור

 השפעת העובי של הגביש והנטייה של הסגמנט על ממוצע הסטייה בזיהוי המקור: 3 איור
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 המשך המחקר בעתיד

ולהגיש עבודת גמר  בשנה הבאה אני מתכוון להמשיך את המחקר עם ד"ר לי יעקובי ופרופ' אהוד בכר

ולמצוא את  Java-אנו מתכוונים לסיים את העבודה על הסימולציה ב 2019במהלך שנת בנושא. 

, נוכל לדעת MEGALIBלאחר מכן, בעזרת ספריית  הקונפיגורציה האופטימלית של גלאי לפי סימולציה זו.

יה זו יולציות בעזרת ספרנתונים נוספים על קונפיגורציות ספציפיות המעניינות אותנו, מאחר והסימ

 מתחשבות גם בהסתרה של הסגמנטים ומגוון אלמנטים נוספים. 

בסוף התהליך, אנו מצפים למצוא את הקונפיגורציה האופטימלית וללמוד על גלאי קרני גמא, ואולי אף 

 וויין.ל-לבנות את הגלאי ולשגר אותו בשנים הקרובות על גבי ננו
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 2גרפי מור מקוטר 

 אבו סנאןתיכון אבן סלים סלמאן אלשייך, חניך: ריאד עבד אלראזק, 

 חיפה ,טכניוןהקריית מית: פרופ' אבי ברמן, הפקולטה למתמטיקה, ע-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה ק ד מ ה

מתארת את הקשרים בין מטריצות ההתורה  – תחום המחקר בו עסקתי הוא תורה ספקטרלית של גרפים

 גרפים.בין ו

היא קו המחבר שני  קשת .הוא קבוצת קודקודים )נקודות( שחלקם מחוברים בקשתות )קווים( גרף

אם רגולרי  dפר הקשתות היוצאות ממנו. גרף הוא של קודקוד היא מס דרגהה קודקודים שונים כלשהם.

של גרף  היקףשל גרף הוא המרחק המכסימלי בין קודקודיו.  קוטר. הdהדרגה של כל הקודקודים היא 

 .בושהוא אורך המעגל הקטן ביותר 

 אין קשת מקודקוד לעצמו ואין יותר מקשת אחת בין שני קודקודים. זו בגרפים שבהם נעסוק בעבודה

𝒎מסדר מטריצה  × 𝒏  היא טבלה של𝑚𝑛  מספרים מסודרים ב𝑚 שורות ו-𝑛  עמודות, מסמנים את

𝑚. אם 𝐴𝑖,𝑗-ב 𝐴של מטריצה  𝑗-ובעמודה ה 𝑖-ה בשורה איברה = 𝑛 אומרים ש-𝐴  מטריצה ריבועית.היא 

 𝐴השכנויות מטריצת  ונגדיר את 𝑛עד  1-נמספר את הקודקודים שלו מ ,קודקודים 𝑛עבור גרף כלשהו עם 

,𝑖-ה במקוםשבה האיבר  𝑗 אם שני הקודקודים  1 הוא𝑖, 𝑗 אם הם לא מחוברים  0-מחוברים בקשת בגרף, ו

𝑖או אם  = 𝑗. 
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  :𝑪𝟓הגרף למשל עבור 

 

 

 

  מטריצת השכנויות היא:

1 0 0 1 0 

0 0 1 0 1 

0 1 0 1 0 

1 0 1 0 0 

0 1 0 0 1 

 

בהמשך למדתי על מטריצות חיוביות  רית ומבוא לתורת הגרפים.כהכנה למחקר למדתי אלגברה לינא

התורה  – לחלוטין שלהן יש שימוש לחקירת המטריצות דרך הגרפים שלהן, ותורה ספקטרלית של גרפים

 שבה לומדים על גרפים דרך הערכים העצמיים של מטריצת השכנויות שלהם.

 .אפיון של גרפי מור מציגעצמיים אני  לשימוש בערכים הוכדוגמ ,בחרתי להתרכז בתורה ספקטרלית

 רקע על ערכים עצמיים של מטריצות

𝑚מסדר  𝐴אפשר לכפול מטריצה  × 𝑛  במטריצה𝐵  מסדר𝑛 × 𝑝  ולקבל מטריצה𝐶 = 𝐴 ∙ 𝐵  מסדר𝑚 ×

𝑝  המקיימת𝐶𝑖,𝑗 = ∑ 𝐴𝑖,𝑘 ∙ 𝐵𝑘,𝑖
𝑛
𝑘=1כלומר האיבר בשורה ה .-𝑖  ובעמודה𝑗 ה  הוא מכפלת השורה𝑖  של𝐴 

 ת האיברים המתאימים.וסכום מכפל הוא, כאשר כפל שורה ועמודה 𝐵-של 𝑗-והעמודה ה

𝐴אסוציאטיבי, כלומר הוא כפל מטריצות  ∙ (𝐵 ∙ 𝐶) = (𝐴 ∙ 𝐵) ∙ 𝐶   ולכן חזקות של מטריצות ריבועיות

 מוגדרות היטב.

 .𝑐באותו  𝐴 יכל איבר מוגדר כהכפלת 𝑐 מספרב𝐴 כפל מטריצה 

 .וקטור עמודהכילה עמודה אחת נקראת מטריצה המ

𝑢 ,מקבלים וקטור עמודה אחר 𝑣בוקטור עמודה  𝐴כשכופלים מטריצה  = 𝐴 ∙ 𝑣  . אם𝑣 וקיים  0-שונה מ

𝑢כך ש  𝑐 מספר = 𝑐 ∙ 𝑣 אומרים ש-𝑣 של  וקטור עצמי𝐴  מתאים  ערך עצמיעם𝑐. 
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,𝑖אם לכל  סימטריתהיא  𝐴אומרים שמטריצה ריבועית  𝑗  מתקיים𝐴𝑖,𝑗 = 𝐴𝑗,𝑖 כלומר אם היא סימטרית .

 ביחס לאלכסון הראשי. מטריצת השכנויות של גרף היא תמיד סימטרית.

ומספר הווקטורים העצמיים  שכל הערכים העצמיים של מטריצה סימטרית הם ממשיים משפט חשוב הוא

 שלה שווה לסדר שלה.

ם האיברים באלכסון הראשי ומסמנים את להיות סכו 𝐴של מטריצה ריבועית  עקבהמגדירים את ה

 ,כמו כן שהעקבה שווה לסכום הערכים העצמיים של המטריצה.לדעת מאוד חשוב  .𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝐴)-העקבה ב

ערכים עצמיים של גרף הם ערכים עצמיים של מטריצת  .𝐴𝑘ערך עצמי של  𝜆𝑘אז  𝐴ערך עצמי של  𝜆אם 

 השכנויות שלו.

מה אפשר ללמוד על גרף מהערכים העצמיים  תהתורה הספקטרלית של גרפים מתארה, כפי שציינתי למעל

 שלו.

 לשימוש בערכים עצמיים של גרפים כדי לדעת פרמטרים על הגרפיםלהלן דוגמה 

הוא  𝑗לקודקוד  𝑖מקודקוד  𝑘באורך בגרף מטריצת השכנויות של גרף אז מספר המסלולים היא  𝐴אם 

𝐴𝑖,𝑗
𝑘ה  איבר, כלומר ה𝑖, 𝑗  של המטריצה𝐴𝑘. 

מכאן ומכך שהעקבה היא סכום הערכים העצמיים, אפשר ללמוד מהערכים העצמיים של גרף מה מספר 

 המעגלים שיש בו מכל סדר.

 (Mooreגרפי מור )

בגרף אם  vכך שלכל קודקוד  kרגולרי מקוטר  dהוא גרף  גרף מורהגדרה: 

קודקודים אבל לא רואים רואים את כל ה kלמרחק  v-מסתכלים מ

 מעגלים.

, רואים 2אם מסתכלים מהקודקוד העליון למרחק : 𝑪𝟓עבור הגרף  ,למשל

מדי אז לא  "רחוקה"את כל שאר הקודקודים, אבל הקשת התחתונה 

רואים אותה, לכן רואים עץ, באופן דומה עבור שאר הקודקודים מקבלים 

 שגרף זה הוא גרף מור.

 הערות

2𝑘אז ההיקף שלו הוא  kגרף מור מקוטר הוא  G. אם 1 + 1 

 הוא  𝑑ודרגת רגולריות  k. מספר הקודקודים בגרף מור מקוטר 2

𝑣𝑑,𝑘 = 1 + 𝑑 ∑ (𝑑 − 1)𝑖
𝑘−1

𝑖=0
 

 .3עם דרגת רגולריות  2מקוטר  (יחיד)הוא גרף מור )המתואר בהמשך(, . גרף פטרסן 3
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 (Petersenגרף פטרסן )

ין במתמטיקה, שכן הוא מהווה דוגמה נגדית להרבה גרף זה הוא מאוד מעני

רגולרי  3-הוהגרף  2רגולרי הכי קטן מקוטר  3-הטענות, למשל הוא הגרף 

היקף של גרף הוא אורך המעגל הקטן ביותר )נזכיר ש 5הכי קטן עם היקף 

 .(בו

 ( Hoffman-Singleton)הופמן סנגלטון משפט 

 .57ואולי  =d 7,3,2 עבור קיימים רק 2רגולריים מקוטר  dגרפי מור 

 :מספר הקודקודים שלו הוא. 2רגולרי מקוטר  𝑑גרף מור  Gיהי : הוכחה

𝑛 = 1 + 𝑑(1 + 𝑑 − 1) = 1 + 𝑑2 

גלל ביש בדיוק שכן אחד, ולכל שני קודקודים מחוברים אין שכן, זה  G-ב שני קודקודים לא מחוברים לכל

 1 הערה)אין משולשים או מרובעים  -G, ובלכן לקודקודים לא מחוברים יש שכן משותף 2מקוטר  -Gש

לכן אין לשני קודקודים יותר משכן משותף אחד כי אחרת היה מרובע, ואין לשני קודקודים  לעיל(

 מחוברים אף קודקוד משותף כי אחרת היה משולש בגרף.

 iמקודקוד  2הוא מספר המסלולים מאורך  𝐴2של  i,j-האיבר ה. Gמטריצת השכנויות של  A אתה

𝐴𝑖,𝑖, לכן jלקודקוד 
2 = 𝑑  מקודקוד לעצמו הוא בדיוק הדרגה שלו. 2כי מספר המסלולים באורך 

𝐴𝑖,𝑗לא מחוברים אז  i,jאם 
2 = בין שני קודקודים לא מחוברים כי יש  2כי יש בדיוק מסלול אחד באורך  1

𝐴𝑖,𝑗מחוברים אז  i,jלהם שכן משותף אחד, ואם 
2 = בין שני קודקודים  2ולים באורך כי אין מסל 0

 מחוברים, כי אין להם שכן משותף.

 0, ומקבלת 0מקבלת  Aבהן שבמקומות  1על האלכסון, ומחוץ לאלכסון מקבלת  𝑑מקבלת  𝐴2לכן 

 .1מקבלת  Aבהן שבמקומות 

𝐴2לכן  + 𝐴  מקבלתd מחוץ לאלכסון, לכן 1-על האלכסון ו 𝐴2 + 𝐴 = J + (𝑑 − 1)𝐼 

 מטריצת היחידה. I-ו, 1יא מטריצה שכל איבריה ה Jכאשר 

𝐴 מקיים (1אבריו הם  שכול nוקטור באורך )  1⃗ , מתקיים שהוקטורAנמצא את הערכים העצמיים של  ∙

1⃗ = 𝑑 ∙  הוא וקטור עצמי יחיד של ערך עצמי זה.  1⃗ , נראה שAערך עצמי של  dלכן   1⃗

𝐴אם  ∙ 𝑣 = 𝑑 ∙ 𝑣   אז𝐴2𝑣 = 𝑑2𝑣  ולכן𝐴2𝑣 + 𝐴𝑣 = (𝑑2 + 𝑑)𝑣 = 𝐽𝑣 + (𝑑 − 1)𝑣 

𝐽𝑣לכן  = (𝑑2 + 1)𝑣 = 𝑛𝑣    כלומר𝑣  וקטור עצמי שלJ  עם ערך עצמי𝑛  לכן𝑣 = 1⃗  
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 נמצא את שאר הערכים העצמיים:

𝑘וקטור עצמי עם ערך עצמי   �⃗� איה ≠ 𝑑  אז𝑢  כי וקטורים עצמיים במטריצה סימטרית עם   1⃗אורתוגנלי ל

𝐽𝑢יים שונים הם אורתוגונלים, לכן ערכים עצמ = 0 ,𝐴𝑢 = 𝑘𝑢, 𝐴2𝑢 = 𝑘2𝑢לכן , 

(𝐴2 + 𝐴)𝑢 = (𝑘2 + 𝑘)𝑢 = 𝐽𝑢 + (𝑑 − 1)𝑢 = (𝑑 − 1)𝑢 

(𝑘2 + 𝑘 − (𝑑 − 1))𝑢 = 0 

𝑢אבל  ≠ 𝑘2לכן   0⃗ + 𝑘 − (𝑑 − 1) = ±𝑘לכן   0 = −1
2⁄ ± 1

2⁄ √4𝑑 − 3 

וקטורים עצמיים, לכן  𝑛סימטרית ולכן יש לה  𝑏 ,𝐴-ב −𝑘ואת הריבוי של  𝑎-ב +𝑘נסמן את הריבוי של 

𝑎 + 𝑏 + 1 = 𝑛 = 𝑑2 + 𝑎כלומר    1 + 𝑏 = 𝑑2 

 , לכן 0שווה לסכום הערכים העצמיים, מצד שני הוא שווה ל  𝑡𝑟𝑎𝑐𝑒(𝐴)מצד אחד 

𝑎𝑘+ + 𝑏𝑘− + 𝑑 = 0 

𝑑כלומר                                       −
𝑎+𝑏

2
+ 1

2⁄ (𝑎 − 𝑏)√4𝑑 − 3 = 0 

𝑎)ואז לפי המשוואה השנייה   2-נכפיל ב − 𝑏)√4𝑑 − 3 = 𝑑2 − 2𝑑 

𝑎צד ימין שלם לכן צד שמאל שלם, לכן יש שני מקרים, אם  − 𝑏 = 𝑑אז  0 = 2. 

4𝑑אחרת  − 4𝑑ריבוע לכן נסמן  3 − 3 = 𝑠2  כלומר𝑑 =
𝑠2+3

4
 

𝑑   -והמשוואה הופכת ל  −
𝑑2

2
+

𝑠

2
(𝑎 − 𝑏) = 0 

לכן  
𝑠2+3

4
−

(𝑠2+3)
2

32
+

𝑠

2
(𝑎 − 𝑏) = 0 

𝑠(16𝑎ונפתח סוגריים:  32-נכפיל את שני האגפים ב − 16𝑏 + 2𝑠 − 𝑠3) = −15 

𝑠, לכן 15מחלק את  𝑠לכן בפרט  = 𝑑וזה נותן  1,3,5,15 = 𝑑. עבור 1,3,7,57 = אין דוגמה כי אין גרף  1

 .2רגולרי מקוטר  1

𝑑 לכן האפשרויות הן = 2,3,7,57 

𝑑עבור  =  .𝐶5יש דוגמה והיא הגרף  2

𝑑עבור  =  הדוגמה היא גרף פטרסן. 3
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𝑑עבור  =  שנציג בהמשך.( Hoffman-Singleton)הדוגמה היא גרף שנקרא גרף הופמן סינגלטון  7

𝑑עבור  = 572  היא מכילה – אם יש .לא יודעים אם יש דוגמה 57 + 1 =  קודקודים.  3250

 

 (Hoffman-Singletonנגלטון )גרף הופמן סי

 קשתות. 175-קודקודים ו 50שמכיל  2רגולרי מקוטר  7גרף הופמן סינגלטון הוא גרף מור 

 

,𝑃1 כוכבים 5נתחיל בלצייר  … , 𝑃5 מחומשים  -5ו𝑄1, … , 𝑄5 .ונמספר את הקודקודים שלהם כמו בציור 

𝑗ℎנחבר לקודקוד מספר  𝑗בכוכב  𝑖את הקודקוד מספר  + 𝑖  בחמומשℎ  עבורℎ  החשבון נעשה  4-ל 0בין(

 (. 𝑍5מעל 

בצד השני. גרף זה גם  חמישהובאותו צד  שניים קודקודים אחרים, שבעהלשכל קודקוד מחובר  נוקבל

ולא  2נראה את כל הקודקודים כי הקוטר  2לכן אם מסתכלים מקודקוד כלשהו למרחק  5והיקף  2מקוטר 

 .5הכי קטן בגודל  נראה מעגלים כי המעגל

𝑑לכן זה גרף מור עבור  = 7, 𝑘 = 2. 
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 ס י כ ו ם

 2גרפי מור בקוטר  ארבעה או שלושה אינו שיש רקר.  

  ם?קודקודי 57בעל  2האם קיים גרף מור מקוטר  –שאלה פתוחה היא  

  הופמן וסינגלטון הראו במאמר שלהם שעבורk=3 יש רק אפשרות אחת – d=2  והיא הגרף𝐶7 . 

 3-מין לחקור מה ניתן לאמר על גרפי מור בעלי קטרים גדול מעני. 

 

 ביבליוגרפיה

Andries E. Brouwer, Willem H. Haemers, Spectra of Graphs, Springer 2011. 

A.J. Hoffman, R.R Singleton, On Moore Graphs with Diameters 2 and 3 pages 377-384 in 

Selected Papers of Alan Hoffman with Commentary, edited by Charles A. Micchelli, World 

Scientific 2003. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 



84 

 

  



85 
 

 EEGהאם מודעות נדרשת לאינטגרציה סמנטית? מחקר 

 חניכה: שיר שגיא, קריית חינוך עמק חפר, בית יצחק

 אוניברסיטת תל אביבמדעי המוח, עמיתה: ד"ר ליעד מודריק, -מנחה

Introduction  

What are the relations between integration and consciousness?  

At any given moment, we engage in complicated integration processes, in which different 

sources of information are combined together. Integration can be defined from several 

viewpoints: From a phenomenological perspective, integration is seen as the generation of a 

unified percept out of the combination of two or more distinct attributes. The cognitive 

definition treats integration as the creation of a new nonperceptual, abstract representation out 

of different signals. From a mathematical point of view, integration is a process in which a 

system has information that is above and beyond the information held by the separate 

components of that system (Mudrik et al, 2014). 

A critical question in understanding integration processes evolves around the role of 

consciousness: What are the relations between integration and consciousness? What types of 

integration can occur even when subjects are unaware of the stimuli? The literature is quite 

divided around this question. The two extreme views put forward very different answers. On 

the one end, some theories, like the Integrated Information Theory (IIT; Tononi, Boly, 

Massimini & Koch, 2016), claim that integration is equivalent to consciousness. Other 
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theories, like the Global Neural Workspace (GNW) hold that some integration processes – 

that is, those which involve global sharing of information and interactions between different 

processing modules – require consciousness while others do not (Dehaene & Naccache, 

2001). On the other end are theories which argue that the two are in fact independent, so that 

integrative processes can take place even without awareness (Hassin 2013, Velmans 2009).  

IIT is based on the identification of the set of essential properties of consciousness, referred 

to as axioms. Each axiom has a corresponding postulate that describes the characteristics of a 

physical system that would satisfy that axiom. From this completely theoretical point of view, 

the theory makes claims about the brain and its relation to consciousness. One of the theory’s 

axioms is integration – experience is unitary, it is a collection of multiple components which 

are bound together in a way which provides information that is above and beyond the sum of 

its parts. In other words, the experience is irreducible to non-interdependent subsets. 

Therefore, according to IIT, unconscious systems – or states are incapable of having 

integrated information. Moreover, without integration there is no consciousness (Tononi, 

Boly, Massimini & Koch, 2016). 

As opposed to IIT, GNW takes a more traditional scientific approach, and bases the theory on 

empirical findings rather than theoretical postulates. GNW assigns a special role to the frontal 

lobe, where there are wildly connected neurons with long-distance connectivity that 

constitute a global network. This network can potentially connect different brain regions that 

are usually inaccessible to one another and thus allow the flow and integration of 

information. That is, GNW views awareness as an outcome of the information becoming 

widely accessible so that it can be processed by different sections of the brain. According to 

GNW, integration can occur without awareness, but only up to a limited extent; the move 

from local integrative processing to large-scale integrative processing is the move from 

unconscious processing and consciousness processing (Dehaene & Naccache, 2001). 

These theories are challenged by claims like “Yes It Can” (Hassin, 2013), which holds that 

any function that can be performed consciously can also be performed unconsciously. That is, 

the difference between conscious and unconscious processing does not lie in the ability to 

perform a certain function (e.g. integration), but in the way this function is performed and by 

the experience that would potentially accompany it. The “Yes It Can” principle does not 

imply that all the functions will occur unconsciously but simply that they can occur in such a 

way.  
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The above view was strengthened by several findings which showed different types of 

integration taking place without awareness (for review, see Mudrik, Faivre & Koch, 2014). 

One of those findings pertained to semantic integration between an object and a scene. Two 

studies suggested that subjects could unconsciously distinguish between congruent and 

incongruent scenes (Mudrik, Breska, Lamy, & Deouell, 2011; Mudrik & Koch, 2013). Yet 

both these findings were later challenged due to failure to replicate (Biderman and Mudrik, 

2017; Moors, Boelens, van Overwalle, & Wagemans, 2016).  

Thus, there is currently no behavioral evidence for the integration of objects and scenes 

without awareness. However, the lack of behavioral effect does not necessarily mean that no 

integration occurred. It is possible that the congruency of the masked prime was processed 

unconsciously, but the resulting signal was too weak to evoke a behavioral response. Indeed, 

unconscious effects are commonly short-lived and small in magnitude (Greenwald et al., 

1991). And several previous studies reported no behavioral effect, but were still able to infer 

the existence of an effect using other measures, like EEG (van Gaal et al., 2014; Fahrenfort et 

al., 2017). 

Therefore, in this study, we take a similar approach. We examine subjects’ EEG activity 

evoked by masked congruent and incongruent scenes, in which the critical object was either 

intact or scrambled. If integration can occur without consciousness, we expect to see 

N300/N400 effects. N300 – a negativity effect that occurs around 300ms after a stimulus – is 

thought to reflect object identification processes (Mudrik, L., & Koch, C., 2013), which are 

expected to be impeded for incongruent objects. N400 is a negativity that occurs around 

400ms after stimulus onset, assumed to reflect semantic integration attempts (Kutas & 

Federmeier, 2011). N400 was previously found also for stimuli that were rendered invisible 

(e.g., van Gaal et al., 2014). Thus, it could serve as a marker for unconscious integration of 

object and scenes.  

The experimental design is similar to Biderman and Mudrik’s (2017), yet using EEG and 

adding another contrast, between intact and scrambled objects. This contrast will allow us to 

differentiate between object identification and the semantic integration of that object with its 

scene. Thus, the current study includes three parts - calibration, main experimental session, 

and a visibility post-test. The main session consists of the target image that is either 

congruent/incongruent and scrambled/not-scrambled, masked by both forward and backward 

masks. If unconscious processing only allows subjects to detect or identify objects, but not 
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integrate them with the scenes in which they occur, we should find differences between intact 

and scrambled objects, irrespective of congruency. If, on the other hand, subjects can also 

unconsciously process the congruency of an image on some level, then we the waveforms 

evoked by congruent images and incongruent intact images should also differ. More 

specifically – in the first case we expect to see the intactness N300 only, and in the second 

case – also the incongruency N300/N400 component, for intact congruent vs. incongruent 

objects.   

Methods 

Participants 

Twenty-nine Tel Aviv University students (15 females and 14 males, 28 right handed, mean 

age=23.59, SD=2.81) with reportedly normal or corrected-to-normal sight and no psychiatric 

or neurological history participated in the study for course credit, 5 subjects were excluded 

due to technical difficulties. Zero subjects were excluded from the analysis due to having less 

than 20 trials in each experimental condition. This could have resulted from two reasons: (a) 

excessive eye movements, muscular artifacts, or noisy recording resulting in too few trials in 

each condition and (b) not each visibility 1 trials.  

The experiment was approved by the ethics committee of Tel Aviv University, and informed 

consent was obtained after the experimental procedures were explained to the subjects. The 

experiment was pre-registered in the Open Science Framework system (OSF experiment 

code: osf.io/rpgek), including sample size, predefined EEG analyses and exclusion criteria.  

Stimuli, Apparatus, Procedure, EEG methods and Analysis 

The stimuli, apparatus, EEG methods and analysis were all identical to those used in Truman 

& Mudrik (2018). The procedure was different: the experiment included 624 trials that 

differed in congruency (congruent/incongruent) and identifiability (intact/scrambled). Each 

subject saw all 156 images four times, presented in four different blocks, with 156 images per 

block. Within each block, half the images were congruent and half incongruent, half intact 

and half scrambled with no repetition within a pair during the block. Thus, each scene either 

appeared with a congruent or an incongruent object, which in turn was either intact or 

scrambled. Trial order was pseudo-randomly intermixed, with the constraint that object 
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identifiability (intact/scrambled) was not repeated for four consecutive trials (and, 

consequently, object congruency in intact images could not be repeated for four consecutive 

trials). The session began with eight practice trials (two of each type, with different images 

than the ones which were subsequently used in the experiment), in which subjects performed 

the task in the experimenter's presence, to ensure that they follow the instructions correctly. 

Trials were self-paced. 

Each trial will start with a fixation cross at the location of the target object, for 400 ms. In 

each trial, two forward masks will be presented for 50-ms each, separated by 16.66-ms blanks 

(aimed at prolonging stimulus onset asynchrony [SOA] and accordingly enhancing priming; 

see (Vorberg, Mattler, Heinecke, Schmidt, & Schwarzbach, 2003). Then, the target scene will 

be presented for 33.33-ms, preceded and followed by a 200-ms blank in the Experiment 1 

(conscious) and 17ms blank in Experiment 2 (unconscious; in this experiment, the two 200ms 

blanks will be presented at the beginning and end of the experimental sequence, keeping 

overall stimulation energy constant). Two backward masks will then be presented for 50-ms, 

followed by 16.66-ms blanks, creating sandwich masking. To strengthen masking power, the 

first backward mask will be accompanied by six color squares (two blue, two green, and two 

red), overlapping its borders and extending outwards. All blanks, masks and targets will be 

presented with the fixation cross, to minimize eye movements. This entire sequence will be 

presented three times (Macknik & Livingstone, 1998). After the third presentation of every 

trial, the last backward mask will be followed by the question: “How many hands?”, which 

refers to the number of hands that touched the critical object in the scene. The question is 

aimed at having subjects focus on the action performed by the person in the image (that 

involved the object), without explicitly asking about the congruency of the objects. Subjects 

will type their responses as quickly as possible, using the keys 0, 1 and 2. Finally, a second 

question will be presented, in which subjects will be asked to rate how visible was the scene, 

on the Perceptual Awareness Scale (PAS; Ramsey & Overgaard, 2004) of 1 ("didn’t see the 

scene at all"), 2 ("I had a vague perception of the scene"), 3 ("I saw a clear part of the scene") 

and 4 ("I saw the entire scene clearly"). 
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Figure 1. Experiment timeline. Each trial started with a 400ms fixation cross at the 

location of the to-be-presented critical object in the scene. Then two forward masks 

were presented for 33.33-ms, preceded and followed by 17ms blank. Two backward 

masks will then be presented for 50-ms, followed by 16.66-ms blanks, creating 

sandwich masking. To strengthen masking power, the first backward mask will be 

accompanied by six color squares (two blue, two green, and two red). All blanks, 

masks and targets will be presented with the fixation cross. This entire sequence will 

be presented three times. After the third presentation of every trial, the last backward 

mask will be followed by the question: “How many hands?”, which refers to the 

number of hands that touched the critical object in the scene. A second question will 

be presented, in which subjects will be asked to rate how visible was the scene, on the 

Perceptual Awareness Scale of 1-4.  

 

Results 

Behavioral Results 

Subjects were indeed unaware of most of the stimuli, as reflected both in their visibility 

ratings (subjective measure, Figure 2), and in their post-test performance (objective 

performance), which was at chance for visibility 1 trials (See Table 1). Two-way ANOVAs 

with Congruency (congruent, incongruent) and Intactness (intact, scrambled) revealed no 

main effect of intactness ((F(1,23)=5.98; p=0.023) or of congruency (F(1,23)=0.18; p=0.677) 

on subjects’ accuracy,  nor an interaction between the two (F(1,23)=0.02; p=0.892). The 

same picture emerged for RTs, with no effects of Intactness (F(1,23)=0.06), Congruency 

(F(1,23)=0.004), nor an interaction (F(1,23)=0.23).  
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Figure 2: mean of visibility 1 trials in the different conditions. 

 

 

Accuracy Reaction times 

Intact Scrambled Intact Scrambled 

Congruent Incongruent Congruent Incongruent Congruent Incongruent Congruent Incongruent 

Mean 0.27 0.27 0.31 0.31 1.22 1.21 1.19 1.21 

SD 0.14 0.11 0.06 0.07 0.61 0.59 0.67 0.63 

Table 1: means and standard deviations of accuracy and reaction times in the different 

conditions 

EEG results  

N300 time window (200-300ms) 

We conducted a four-way ANOVA with area (frontal, central, occipital), laterality (left, 

medial, right), congruency (congruent, incongruent) and Intactness (intact, scrambled) as 

categories. EEG waveforms were affected by intactness, as reflected by the interaction 

between intactness and laterality (F(2,23)=3.81, p=0.029). Post hoc analysis revealed greater 

negativity for intact trials than scrambles trials in all three lateralities. An interaction between 

intactness and area (F(8,23)=4.62, p=0.015) was also found but post hoc analysis did not 

reveal any differences between intact and scrambles trials in any of the areas. An interaction 

between area, laterality and intactness was also found (F(,23)=4.28, p=0.003) but post hoc 

analysis showed only an interaction between area and intactness. No effects of congruency 

were found. (Figure 3). 
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N400 time window (300-500ms) 

A similar four-way ANOVA was conducted on the average amplitudes of the waveforms 

during the 300-500ms time window. An effect of intactness was again found, as evident in 

the an interaction between intactness and area (F(8,23)=4.29, p=0.020). Post hoc analysis 

revealed greater negativity for intact trials than scrambles ones in frontal (M=-3.06, and M=-

2.30, respectively, p<0.001) and central (M=-0.53, and M=-0.15, respectively, p=0.003) areas 

and not in the occipital one (M=2.01, and M=1.87, respectively, p=0.995). An interaction 

between laterality congruency and intactness was found (F(,23)=3.87, p=0.028) but post hoc 

analysis did not reveal any significant differences (Figure 3). 

Discussion 

In this study, we found no EEG evidence for integration of objects and scenes without 

awareness. This goes hand in hand with recent papers, which failed to find behavioral 

evidence for such integration (Biderman and Mudrik, 2017; Moors, Boelens, van Overwalle, 

& Wagemans, 2016), hereby challenging earlier reports in that spirit (Mudrik, Breska, Lamy, 

Figure 3. Mean ERP response 

across all subjects (n=24) for the 

nine areas we defined. Each graph 

shows data related to the four 

conditions - congruent intact (dark 

blue), incongruent intact (light 

blue), congruent scrambled (dark 

red) and incongruent scrambled 

(pink). The time windows for N300 

(200-300ms) and N400 (300-

500ms) are highlighted (light and 

dark grey respectively). 
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& Deouell, 2011; Mudrik & Koch, 2013). We hypothesized that the lack of behavioral 

evidence might be due to insufficient sensitivity of measures: because unconscious processes 

tend to evoke weak signals (Greenwald et al., 1991), they might not be strong enough to 

affect behavior, but might still be noticed when inspecting neural activations (van Gaal et al., 

2014; Fahrenfort et al., 2017). Here, we found no evidence for N300/N400 effects, which are 

typically evoked by incongruent scenes (Mudrik et al., 2010, 2014 - Neuropsychologia). This 

is not a definite proof that integration cannot be performed without conscious awareness, as 

the method we used may still not be sensitive enough, yet it strengthens the claims that 

consciousness may be needed for object-scene integration – as of now, there are no clear cut 

evidence which supports the opposite claim (that consciousness is not needed for such 

integration to occur).  

The lack of semantic integration is in line with the two prominent theories in the field, 

namely IIT and GNW. According to both theories, integration is a key element in 

consciousness. As subjects were not aware of the scenes, GNW would view these results as 

an indication that global broadcasting of the relevant information did not happen, a process 

which is arguably needed for object scene integration to take place (Dehaene & Naccache, 

2001). IIT would interpret the results as a lack of unitary experience which is needed for 

awareness, and can occur only as part of conscious processing (Tononi, Boly, Massimini & 

Koch, 2016). These results seem to challenge accounts that assign no unique function to 

awareness. For example, the “Yes It Can” account (Hassin 2013), according to which 

integration should occur also in the absence of awareness.  

Thoughts for The Future 

Future studies might seek to find unconscious semantic integration using finer tools, relying 

on other techniques to render stimuli invisible (e.g., Continuous Flash Suppression or 

attention-based paradigms), or probing other types of integration: for example, semantic 

integration between an image and a sound, or between a certain facial expression and a 

scenario. Our findings join a line of recent findings which challenge claims about the 

existence of unconscious high-level integrations, but – like any null result – they cannot 

conclude the investigation, and accordingly require further research.  
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 מוזיקליות בשירה

בלובשטיין שלונסקי לסימבוליזם והזיקה של רחל אברהם כיצד הזיקה של 

 תם?לאקמאיזם מתבטאת במוזיקליות בכתיב

 , ירושליםחניכה: דקלה גילן, כפר הרי"ף, התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות

  ,ג לספרות עבריתהחו תעמיתה: ד"ר תמר הס, ראש-מנחה

 , ירושליםאוניברסיטה העבריתה

 

 א ו ב מ

(. הכוונה היא למשקל ולריתמוס, poemכתיבה מוזיקלית היא שם כולל לרכיבים הווקאליים בשיר )

ראה שכתיבתו המוזיקלית של אברהם שלונסקי הושפעה מן אכל סוגיה ולמצלול. במחקר זה לחריזה על 

הרעיונות הסימבוליסטים, ושכתיבתה המוזיקלית של רחל בלובשטיין הושפעה מן הרעיונות 

בכתיבתם המוזיקלית. לטענתי,  באות לביטויכיצד ההשפעות של שני הזרמים , והאקמאיסטיים

ן ברור מאוד את עיקרי הפואטיקות של שניהם. הסימבוליזם והאקמאיזם, המוזיקליות מבטאת באופ

כזרמים מנוגדים, מתבטאים היטב דרך הסגנונות המוזיקליים ההפוכים של שלונסקי ורחל ומשמשים אבן 

 בוחן טובה להוכחת החשיבות של המוזיקליות לאפיון הפואטיקה של משורר/ת.

של שלונסקי ורחל. עבור המחקר על שלונסקי  יהםיצירות שירים מתוך מגווןב השתמשתיהמחקר  טרתלמ

בחרתי מחזור שירים מתוך ספרו "אבני בוהו" שההשפעה הסימבוליסטית ניכרת בו לא רק מבחינה 

מוזיקלית, אלא גם מבחינת הנושאים והתיאורים. עבור המחקר על רחל בחרתי חמישה שירים מתוך 

על ידי בחינת נותח מעניינים במוזיקליות. כל שיר שלושת ספריה של רחל, שמצאתי בהם שימושים 

 האמצעים המוזיקליים של המשקל והריתמוס, החריזה והמצלול.
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תחום טכני והעיסוק בו מועט. לא מצאתי מחקרים כבמחקר הספרותי, תחום המוזיקליות נחשב 

, הבחירה על הכתיבה המוזיקלית שלו/ה. לדעתי ,המתייחסים להשפעת הזיקה של משורר לזרם מסוים

שלונסקי, כמשוררים בעלי פואטיקה מנוגדת לחלוטין, מראה את החשיבות של המוזיקליות בברחל ו

  באפיון הפואטיקה של המשורר ואת ההשפעה של הזרם על המוזיקליות.

  – ומאפייניו העיקרייםהסימבוליזם בעבודת החקר יוסברו המושגים המוזיקליים, יפורטו תולדות 

הסימבוליזם על  תהשפעו ,שיריו של שלונסקי ובהמשך ניתוח – עד הגעתו לשלונסקימהיווצרו בצרפת ו

מהיווצרו ברוסיה  – ומאפייניו העיקריים קורותיו של האקמאיזם לאחר מכן יפורטוהמוזיקלית.  תוכתיב

ההבדלים בין  לבסוף, יוצגוה המוזיקלית. תפעת האקמאיזם על כתיבוהששיריה של רחל ניתוח  – ועד רחל

 ואטיקות של רחל ושלונסקי מתוך נקודת מבטם.הפ

 רקע תיאורטי

שירה באופן יוצא דופן, בתחילת המחקר למדתי רקע תאורטי על חריזה, מצלול, משקל וריתמוס. 

 ,במישור הסמנטי שלה, שהוא המובן המילוני של המילים והדקדוק – משתמשת בשני מישורים של השפה

 בשפה כחומר גלם צלילי שניתן לבצע בו מניפולציות על הקורא.  נעשה שימוששבו  ,המוזיקלי במישורו

ברתית( בשלהי המאה ה-הטעמתית) סילאבית-שיטת המשקל הטוניתהשירה העברית סיגלה לעצמה את 

, הברות לא מודגשות באופן יחסי – השפלות. ברובד ההברתי במשקל, הברות מאורגנות בתבנית של 19-ה

היא הדגשה  הטעמהות וההשפלות מסודרות בחמישה סדרים מרכזיים. הברות מודגשות. ההרמ – הרמותו

של הברה אחת באופן יחסי להברות הסמוכות לה. לדוגמה, כמקובל במבטא הישראלי, בשפה הטבעית 

 . במלרעההברה המוטעמת במילה "גמל" היא 'מל'. המילה נהגית 

ה מופיעה במיקום קבוע והיא שייכת אין לבלבל בין הטעמה להרמה, על אף שהשפעתן על האוזן זהה. הרמ

משקל לרובד ההברתי, ואילו הטעמה מופיעה על פי המבטא של השפה והיא שייכת לרובד ההטעמתי. 

מילים מסוימות נבחרות, מילים שהטעמותיהן מצויות כלומר, חופף בין ההטעמות להרמות.  מדויק

מתח רב אם אין חפיפה בין ההטעמות במקומותיהן הקבועים של ההרמות בתבנית המשקלית. אולם, נוצר 

 קריאת קיצובפיפה, הקורא נאלץ לבחור בין הרובד ההטעמתי לרובד ההברתי. ח-להרמות. במקרה של אי

(Scanningקור )ת על פי המשקל המדויק, ולא מבטאת את ההטעמות הטבעיות של השפה כאשר הן אינן י

נוטה להדגיש יותר את ההטעמות  יביתקריאה אקספרסחופפות להרמות של המשקל. בהשוואה לכך, 

שתי הקריאות יוצרות הדגשה של  – הטבעיות של המבטא על חשבון הדיוק המשקלי. במשקל לא מדויק

 .הסטיות והמתח

סיחות, אורכי פ – בשירה מארגן את ההרמות וההשפלות ואת כל הרכיבים הסובבים נושא זהריתמוס 

ריתמוס יות קבועות כמו משקל וגם סטיות מן התבניות. טורים, ריתמוס איקוני ועוד. הוא כולל תבנ

. לרוב, ריתמוס איקוני הוא הוא הבעה רתמית של תאורים פיזיים המצויים במישור הסמנטי בשיר איקוני

הוא הארגון של הצלילים בשיר באופן חסר  מצלולעצירה ברצף הקריאה המחזקת תוכן במישור הסמנטי. 

 למשל, איננו מצלול.חוקיות של מיקום. חרוז סופי, 

קיימת בשירה העברית כבר מתקופת שירת ספרד. לחרוז המדויק שני תנאים: החרז  החרוז המדויקנורמת 

. כמו חרז מוטעםשל איברי החרוז חייב להיות זהה מהתנועה המוטעמת עד לסוף האיבר, לכן הוא מכונה 

. לפיכך, שיטת חריזה חרז סיומינקרא  כן, החרז חייב להופיע מסוף איבר החרוז עד סוף השורה ולכן הוא
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אם הוא מוסיף זהות של תנועות ועיצורים בין איברי חרוז  "עשיר"סיומית. חרוז מכונה -זו היא מוטעמת

 מעבר לדרישות הבסיסיות שתוארו לעיל.

   ם י מ ר ז ה

  הסימבוליזם

מאוד על השירה  אחד מגדולי הזרמים בשירה המודרניסטית. הוא השפיע הואלסוגיו  הסימבוליזם

 70-העברית המודרנית ועל שירתו של אברהם שלונסקי בפרט. הסימבוליזם נוצר בצרפת במהלך שנות ה

, בעשור שלפני לידתו של 90-ושלט ביצירה הצרפתית ביד רמה עד לדעיכתו בשנות ה 19-של המאה ה

 שלונסקי.

. הזרם 20-בתחילת המאה ה גל השני נוצר ברוסיהה, ו19-הסימבוליזם הגיע לרוסיה בסוף המאה ה

אסתטיקה לו  , ישעמום, מיתי ומיסטי הואבשימוש מרובה בסמלים. השיר הסימבוליסטי  מתאפיין

. של הקורא עשויה ממגוון אמצעים לשוניים וצורניים. הסימבוליזם פונה אל החושיםהמלוטשת 

וספים במישור שמעבר המוזיקליות היא רכיב אסתטי חשוב ואמצעי לפנות אל חוש השמיעה ולחושים נ

 למובן הדקדוקי של המילים.

 האקמאיזם 

נגד לגל  שיא של משהו, הפריחה, תקופת הפריחה( קם כתגובתה – acmeלה יהזרם "אקמאיזם" )מהמ

לאור זאת קשה ו ,האקמאיזם לא זכה לכתיבה תאורטית בהירה ומסודרת .השני של הסימבוליזם ברוסיה

ייניו. רוב ההגדרות שנכתבו על ידי אקאמיסטים מתבססות על מאוד להגדיר באופן איכותי את מאפ

למשל, האקמאיסטים תמכו בכתיבה בהירה  .דיפרנציאציה – השונות של האקמאיזם מהסימבוליזם

האקמאיסטים דגלו בתיאור  ;עומת זאת, הסימבוליסטים תמכו בכתיבה מורכבת וקשה להבנה, ולופשוטה

 מוכרים ובלתי הסימבוליסטים ניסו להביא רכיבים בלתיולה, המציאות כהוויתה ומתוך הבנה עמוקה ש

עם זאת, הוא שולי מאוד אך  ,קיימים אל המציאות. המישור המוזיקלי בשיר האקמאיסטי הוא הכרחי

   למשמעות של השיר.

 המשוררים

באוקראינה. הוא גדל בעיר שבחבל פולטבה  1900נולד במרץ  אברהם שלונסקי

מנדל שניאורסון, הידוע בתור -ר" יחד עם קרוב משפחתו מנחםיקטרינוסלב ולמד ב"חד

נשלח ללימודים אברהם הרבי מלובביץ'. טוביה, אביו של אברהם, היה חסיד חב"ד. 

ולמד בגימנסיה שנה אחת  1913ב"גימנסיה הרצליה". הוא הגיע לישראל באוקטובר 

 יההוחת הוריו, היה תחת השג הוא לאהייתה שנה מכרעת שהשפיעה על עתידו. , שבלבד

מילד שגדל בצל  ,מילד שהתחנך על ערכי חב"ד הפך לנער חילוני – לנער שובב ופרוע

  עודו להיות משורר בארץ ישראל.יהפך לצעיר נמרץ המכיר בערכו ובי ,אחיו הגדולים

פרוץ מלחמת העולם הראשונה. באותה עם שם  "נתקעו" ,חזר לאוקראינה במהלך חופשת הקיץ שלונסקי

ביניהם הסימבוליזם הדומיננטי. את ספרו "אבני והתוודע לזרמים המודרניסטים בצרפת וברוסיה, תקופה 

  על מנת לעצב את האסכולה הסימבוליסטית בארץ ישראל. 1933בוהו" כתב בשנת 

 אברהם שלונסקי
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בצפון רוסיה לאב שזיהה עצמו שבפולטבה  1890נולדה בשנת  רחל בלובשטיין

ובעל חזון חלוצי. אמּה  תעולם מודרני קפתיהודי בעל השכלה והש – כ"יהודי חדש"

תה קרובת משפחתו של אוסיפ מנדלשטאם, המשורר האמקאיסטי הנודע. לאחר יהי

שנשלחה ללמוד אגרונומיה ונתקעה ברוסיה בעקבות פרוץ מלחמת העולם הראשונה, 

החלה לכתוב שירים על מנת להפיג את בדידותה ואומללותה בעבודתה עם יתומי 

בערירות  1931. היא נפטרה באפריל "מנגד"השני  פורסם ספרה 1930 המלחמה. בשנת

, מתוך שירים שהתכוונה לפרסם "נבו"פורסם קובץ שיריה  1932ובבדידות. בשנת 

  ושירים שנמצאו במגירתה.

 ומסקנות ניתוח השירים

רחל מחזור שירים של שלונסקי וחמישה שירים של  ,מבחינה מוזיקלית ,של המחקר ניתחתיזה בשלב 

מסקנות על ההשפעה של הזרמים על המוזיקליות של  הפקתי הלאמתוך שלושת ספריה. מניתוחים 

 .אלולהלן דוגמאות למסקנות  שלונסקי ורחל.

  של שלונסקי המצלולהמסקנות על 

 רכיב חובה בשירה של שלונסקי,מהווה הוא ו ,המצלול בשירת "אבני בוהו" מושפע מאוד מן הסימבוליזם

ה הסימבוליסטית. המצלולים של שלונסקי נוטים להיות עשירים ונוכחים מאוד, כחלק בהתאם לדריש

של השיר הסימבוליסטי. למצלול של שלונסקי יש ארבעה תפקידים, שחלקם או  הבולטתמהאסתטיקה 

 :כולם באים לידי ביטוי בשיר בודד

ור הקורא. הוא ממחיש ימדית" עבמ-יוצר חוויה "תלתו ,המצלול פונה לחוש השמיעה ולחושים נוספים .1

זהו מאפיין סימבוליסטי מובהק. הפנייה לחוש מסוים מביעה  – את התיאורים בשיר בדרך נוספת

 הרעיון הקיים במישור הסמנטי.את ומחזקת 

אווירה בשיר ו/או את הלך הרוח של הדובר, הדמות הראשית בספר "אבני את ההמצלול ממחיש  .2

רה רעיון המצוי בשיר או במחזור, כפי שהמצלול העשיר בוהו". האווירה המסוימת המומחשת מעבי

כרון של הדובר ומחזק את הכאוטיות של המישור הסמנטי. דובר שיכור הוא מאפיין יממחיש את הש

סימבוליסטי, והמצלול הוא חלק מרכזי באפקט. כמו כן, המצלול מחזק את העמימות של המישור 

 וכן בלתי מובן הוא מאפיין סימבוליסטי.הסמנטי על ידי משיכת תשומת הלב של הקורא. ת

-מדגיש מוקדים תמטיים הקשורים לעלו ,המצלול מסייע בחיזוק נושאים בעזרת מוקדים תמטיים .3

לופין, המצלול יושאים, המוטיבים, הם בעלי אופי סימבוליסטי. לחנ-תים, העלינושאים במחזור. לע

א מעניק למילות השיר משמעות חדשה מפרק את המוקדים התמטיים ומפזר אותם בכל השיר, וכך הו

 או מחזק משמעות המצויה במישור הסמנטי.

המישור המוזיקלי בשירת שלונסקי  שינוי בולט במצלול מעיד על שינוי במישור הסמנטי ומחזק אותו. .4

קיום המאפיינים בהוא רכיב בעל משמעות רבה למישור הסמנטי ובעל משמעות גדולה בחיזוק ו

רכיב המוזיקלי לא מחזק ישירות רעיון סימבוליסטי, הרי שהוא חלק ממארג הסימבוליסטיים. אם ה

גדול המצביע כולו על רעיונות סימבוליסטיים. המוזיקליות היא רכיב משמעותי בשירים. עם זאת, 

 רחל המשוררת
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לא יכול להמציא משהו שלא קיים במישור הסמנטי. המישור  ,על כל כליו ,נמצא שהמישור המוזיקלי

זק את המישור הסמנטי. בנימה אישית, קשה שלא לראות את הבניין המוזיקלי המוזיקלי מבליט ומח

הדמיון חסר גבולות. המוזיקליות היא מלאכת וכל פעולה מחושבת  – של שלונסקי ולא להתפעל

 מחשבת של אומן.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 המשקל והריתמוס של רחלהמסקנות על 

 ה תפקידים:יש חמישלמשקל ולריתמוס של רחל  

ום של המשקל המדויק הוא רכיב בסיסי ועונה על הדרישה המינימלית של הפונטיקה הקי .1

 האקמאיסטית.

 כל רכיבי המשקל ושימושיו פשוטים מאוד. הפשטות היא מאפיין אקמאיסטי. .2

סטיות מן המשקל מגויסות לשם מניעת הכישוף של המשקל הסדיר. הסטיות מן המשקל שומרות על  .3

 מאפיין אקמאיסטי.בהירות השיר. הבהירות היא 

החרז , המצלול מסומן בצבע: דוגמה לעמוד ניתוח טיפוסי בעבודה
 המשקל רשום בצד, מצוין באותיות לועזיות ותחתיו נכתב סוג החרוז
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זאת, לעתים הריתמוס  אקמאיסטי. עם-השימוש המרובה של רחל בריתמוס איקוני הוא אנטי .4

 האיקוני מסייע לה בחיזוק רעיון אקמאיסטי במישור הסמנטי.

המשקל מחזק את האינטגרציה והלכידות של השיר שנקשרות לתאוריה האורגנית של השיר, מאפיין  .5

 אקמאיסטי מובהק.

קרון, הרכיבים המוזיקליים שלה לא ילונסקי, רחל ממעטת בפרובוקציות מוזיקליות. בעבניגוד לש

מגויסים בדרך כלל לשם הבלטת רעיונות אקמאיסטיים במישור הסמנטי. קיומם הוא בדרך כלל דרישה 

מינימלית אקמאיסטית לקיומה של פונטיקה. בשאר המקרים, המוזיקליות תורמת למישור הסמנטי ולאו 

רעיון האקמאיסטי. בדרך כלל המוזיקליות מייצרת פשטות, בהירות ולכידות. בשאר המקרים, דווקא ל

ובאופן החורג מן הרעיון האקמאיסטי, רחל משתמשת במוזיקליות למטרות אסתטיות גרידא. אולם, 

 ככלל, הרובד המוזיקלי בשירי רחל מציית לעקרונות האקמאיסטיים.

 ם ו כ י ס

כתיבה המוזיקלית של שלונסקי הושפעה מאוד מן הזיקה שלו לזרם עבודה זו מראה בבירור שה

הכתיבה המוזיקלית של רחל הושפעה מאוד מן הזרם האקמאיסטי. חלק מהמאפיינים ו ,הסימבוליסטי

בבירור במישור המוזיקלי של השירים. האופי של המישור  באים לידי ביטויהעיקריים של הזרמים 

ל שמאפיין לזרם. בפעמים אחרות, המישור המוזיקלי יכול לקדם רעיונות המוזיקלי בפני עצמו יכול להיות 

 הזרם בפני עצמו או לקדם רעיונות של הזרם במישור הסמנטי. 

עד כה המישור הזה הוזנח בצד כרכיב שולי בחקר הפואטיקה של משורר, אולם כעת הוכח שהוא מרכיב 

וד באפיון הפואטיקה של המשורר. המישור המוזיקלי הוא אמצעי חשוב מא – עיקרי בפואטיקה

 המוזיקליות יכולה להצביע על הבדלים בין משוררים ועל רעיונות מורכבים מאוד. ההבדלים בין שלונסקי

 בסגנונות המוזיקליים השונים שלהם. באים לביטוירחל לבין 

 ביבליוגרפיה נבחרת

 מקורות ראשוניים

תב עת כדחק . בתוך י' ויזן )עורך(. האנוטומיה של השיר. , מרוסית: מושקוביץ ט'(2016גומיליוב, נ' )ינואר 

(. אוחזר מתוך 249-245. )עמ' לספרות טובה

http://docs.wixstatic.com/ugd/47130e_88e094e02fb34775af5816adf409c182.pdf 

 )מהד' ב'(. ירושלים: כרמל. מאניפסטים של מודרניזם(. 2001הרשב, ב' )עורך(. )

 (. תל אביב: זמורה ביתן.1985. )רחלך(. מילשטיין, א' )עור

 )כרך ג'(. תל אביב: ספרית פועלים. שישה סדרי שירה: כל שירי אברהם שלונסקי(. 2002שלונסקי, א' )

הוצאת  –. תל אביב: ספרית פועלים 1933-1922מסות ומאמרים: העשור הראשון, (. 2011שלונסקי, א' )

 ב ג'(.הקיבוץ המאוחד. )עורכות: הלפרין ח', שגי
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 מקורות משניים

לקראת תואר מוסמך(. האוניברסיטה העברית  )עבודת מחקר .אשה ונבו לה –איש ונבו לו (. 2009אשר, ט' )

 בירושלים.

 (. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד. 2001)כרך ב'(. ) אדרת לבנימיןפורת, ז' )עורכת(, -בן

 ב: הוצאת הקיבוץ המאוחד.אבי. תל סימבוליזם בשירה המודרנית(. 2000יוסף, ח' )-בר

 שלים: כרמל.. ירוקריאות ושריקות מסות ומאמרים(. 2005יוסף, ח' )-בר

 .372-367' ו(. עמ\)המאזנים, ל'(. שירת אברהם שלונסקי. 1970גולדברג, ל' )

הוצאת  –. תל אביב: ספרית פועלים המאסטרו: חייו ויצירתו של אברהם שלונסקי(. 2011הלפרין, ח' )

 המאוחד. הקיבוץ

 . ירושלים: כרמל.אמנות השירה(. 2000הרשב, ב' )

 . ירושלים: כרמל.משקל וריתמוס בשירה העברית החדשה(. 2008הרשב, ב' )

טת גן: אוניברסי-. רמתתולדות הצורות של השירה העברית מן התנ"ך עד המודרניזם(. 2008הרשב, ב' )

 אילן.-בר

 . ירושלים: כתר.מזשיר(. 2002זנדבנק, ש' )

עכשיו, ל הספר "אבני בוהו" לא. שלונסקי וסביבו. ע –(. הערות חדשות למחלוקת ישנה 1974מירון, ד' )

 .85-63עמ' . 29-30

 . תל אביב: הקיבוץ המאוחד. אמהות מייסדות, אחיות חורגות(. 2004מירון, ד' )

 . ישראל: ספרא.רקפת: ענווה וגאווה בשירת רחל(. 2012שמיר, ז' )

 

Doherty, J (1995). The Acmeist Movement in Russian Poetry. Oxford: Clarendon Press. 

Lapidus, R (2003). Between "reeds" and "new growths": on the influence of Anna 

Akhmatova on the poetry of Rahel. Trumah, 13. P. 227-237 
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 ליהוגלגו חידת השפה: מבט על המילה "פנים"

 חניכה: שלומית וולך, תיכון בן צבי, קריית אונו

 מיתה: פרופ' תמר סוברן, לשון עברית, אוניברסיטת תל אביבע-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטרת המחקר

י פנ', 'מפני', 'בפני', 'לפני'כיצד התפתחו לאורך השנים מילות היחס ומילות ההיגיון בעבודה זו אבחן 

ש ולשור 'פנים'ומהו הקשר שלהן למילה  ,וקרובותיהןימה', 'פנימייה' פנים', 'פנָ  ָ  נים', 'בָ  ', 'לפהשטח

סביר במטרה לה ,יסטוריה-סמנטי ודיאכרוני ,בלשניהינו מחקר ה. פנ"ה שמסמן פנייה לכיוון מסוים

על מנת לשרטט  חקור את קשרי המשמעות ביניהן בהווה ובעבר.לתהליכים של היווצרות מילים ומושגים ו

משנה, תלמוד  –ו הדוגמאות בעבודה לפי תקופות: תקופת המקרא, תקופת חז"ל התפתחות זו, נבחר

פיוטים והגות, תחיית השפה העברית מראשית ההשכלה ועד העברית  –ומדרשים, תקופת ימי הביניים 

  החדשה.

 תהליך המחקר

חייה הארוכים של העברית והמבנה השקוף של השורשים בעברית מאפשרים להתחקות אחר שינויי 

 שמעות דקים, שאינם גלויים לעין בשפות אחרות.מ

 המאורגנתבעזרת הקונקורדנציה של מנדלקארן את הרובד המקראי  חקרתיהמחקר של  בשלב הראשון

 קבוצות של משמעות. תתל השורש פנ"הגזרו מל המילים שנקיבצתי את הדוגמאות הרבות שלפי שורשים. 

אל  ,את המילים: 'פנים', 'בפני', 'לפני' ונטיותיהןרן שחיבר מנדלקאמהחיבור  ההבחירה בחיפוש זה נבע

 מז על המשמעות המקורית שאולי ממנה צמחו כל אלה.פנ"ה, ובכך רשורש ה
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מנוע החיפוש האקדמי אמצעות ב ונגזרותיהמשמעות של המילה 'פנים' האחר שינויי עקבתי  בשלב השני

ימי מ. כאן עקבתי אחרי דוגמאות יתשל האקדמיה ללשון העברהמילון ההיסטורי מפעל  – 'מאגרים'

 .הישראלית תחיית העבריתעד  ,במשך התקופות השונות של השפה ,לספירה 300שנת המשנה ב

מרחבי בו 'רב מיליםב' ,ילוני אבן שושןבמכיוון שהמילון ההיסטורי של האקדמיה טרם הושלם, נעזרתי 

שיראו את מהלך שינויי משמעות  מייצגיםהטקסטים אדגים בהמשך  העברית החדשה.ת, לתקופת רשתמה

 לעבר גרמטיקליזציה והפשטה. –'פנים' כאיבר בגוף  –מן המוחשי מאוד  התקדמותהתפתחות העברית כ

 ויישומם בעבודהמושגים  ,רקע תיאורטי

סינכרוני, -של הבלשנות המודרנית: דיאכרוני ושיטות מושגים, רעיונות אל ודעתיוהת זו בעבודה

 שימוש בהם ועשיתי, הפשטה מטפוריים כיליותהוהחוורה, שדות סמנטיים  זציהגרמטיקלי, יקההרמנויט

 כפי שאבהיר ואדגים להלן:

ההבחנה בין חקירה סינכרונית ודיאכרונית נעשתה על ידי הבלשן  – הבדל בין דיאכרוני וסינכרוני

 – 'ורליזםסטרוקטה בשם 'נודעשיטתו הבלשנית (. 1913-1857) פרדיננד דה סוסירהשוויצרי המשפיע 

ומהוות את  ארבע הבחנות שמשמשות בחקירות הבלשניות עד היוםדה סוסיר הבחין בהלשון כמערכת. 

חשובה לענייני ההבחנה בין חקירה דיאכרונית  ,מבין הבחנותיו .תרומתו החשובה לשדה הבלשנות

חקירה . היסטורית לבין חקירת השפה במבט סינכרוני, מבט על, המתעלם מממד הזמן ומן השינויים

 הדגישל שלבים בהתפתחותה. דה סוסיר היה הראשון ששתקופות שונות בשפה והיא בחינה של דיאכרונית 

בעבודה זו פירות  אביא . בהשפעת כתבי דה סוסירדיאכרוני לסינכרוניהמחקר ההבחנה בין החשיבות את 

ורך התקופות לות בשפה לאחקשרים והתנודות המסבירה את ההההיסטורית -חקירה דיאכרוניתשל 

 המצב הנוכחי. עדהשונות 

ייקטיבי . הדוגלים בהרמנויטיקה סבורים שהסבר אובשנותהרמנויטיקה היא מדע הפר – הרמנויטיקה

או  בלבד ישאיר בפני החוקר תמונה חלקית, ולכן יש ללכת אל מעבר למידע היבש ובכך להעניק למציאות

דגש על חשיבות השפה כמאפיינת מרכזית של פרשנות. מרבית הגישות ההרמנויטיות שמות לטקסטים 

משמעותן החבויה של המילים חושפת את המשמעויות  תמבנה חברתי, בשל תפיסה שסוברת שהבנ

  וההבניות החברתיות שמרכיבות את המציאות.

במחקרי נזקקתי למהלכים הרמנוייטים פרשניים בצד המושגים הבלשניים. פסוקי המקרא העמידו בפניי 

ענח את מערכת היחסים בפסוק על פי מילות רמז מוכרות יותר כגון המילה 'מרחפת', את הצורך לפ

. הפרשנים המסורתיים כדוגמת רש"י, "על פני תהום מרחפתורוח אלוהים "בדוגמה שלהלן מספר בראשית: 

 רד"ק, אברבנל ואחרים הפעילו שיטות הרמנויטיות להבנת פסוקים קשים במקרא. 

באנציקלופדיה המחקרית של אוקספורד מוגדר 'תהליך הגרמטיקליזציה'  – תהליכי גרמטיקליזציה

התפתחותם  –כהתפתחות של פריטים לקסיקונים למסמנים של קטגוריות דקדוקיות, או באופן כללי יותר 

של מסמנים בהם משתמשים עבור סידור פרוצדורלי של מערכות יחסים אבסטרקטיות מתוך פריטים 

ית. כך, מילים בעלות משמעות מוחשית הופכות בתהליך התפתחות השפה שמשמעותם הראשונית קונקרט

לאורך השנים לכלים דקדוקיים שמסייעים בבניית התוכן וההקשר במשפט כגון מילות יחס ומילות היגיון. 

ה, בליצ'ינג רהחוואת התהליך הזה בחנו ביסודיות בשפות שונות אליזבת טרוגוט ופול הופר וכינו אותו 

(bleaching). 
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 החוורה הינו תהליך בו יחידות לשוניות מאבדות את מורכבותן ואת – (bleachingה, בליצ'ינג )רהחוו

מוחשיותן הסמנטית, את משמעותן הפרגמטית, את החופש התחבירי והמשקל הפונטי שלהן והופכות 

בגוף, ' כאיבר פנים, שממנו נגזרה כנראה המילה '"הפנלפריטים דקדוקיים. אני אראה כיצד השורש 

' כבר בשלב מאוד קדום של מפניאו את מילת הסיבה 'פני'  לאפשר, למשל, את יצירת מילתה היחס 'ע

 העברית.

משקפים את המבנה היסודי של השפה כפי שאנחנו לומדים אותה: אף, אוזן, פנים  – שדות סמנטיים

קופות לשדות היא הראש. חלוקה של מילים פחות ש –ונחיריים שייכים לשדה הסמנטי של אברי הגוף 

אמצעי לחקר הסדר, קשרי המשמעות והארגון של מילים בקבוצות לפי קרבת משמעות ותחת מטרייה של 

מאפיינים וקשרים משותפים. כך חלוקה של מילות השורש פנ"ה לפי שדות סמנטיים, ותת קבוצות של 

 פניירחב' )'עומדות ב( ל'שדה המלפניםמשמעות, אפשרה להראות את ההבדל בין 'שדה הזמן' )זה היה 

ֵני'שתי ברירות'(, לשדה ההנמקה ) נּו ּוִמפְּ ַאְרצ  ינּו ָגִלינּו מ   (.'ֲחָטא 

במטפורות אינו רק  שימושהסמנטיקה הבלשנית המודרנית מבליטה את העובדה ש – הליכים מטפורייםת

פעולות ת את המתארוו ,מחשבותואת השפה היומיומית ונות את הבמטפורות  –עניין פואטי או ספרותי 

בתחושותינו, במקומנו בעולם  – במציאות היומיומית שלנו תלויים הרגילות ביותר. המבנים המושגיים

השפה מלאה במטפורות, ואפילו במשפט האחרון מופיעה המילה המטפורית  ובקשר שלנו עם הסביבה.

ת אלא באמצעות 'מלאה' שמתארת את השפה כמיכל, משום שאין לנו דרך אחרת לבטא מחשבות מופשטו

כלים יכולים להיות מלאים או ריקים. מחקר  –מטפורות בסיסיות המוכרות לנו מהניסיון היום יומי 

 .((embodimentהמטפורות הוביל את הבלשנים הקוגניטיביים לרעיון של 'אמבודימנט' 

נו מדברים אנח ,דוגמהל. פשוטותהתנסויות בנויות על המשגות מטפוריות  – ((embodimentאמבודימנט 

'מוטטתי לו את הטענות אחת אחת'. בעברית נקראת התופעה  – 'מלחמה' של במונחיםויכוח על 

ציאות קודמת להרחבה המטפורית גופנית של המ-התפיסה החלליתשההבנה  – בגוף תלותאו  התנסותנות

סיס התנסות זו היא הב .וטוריתמ–משמעות תלויה בהתנסות החושיתוש אל עבר המושגים המופשטים

, מתמטיקההפילוסופיה, המושגיים מורכבים ומופשטים כמושגי  בתחומים ליצירת תמונת העולם

  .עודו הכלכלה, המשפט, המוסר, הלוגיקה

והעובדה שהפנים הוא האיבר המרכזי שפונה לכיוון  –במחקרי ניתן לראות כיצד המושג המוחשי 'פנים' 

, 'רבות שנים 'לפני –מסמנות כיוון בחלל ובזמן משאיל את משמעותו למילים ש –שאליו מופנה המבט 

וא '. כך אפשר של'ים' יהיו 'פנים' מטפוריים, ונאמר על ים המלח שהפנימית' וגם 'הרגשה פנימה'היכנסו 

)התיכון(. דוגמה נוספת היא המעבר המטפורי מהמילה שהיא איבר  הים פנימתחת ל 430נמצא במינוס 

 החלקה בכביש רטוב'. המשפט הזה מפני'הנהגים מוזהרים  –ת 'מפני' בגוף 'פנים' אל מילת הסיבה הלוגי

בעזרת  – מ'פנים' כאיבר בגוף למילת סיבה – הגוף תלויאבל גם את המעבר המטפורי  ההחוורהמדגים את 

 אות היחס מ"מ שמסמלת התרחקות. 

ל שלב במעבר , מי שמצדדיי ומי שמאחורי הוא העומד', מצביע עמלפניבמשחק מחבואים המשפט 'מי ש

'לפני הפנים שלי'. שלב נוסף של הפשטה מטפורית יש  –למילת כיוון  embodied)מ'פנים' כאיבר בגוף )

כשאות היחס למ"ד  –אליו, לכיוונו  –' האל לפנישוטחים תפילה ' –' ְיִהי ָרצֹון ִמְלָפֶניָך...במילות התפילה '

 מסמלת כיוון קדימה.



108 

 

 דוגמאות

 מקראתקופת ה

עלינו אי לכך,  .נתקלים בקשיי הבנהאנו תקופת הלשון שלנו, אינה ש ,פסוק מתקופת המקראבעת קריאת 

חוד את יחסי המילים בתוך יל כלי ההיגיון שברשותנו וביאת כפרשניים ו-מהלכים הרמנויטייםלהפעיל 

 הפסוק והבנתנו את ההקשר.

ֹחֶשְך, ַעל" ָתה ֹתהּו ָוֹבהּו, וְּ ָהָאֶרץ, ָהיְּ הוֹםפְּ -וְּ  ; ֵני תְּ

ַרֶחֶפת ַעל רּוַח ֱאֹלִהים, מְּ  " )בראשית א, ב(ֵני ַהָמִיםפְּ -וְּ

הפסוק מתאר את היקום במצבו הראשוני. הוא מחולק למצב הארץ ולפועלו של האלוהים בנסיבות האלו. 

ת הבעיה מהי המשמעות של פני תהום ופני המים, שהרי אפני", שמעלה -בשני החלקים מופיע הביטוי "על

 –שטים וחסרי פנים ממשיות. ההקשר בפסוק מסייע בהבנת המשמעות של המילה 'פני' הם גופים מופ

המילה 'מרחפת' )כתיאור פעולתה של רוח אלוהים ביחס למים( מצביעה על יחסי גבהים בין הגופים מים 

גוף אחד )במקרה הראשון 'חושך'  –ותהום, וחושך ורוח אלוהים; המילה 'על' מזקקת את טיב יחס זה 

ה השני 'רוח אלוהים'( נמצא יותר גבוה מהגוף האחר )מים, תהום(. בעזרת הבנת טיב היחסים בין ובמקר

ון. הגופים השונים, ניתן להבין שהכוונה של הביטוי 'על פני' היא נמצאת מעל הגוף אך קרובה לחלקו העלי

יון של הגוף, גם ניתן להניח כי השתמשו במילה פנים לתיאור החלק העליון מכיוון שפנים הם החלק העל

בתוכו נמצא המוח, והפנים הם רק החלק החשוף  –ביחס לכל הגוף לגובהו וגם כשמסתכלים על הראש 

 .םפנים וניתן לרחף מעליה יבעל ם, כאילו הוהמים להסיק שיש האנשה של התהום מכאןאפשר לסביבה. 

 שהו.ק העליון והגלוי של גוף כלהחל –בהווה הביטוי 'פני המים', 'פני השטח' רווח, ומשמעותו נותרה זהה 

ֹנַח, ֵקץ ָכל ָפַני ָבָשר ָבא-ַוֹיאֶמר ֱאֹלִהים לְּ ֵניֶהם; מָ -יכִ --לְּ ָאה ָהָאֶרץ ָחָמס, ִמפְּ  לְּ

ִחיָתם, ֶאת ִני ַמשְּ ִהנְּ  בראשית ו, י"ג() ָהָאֶרץ-וְּ

 נראה שדברי האל לנוח מחולקים לשלושה חלקים:

 .לפנייקץ כל בשר בא  .1

 .מפניהםחמס כי מלאה הארץ  .2

 .והנני משחיתם את הארץ .3

והמילה לפניי יכולה  ,ה מה שאני רואה: אני רואה קץ כל בשרז –החלק הראשון מתאר מצב עובדתי 

 .להפרש במשמעות 'לפני עיניי' או בעיניי רוחי )בעתיד(

 : הארץ מלאה רשע.1 החלק השני פותח במילה 'כי' ומוסיף הסבר למצב שתואר בחלק

 ה 'מפניהם' לא לגמרי ברור.משמעה של המיל

. היםביחיד מתייחס לפניו )או לעיניו, או בהשאלה למחשבתו( של אלו פניי'' 1בחלק  – כינויי הגוף עוזרים

ברבים יכול להתייחס לאנשים שבלשון המקראית נקראים 'כל בשר', כל האנושות  'פניהם' 2בחלק 

 ולרשע. פניהם' יכולה לתאר מקור או סיבה לחמסמב' "משבארץ. המ

כלומר: ההחלטה של  ,מכאן שהמילה 'לפני', בהקשר 'בא לפני', יכולה להתפרש כמה שהאל רואה בעיניו

שכן כולו,  שיבוא לפניו קץ כל בשר. השערה זו מתקשרת לפרק –אלוהים להמיט אסון נורא, סוף האנושות 

ל התנהגותם הרעה של הפרק עוסק בסיפור המבול שנוגע להחלטתו של אלוהים להשמיד את האנושות בש

 י בחלק השלישי של הפסוק.טודי בייכפי שאכן בא ל ,בני האנוש
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ר יכולה להתפרש גם כפיזית לפניו, מולו, כחלק מתיאור החמס בו מלאה הארץ. כלומ לָפניבנוסף, המילה '

 .בו הוא צופהשש"קץ כל בשר" המתואר בפסוק הוא לא קץ האנושות עליו הוא מחליט, אלא קץ האנושיות 

'קץ כל בשר' שבא לפניו פירושו  –: הכוונה היא 'לפני' במובן הפיזי של מולו מסקנתי את ביאור רש"י מחזק

 זנות ועבודה זרה, הרעות החולות של תושבי הארץ )לפי ביאור רש"י(.

 כך קיבלנו בשלב מוקדם של החקירה בפסוק אחד שני משמעים לא לגמרי ברורים של הטיות שם העצם

אותיות . סיבת הרשע – מפניהם; ול עיניי, או מה שהחלטתי, שעלה בדעתימ – לפניי – ם''פני המוחשי

 קודם, סיבה.-מ קדימה, מול , בעתיד;-ל – היחס עוזרות להבין את הכיוון

מהמקרא נוכל לראות גוונים נוספים של משמעות שנוספים לשם העצם 'פנים'  אחריםבניתוח פסוקים 

ורש פנ"ה בקונקורדנציה של מנדלקארן וחלוקה לקבוצות לפי רכיבי השונות. בחקירת הש בהטיותיו

ני משמעות, ביניהם: מתן יחס, הסתייגות, תוקפנות ומשמעות ושדות סמנטיים, מצאתי מגוון רחב של גו

ְך" –)להילחם, לסלק  ִסיר ְיהָוה ִמְשָפַטִיְך, ִפָנה ֹאְיב  -ת, זהוחסי(ה, עבר י", צפניה ג, ט"ו(, זמן )כרונולוגיה 

פני , שמות י, י"א(, איבר, חשיבות וכבוד )"ויגרש אותם מאת פני פרעה." –נוכחות )ייצוג של אדם או קבוצה 

י ְת -ְוֹחֶשְך, ַעל)"חשובי העיר(, חלק עליון  –העיר  ְלָחן עָ " –בראשית א, ב(, מקום )מול  "הֹוםְפנ  ,  "יהָ רּוְך ְלָפנֶ ְושֻׁ

 יחזקאל כ"ג, מ"א( ועוד.

 והתלמודמשנה שון חז"ל: התקופת ל

 "בשחר מברך שתיים לפניה ואחת לאחריה" )ברכות, פרק א, משנה ד(

במופע זה של המילה 'לפניה' הרמזים ההרמנויטיים שמסייעים להגדירה הם המילים 'שחר' ו'לאחריה'. 

"שתיים . בעזרת הצבעה על מיקום נגדי )(-טומנת בחובה ציון של מיקום יחס )קדימה ל 'לאחריה'המילה 

, שמשמעותה שחר( אנו מבינים את תפקידה של 'לפניה' בהקשר של מיקום. המילה אחת לאחריה"ולפניה 

בוקר מוקדם, היא מילה שמציינת זמן. השימוש בה ממקם את המופע בציר היממה, ומראה שהיחס של 

דימה במשמעות המיקום שניתן בעזרת המילה 'לאחריה' הוא 'מיקום' על ציר הזמן. 'לאחריה' מכוונת ק

חלק כהכרונולוגית ו'לפניה' מכוונת לכיוון הנגדי, אחורה על ציר הזמן. אי לכך, לפניה נהייתה מילת זמן 

 ממהלך מטפורי כללי של מעבר מושגי מרחב המוחשיים למושגי זמן, המופשטים יותר. 

ה" "היא עמדה לפניו כדי שתהא נאה לפניו. לפיכך כהן מעמידה לפני הכל להראות קלונ

 )תוספתא, תלמוד ומדרש(

המובאה נמצאת במסכת סוטה בתלמוד הדנה בחוקים הנוגעים לנשים. עיקר המסכת היא דיני 'סוטה', 

, שמסביר "במידה שמדדה בה מדדו לה"אישה שנחשדת בניאוף. במסכת, לפני המובאה הזו, נמצא המשפט 

 מידה כנגד מידה. –את מהות העונש: כפי שהיא עשתה, יעשה לה 

החלק הראשון שמתאר את האינטראקציה בין האישה והגבר עמו נאפה,  –מובאה נחלקת לשני חלקים ה

פעמיים, ומההקשר במשפט, ' לפניווהשני את העונש שפסק הכהן הגדול. בחלק הראשון מופיעה המילה '

התרשמות, מפגש בין אנשים. בפעם  –שכולל את המילה 'נאה', ניתן להסיק שהדבר קשור למראה 

אשונה, לפניו הוא בצמידות ל'עמדה', מה שמצביע על מיקומם במרחב של המשתתפים. האישה הר

כבר מתאר את התהליך  'לפניוממוקמת כך שהגבר יכול לצפות בה ולהתרשם ממראה. המופע השני של '

 היא נאה עבורו, לדעתו, בהרגשתו. –הפנימי של הראייה 
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ה לנוכח הקהל )'הכל'( מוסברת על ידי המילה 'לפיכך', בחלק השני מוצג העונש על ניאוף. העמדת האיש

שמראה שזוהי תוצאה של חטאה, והתגובה הראויה על פי הדין ועקרון 'מידה כנגד מידה' שמופיע במשפט 

קודם במסכת היא לחשוף אותה ברבים כפי שהיא חשפה את עצמה כשנאפה. מכאן אנו מקישים שהמופע 

 –מול. הלשון משקפת את העונש  –שמעותו למופע הראשון של 'לפניו' של המילה 'לפני' בחלק הזה זהה במ

מכיוון שהעונש ניתן באופן שמדמה את החטא )לעמוד מול אדם ולעמוד מול קהל( ניתן להסיק שגם 

 המשמעות של המילה 'לפני' מדמה את מופעה בחלק הראשון של המשפט.

 (450-400"נועל דלת בפני עם הארץ" )תלמוד ירושלמי, דמאי, 

 –מסמנת נקודה במקום. פני עם הארץ  –במובאה זו אבחן את משמעות המילה 'בפני'. אות היחס בי"ת 

ייצוג של נוכחותם, שכן לא נועלים את הדלת רק לפניהם. הדלת משמשת כמחיצה, מצידה האחד עם הארץ 

ישנם שני  –לה ומולה, מהצד השני, נמצא מי שנועל. נעילת הדלת יוצרת את הקשר בין שני חלקי המי

גם מצביעה על המשמעות של  –' משמשת, אם כן, בצורה כפולה בפנימקומות נפרדים ומובדלים. המילה '

כייצוג של ישות או זהות, כשהטריקה היא של דלת  פניםמול )נעילת את הדלת מולם( וגם על  המילה 

 שאחד מצדדיה הוא המקום שבו הנוכחות נמצאת.

ל אין מכשול או מחיצה שמוצבים מו –הרצון'  בפנילא ידוע: 'אין דבר העומד כזה הוא גם הפתגם שמקורו 

 רצון חזק ונחוש.

 פיוטתפילה ו –ימי הביניים 

 תפילת הדרך

ָפֶניָך ְיִהי ָרצֹון " נּו לְ ִמלְּ ינּו, ֶשּתֹוִליכ  י ֲאבֹות  ֱאֹלה  נּו ו  נּו ְלָשלֹום, ְוַתְצִעי ָשלֹוםְיֹהָוה ֱאֹלה  נּו וְ ד  ִתְסְמכ 

נּו ְלַחִיים ְוְלִשְמָחה וְלָשלֹום נּו ֶאל ְמחֹוז ֶחְפצ   –יום  חזור באותועתו לדואם . )ְלָשלֹום, ְוַתְנח 

נּו ִמַכף כ :אומר נּו ְלָשלֹום( ְוַתִציל  ב אֹוי ב לׇ  ְוַתְחִזיר  ְר  ינ יִמ  לׇ  ִמכּו ַבֶדֶרְך ְואֹור   שֹותַהִמְתַרגְ  ָענֻׁיֹותפֻׁ

ה ְבָרָכה ְוִתְשַלח, םָלעֹולָ  ָלבֹוא ינּו ְבַמֲעש  ן ּוְלֶחסֶ ְוִתְתְננוֹ . ָיד  ינֶ ד ּוְלַרֲחִמ  ְלח  ינ י כים ְבע  ינּו לׇ  יָך ּוְבע  , רֹוא 

ל ִכי. ַּתֲחנּונ ינּו קֹול ְוִתְשַמע עַ  א  עַ  הְיֹהוָ  ַאָּתה ָברּוְך. ַאָּתה ְוַתֲחנּון ְּתִפָלה שֹומ   ִפָלה".ְּת  שֹומ 

המילה  .ניופ-ל-מו כלפינו צריך לבוא ממנו, הטוב של הרצוןכביכול. 'פניו'  אל –מופנית אל האל  התפילה

 'פנים' משמשת כייצוג זהות או נוכחות.

    )1505-1584  (' שלמה אלקבץרשל  פיוט – לכה דודי

ֵניַכָלה //  ְלָכה דֹוִדי ִלְקַראת  ַשָבת ְנַקְבָלה פְּ

'הליכה לקראת' ו'לקבל' מסמנים כיוון קדימה. השבת המתקרבת מתוארת במטפורה של האנשה ככלה 

שיש לה פנים. בביטוי המודרני 'קבלת פנים', המשמעות של 'פנים' מתחילה להחוויר לטובת המשמעות של 

 'אירוע חגיגי'.

  

https://he.wikipedia.org/wiki/1584
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 החדשהעברית והעברית שפה התחיית ה

י ָשִנים,  ֶזה ָהָיה ְלָפִנים ְוִלפנ 

 ְבַמלכּות ַעל ָים ַערַפִלי.

ַדע; – ָשם ָדָרה ַילָדה  ְשָמּה ֹלא ת 

 ִלי.-ָקָראִתי ָלּה ַאַנֶבל

 (.1940-1880י' מאת אדגר אלן פו תורגמה על ידי זאב ז'בוטינסקי )ל-הפואמה 'אנבל

שופטים א,  –בבית הראשון. זוהי מילה שמופיעה כבר בתנך בפואמה אבחן את משמעות המילה 'לפנים' ש

ֶלְך ְיהּוָדה" י: ם-, ֶאלַוי  ב ְבֶחְברֹון, ְוש  ָפִניםֶחְברֹון -ַהְכַנֲעִני ַהיֹוש   ."ע, ִקְרַית ַאְרבַ לְּ

שמופיע בשיר מוסיף את הקשר הזמן ומגלה לנו שמדובר בתיאור כרונולוגי. מילים  'לפני שנים'הביטוי 

ממקדים אותנו ומראים ש'לפנים' היא  –היה, דרה, קראתי  –ן עבר שמופיעות בבית הראשון של השר בזמ

, מכיוון שאינה מתחברת לאירוע 'לפנים'מיקום התרחשות בעבר, אולי בעבר של אגדה רחוקה. המילה 

וימים, מתחבר לאירוע או התרחשות מס 'לפני'אחר, מסמלת את העבר הכללי בנקודה לא יחסית. הביטוי 

הוא נטול הקשר מסוים ומציין מצב בעבר ללא קשר ל'פנים' ולכן תמיד יהיה זמן יחסי לאירוע, בעוד 

 לאירועים אחרים.

ִניָמה הּוִדי הוִֹמָיה /ָכל עוֹד ַבֵלָבב פְּ ָרח ָקִדימָ  /ֶנֶפש יְּ ַפֲאֵתי ִמזְּ ִציוֹ ַעיִ  /הּולְּ  וה()התקו ן צוִֹפָיהן לְּ

, מאת נפתלי הרץ אימבר 'תקוותנו'המנון מדינת ישראל המבוסס על השיר  ,ה"במובאה זו מתוך "התקוו

 'פנימה'., אדון במילה  1878שחובר בשנת 

מציינת מקום, ונותנת לה משמעות של והנוספת בסוף מילה למילה 'פנים' מצטרפת ה' המגמה, תנועה 

כתנועה המכוונת לתוך נפש  התוספת הזו מסבירה את המילה 'פנימה' וון אל המקום.ימגמה, פנייה בכ

האדם. את הכיוון אנו מסיקים לפי הקשר למילה לב, איבר פנימי, שבאופן סימבולי נחשב למקום בו 

 הנפש הומיה. –מתרחשים תהליכים רגשיים, ומה קורה באותו המקום? 

 מסקנות

משמעויות, יש מגוון רחב של  'פנים'במילים שנגזרו במהלך ההיסטוריה הארוכה של העברית מהמילה 

 אפשר שכולן נשענות על השורש פנ"ה שמתאר את הכיוון של המבט, הפניית הפנים.

בתנ"ך קיים מגוון רחב של משמעויות למילה זו ונטיותיה, וההקשרים העניקו למילים ניואנסים דקים 

ל שנגזרו מהמילה 'פנים'. עם  הזמן משמעות חלק מהמילים הללו עברה לקטגוריות משמעות חדשות; ככ

 שעבר הזמן והשפה התפתחה, הניואנסים שהתגלו במופעי המילה 'פנים' ונגזרותיה התקבעו. מכעשרה גווני

 , סיבה. מצד שני, נוספו משמעויותךמקום, זמן, מכשול, שטח, תו משמעות נותרו שישה רכיבים עיקריים:

נים'( , ן'  )יחידי של 'פָ  ָ  'פ ת',ָ  'פנים לכאן ולכאן', 'פנימיו –הסבר, אספקט  –חדשות למילה 'פנים' כגון 

 'פנימייה', 'להפנים', מופנם'  ועוד.

בשפה העברית חלו תהליכים שונים המתרחשים בכל השפות, כדוגמת גרמטיקליזציה והחוורה. אחדות 

ממילות תוכן שהיו קיימות בתקופה הקדומה ביותר של העברית, שמשמעויותיהן הובנו מההקשר, 

וההחוורה הינן  המילות יחס ומילים לוגיות. הגרמטיקליזצי –דקדוקיות  התקבעו והפכו למילות שימוש
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הכיוונים שהשפה לקחה הם הביטוי השפתי של התודעה האנושית. שפה  –אינדיקציה להתנהלות האנושית 

מכתיבה תודעה ומשקפת אותה. השפה מתפתחת בקו של אמבודימנט, של התלות בגוף: מילים שתיארו 

להיות מילים מופשטות יותר, למשל: 'עמידה פנים אל פנים' היא מוחשית, וכזה מצבים מוחשיים עברו 

ִיְהֶיה ְלָך -ֹלאהאל, אולם כבר במקרא חל תהליך של הפשטה לוגית  בדיבר: ' פניהוא גם האיסור לראות את 

ִרים,  שה הפנים נעלמו ואת מקומם תפ –. פירושו לא תעדיף או תבחר אל אחר 'ָפָני-ַעלֱאֹלִהים ֲאח 

 המשמעות המופשטת של 'תחליף', 'העדפה'.

ם ', באיכשאנחנו שואלים איך אותה מילה יכולה לתאר 'פני שטח' חיצוניים וגם מה שיש 'ִבְפנים' או 'הופָנם

 המחקר הדיאכרוני ותהליכי שינוי המשמעות של גרמטיקליזציה ומטפוריקה ומצביעים על ההבדל

 ,פנימהלשטח יש כביכול פנים חיצוניים בדרך של האנשה, ואילו  'השטח'פני . בביטוי וןוובכי באובייקט

מתארים את המבט שלנו המופנה אל מה שנמצא בתוך דבר מה סגור,  ולהפנים מופנםובהמשך  ניםִ  פִ  ִ  ב

  נים שלנו אליו, אל תוכו.ָ  שאפשר כביכול להביט בו ולהפנות את המבט מן הפ

 

                                                                 

 

 

 

 

 

היא  יתמקראמחקר של התקופה הגיליתי בש רבותהקטגוריות הכמות צטמצמות ה

מההסקה מתוך מההקשר ו, להיקבעות של צורות וליכולת להשתחרר מהטקסט ה,לגרמטיקליזצי העדות

 הטקסט למשמעות המילה. 

רואים בדמיונם  לא שומעים, ה'ההרצאה אחרי הצהריים אבל לפני תגיעיכיום, כשנשמעת אמרה כמו '

ים נעשו מילות תפקוד תי המילש – ההחוורההי ו. זאחור והרצאה שיש לה םפני צהריים שיש להם

  שמתארות יחסים מופשטים בזמן.

להיפך, נוספו  – שהשפה הצטמצמה אל לנו לחשוב , על אף שמגוון השימושים והניואנסים קטן,לכן

במגע. חלקם מתוך העברית עצמה וחלקם בקליטה משפות שבאו אתה  ם,בשורשי שימושים חדשים

 .כשנוספים תחומי דעת חדשים נוצרות צורות חדשות בעזרת השורש, וגם נקלטות מילים זרות נחוצות

המחשבה הלוגית דקדוקית  – תהליך שקורה בכל השפות והעברית לא יוצאת דופן היא הגרמטיקליזציה

. יםילמראה העינו מעבר לתחושות המידיות ,ה האנושיתבחשיביותר היא שלב מתקדם 

, והפתרון חב הם מושגים מופשטים, והשפה נזקקה לאמצעים להביע אותםבזמן ובמר יחסים או סיבה

 .רה מהמלאי שהיה להיגזב נמצא

מבט ,עין מתבוננת מתחת לפני הים לעומת  
   

 פנימה

מופנם, פניםב  
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אותיות , ים ומכאן 'פני השטח'לכיוון מסו וניםפ פניםגם השורש פנ"ה והמילה פנים עברה תהליך כזה: 

"מ מכוונת קדימה, מ מ"דל – הן המוחשי והן המופשט יותר ,וןווהכי הפנייה מחזקות את עניין היחס

ֵני)"ה ולכן יכולה לתאר גם סיבה מושכת את המבט אחור נּו ּוִמפְּ ַאְרצ  ינּו ָגִלינּו מ   "(.ֲחָטא 

 ביבליוגרפיה

". בתוך ריה של מסגרות תוכןתיאווב"לֹחן חנם באים אליך" עיון במגעים סמנטיים  סוברן, תמר )תשס"ה(.

-361פלורנטין מ. ואשר מ. -נערך על ידי בר ,חקרים בשומרונית בעברית ובארמית מוגשים לאברהם טלמ

 .ביאליק, תשס"ה מוסד :ירושלים .385

חיפה: הוצאת . סיפור הולדתה ופריחתה של תורת המשמעים: שפה ומשמעות .( 2006סוברן, תמר )

 ה.הספרים של אוניברסיטת חיפ

-168 44-43 מס' חלקת לשוןמבט דיאכרוני על השורש גל"ם". -סוברן, תמר )תשע"ב(. "מה שגלום בגולם

151. 

חיפה: הרצאה . גנוני הפשטה ביצירה של מושגים: המקרה של ֶרווחמנ(. 2007אל דנה )-סוברן, תמר ובר

 בכנס המשמעות.

 ".סיוול: מחקר היסטורי הרמונויטיעיון, יעקב. "
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 יתמות, אדיפליות ויציאה לעצמאות של שתי דמויות עגנוניות

 צה מזל מ"בדמי ימיה" ובלומה נאכט מ"סיפור פשוט"תר

 חניכה: יפעת ליבמן, נהריה, אולפנת סגולה, קריית מוצקין

 ב, ספרות עברית, אוניברסיטת חיפהד-מיתה: פרופ' ניצה בןע-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ה ק ד מ ה

 1887שמואל יוסף עגנון, ש"י עגנון, נולד בשנת 

תשע, לאחר בעיירה בוצ'אץ' שבגליציה. בגיל 

שהפגין יכולות לימוד מרשימות, החל ללמוד 

השיר כתב את  בגיל חמשספרות ושפות זרות. 

החל  15בגיל  .שיר געגוע לאביו – הראשון

"ש"י  –את שם העט שלו  לפרסם את יצירותיו.

העניק לעצמו בעקבות סיפורו הראשון  – עגנון"

את  – (1908"עגונות" ) – רסם בארץ ישראלושפ

שבדרך זו או אחרת כל הבריות עגונות,  הרעיון,

באמצעות שמו. הנובלה כבר ניסה להנכיח 

סיפור ( והרומן הקצר "1923" )בדמי ימיה"

( פותחים את הקובץ השלישי 1935" )פשוט

וכותרת המשנה שלו הוא , שמו של הקובץ לקוח משיר השירים. על כפות המנעול, ב"כל כתבי עגנון"

 "סיפורי אהבים". 

  ירות הנזכרות הן ענייננו בעבודה זו.היצשתי 

 י עגנון"ש
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". הוא מתחיל את פרשנותו בדמי ימיההציע א"ב יהושע פרשנות ל" ,כוחה הנורא של אשמה קטנה  ,בספרו

דוסטויבסקי אמר פעם שכל הספרות הרוסית יצאה מתחת לאדרת של גוגול. ועל פי משל זה אמר עמוס "במילים: 

כלומר, שני הסופרים  15".'בדמי ימיה' – ה הנפלאה של ש"י עגנוןעוז שהספרות הישראלית נולדה מן הנובל

סיפור " ו"בדמי ימיהיחסים לנובלה השפעה עצומה על הספרות העברית. "יהמרכזיים של דור המדינה מ

" אכן זכו לאינטרפרטציות עמוקות ורחבות היקף מטובי חוקרי הספרות וגם סופרים אחדים פשוט

לכמה וכמה עיבודים תיאטרליים שניסו להתמודד עם גם היצירות זכו השתתפו במלאכת הפרשנות. שתי 

 יצירות קנוניות בספרות העברית. 

השקה בין שתי היצירות, במקום שבו עגנון עצמו מרמז שהן קשורות זו בזו הבעבודה זו אתרכז בנקודת 

אותה ולמלא  . נקודת המפגש בין שתי היצירות עוררה אותי להרחיב)נושא( מבחינת זמן, מקום ותמה

  אותה בתוכן יצירתי מפרי עטי.

 מטרת העבודה

שתי היצירות הקנוניות בשתי הגיבורות הנשיות  – העבודה עוסקת בתרצה ובבלומה

". הדיון יתעכב תחילה על הדמיון והשוני סיפור פשוט"'' ובדמי ימיה" –של עגנון 

ומה היתומה, בל – "סיפור פשוטבין השתיים ועל המפגש שיצר עגנון ביניהן ב"

 .מזלשל גיבורת "סיפור פשוט", מגיעה מבית קרוביה, משפחת הורביץ, לבית 

מקבלת את  – היתומה מ"בדמי ימיה", מזל-תרצה מינץ – המעסיקה החדשה שלה

בן המזל בעקבות אכזבה ארוטית: הירשל הורביץ, ה של פניה. בלומה הגיעה לבית

ו לבין בלומה התפתחו יחסי עמד להינשא לאחרת על אף שבינ ,בעלי הביתשל 

קמה ועזבה את בית הורביץ, שבעצם הוקיע אותה  –אהבה. בלומה עשתה מעשה 

 לבית מזל.  המתוכו, ועבר

שיח קצרצר -ניחה בלומה על השולחן את תמונת אביה המת ועל רקע התמונה מתפתח דוהביום הגעתה 

  תר של הסיטואציה העגנונית: תיאור מפורט יו להלןבינה לבין בעלת הבית, הגברת תרצה מזל. 

נכנסת  – שהיא "מרת מזל" ב"סיפור פשוט" – "בדמי ימיהגיבורת הסיפור "

בחינה בתמונת אביה של בלומה. היא לחדרה של בלומה לבדוק שהכול כשורה ומַ 

''כן,  :שואלת את בלומה האם זהו אביה ובלומה משיבה בפירוט שאינו אופייני לה

. גם על "אני דומה לאמא"בלומה חשה צורך להוסיף: . תרצה שותקת ואבי הוא"

הצהרה זו של בלומה תרצה מגיבה בשתיקה, ואחרי זמן קצר יוצאת מהחדר 

כול מתערב ואומר,  ומשאירה את בלומה להרהר במה שאמרה. כאן המספר היודע

, והלוא "מדבריה של מרת מזל ראתה ]בלומה[ באביה מה שלא ראתה בו כל הימים"ש

מרה דבר מלבד בירורה מיהו האיש בתמונה... רב אפוא הנסתר על תרצה לא א

 הגלוי. 

יש כאן מעין טיפול פסיכולוגי שעושה תרצה לבלומה כשהיא שואלת את השאלה, מקשיבה  ,לטענתנו

יתכן שדברים נוספים נאמרו בין תרצה ובלומה אך עגנון לא טרח  ,לתשובתה ומניחה אותה לנפשה. ואולם

                                                           
 'עמ 1989 ידיעות אחרונות,תל אביב:  ותי,כוחה הנורא של אשמה קטנה: ההקשר המסרי של הטקסט הספר,  א"ב יהושע 15

142. 
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יתה למרת מזל על יהזה, את החלל הזה שנפער, את ההשפעה הבלתי מפוענחת שהפער הלהביאם. את 

  יש בדעתי להשלים. –בלומה נאכט במפגש הטעון ביניהן על רקע תמונת האב 

 קודם שנרחיב בנקודת המפגש בין שתי הדמויות הנשיות, נאפיין כל אחת מהן על רקע סיפורה.  

 ימיה"גיבורת "בדמי  –שני האבות של תרצה מינץ 

נערה אשר אימה, לאה, מתה בדמי ימיה בעקבות מחלת  –" מספרת תרצה מינץ דמי ימיהאת היצירה ב"

מי שהיה אהוב אימה טרם  –את עקביה מזל  לב ושברון לב, ואביה, מינץ, מתכנס ביגונו למשך זמן רב.

נישאה למינץ, פוגשת תרצה לראשונה כאשר אביה לוקח אותה 

בתום שנת האבל למות האם. בהמשך עמו לבקר את עקביה, 

היצירה מתגלה לתרצה ולנו, הקוראים, דרך מרת גוטליב, 

סיפור האהבה של לאה ועקביה.  חברתה הטובה של לאה, 

עקביה מזל, מתברר, היה סטודנט צעיר לפילוסופיה בווינה 

שעשה ממערב אירופה למזרחה הגיע  הבירה. במהלך טיול 

צ'אץ', עירו של עגנון, אם כי לעיר הקטנה שבמזרח, כנראה בו

שם העיר לא נזכר ביצירה, הכתובה בלשון המקרא כווידוי של 

המספרת. העיר היא עירה של משפחתה של -תרצה הגיבורה

ושל מרת גוטליב ובעלה. עקביה משום מה לא שב  –מי שלימים יהיה בעלה של לאה  –לאה, של מינץ 

מתיישב בעיר הקטנה לצמיתות. גברת גוטליב, מלבד לווינה לסיים את לימודיו באוניברסיטה אלא 

העובדה שהיא מביאה את תרצה בסוד אהבתם של לאה ועקביה טרם שתרצה 

שנה  17נולדה, היא גם מוסרת לידיה את יומנו של עקביה שאותו העתיקה לפני 

לתוך מחברתה. תרצה קוראת בסקרנות רבה את היומן של האיש אשר יכול היה 

זה קורה שנה וחצי לאחר מות האם ממחלת לב )תרתי משמע( להיות אביה. כל 

 כשתרצה מבלה את חופשת הקיץ בבית גוטליב הממוקם מחוץ לעיר.

היא מסיימת אותם  16בתום החופשה ָשָבה תרצה ללימודיה, ועם הגיעה לגיל 

היא מגלה כי עקביה מלמד בבית המדרש  והולכת ללמוד בסמינר למורות.

ומתפתח ביניהם קשר שנגדע במהרה משום שעקביה עוזב להוראה בו היא לומדת 

את הסמינר. מתברר, שהוא עזב את הסמינר בעקבות מכתב אהבה שתלמידה 

 כתבה לו. זהו כנראה רמז המטרים את הבאות, שהרי גם תרצה היא תלמידתו.

ומו, יום אחד, בעודה הולכת למסור ספרים לכורך, לבושה בשמלת אביב, למרות שהחורף עדיין בעיצ

נתקלה תרצה בעקביה, פגישה מקרית שחידשה את הקשר ביניהם. הם טיילו יחד ביער, ובטיול זה מגלה 

תרצה לעקביה את אהבתה אליו. עקביה מנסה להסביר לה שאין זו אהבה אבל היא מתעקשת על כך. מזג 

נופלת  צההאוויר הקר, הלבוש הדקיק וההתרגשות הגדולה עשו את שלהם ועם שובה הביתה מהיער תר

 למשכב.

באותו לילה, היא חולמת שהיא עומדת בצומת דרכים ואישה זקנה פונה אליה ומדגישה את היותה בת 

תרצה. בצורה זו מקבעת הזקנה בחלום את זהותה של תרצה לא  –לאה מבלי להזכיר את שמה הפרטי 

  תרצה מינץ ועקביה מזל

 " בדמי ימיה"מתוך ההצגה 

 של תיאטרון החאן

 עיירתו של שי עגנון', אץ'בוצ
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ך תרצה יודעת כי כדמות עצמאית אלא כמי שתלויה באימה. האישה בחלום טוענת שהיניקה את לאה וכ

 זהו חלום, שכן לאימה לא הייתה מינקת.

עם התעוררותה מהחלום, והיא עדיין חולה, היא מודיעה לאביה שהתארסה לעקביה. האב כמובן מופתע 

אבל ברגישות הוא עונה לה שכאשר תבריא הם יעסקו בכך. גם גברת גוטליב, המבקרת את תרצה 

סין. תרצה שוקעת יותר ויותר במחלתה, מאבדת את הכרתה במחלתה, מנסה להניא אותה מרעיון האירו

וסכנה נשקפת לחייה. לאחר ימי חולי רבים היא מתעוררת, וכשהיא פוקחת את עיניה היא רואה את 

עקביה בחדרה וכבמטה פלאים חולף דיכאונה. אביה מודה לאלוקים על החלמתה, מבקש ממנה להמשיך 

 לנוח ושולח את הרופא הזקן לביתו.

שבת נחמו, השבת שלאחר תשעה באב, חגגה תרצה את נישואיה לעקביה ויחד הם נסעו לירח דבש  בערב

רצה הרה לעקביה. בתחילת ההיריון היא מרגישה כבדה, חלשה ונטולת כוח רצון. ת –מחוץ לעיר, ובשובם 

את הריונה מסבירה לה גברת גוטליב כשלושה חודשים שבהם אישה הרה חשה ברע. ואולם, אנחנו, 

הקוראים, מבינים שלהרגשתה הרעה יש שורשים עמוקים יותר. הנה הסיום של הווידוי הארוך של תרצה 

 המעיד על כך:

.[ .ראיתי את שני הגברים ויהי עם לבי לבכות. לבכות בחיק אימי ]. רגע הבטתי בפני אבי ורגע בפני אישי.

אבי ואישי האירו לי פניהם. באהבתם ובחמלתם נדמו זה לזה, 

פנים לרע ופרצוף אחד לאהבה. אז זכרתי את בן אחי גוטליב  שבעים

]...[ והנה בא אחיו החדרה ויבט הילד בו ובאחיו ויסב פניו מהם 

, עמ' על כפות המנעולוישלח ידיו אל אמו ויבך. כלו זכרונות תרצה )

 נד(. -נג

תרצה, בדרכה להיות אם, מבינה כי אביה ועקביה, שניהם משמשים 

את ההבנה הזאת מאששת  ת ולאו דווקא כאב וכבעל.עבורה כשני אבו

כשהיא טוענת, שדרך  ,16 ָךוהיא תהילתֶ  דב בספרה -לנו פרופסור ניצה בן

תרצה מנסה  –אביה הביולוגי ואביה הפוטנציאלי  –שני אבותיה 

ם ניתן לראות בבירור  להתקרב לאימה. את הכמיהה של תרצה למגע א 

"ויהי קלעה ואומרת בכאב: כאשר היא מבינה את הסיטואציה אליה נ

 ."לבכות בחיק אימי עם לבי לבכות.

ההבנה הזאת לא שולחת הפעם את תרצה אל זרועות החולי והדיכאון. 

היא נוטלת יוזמה ובעת שעקביה בעלה עובד  –ההיפך הוא הנכון 

בלילות, גם היא יושבת ועובדת. הוא כותב את קורות העיר והיא 

את זיכרונותיה. משמע, היא מנסה תוך כדי כתיבה להבין איך היא  כותבת את קורותיה שלה, כלומר,

הגיעה למצב זה של נישואים לאב ולאו דווקא לבעל. בשחזור קורותיה, היא למעשה מבצעת לעצמה 

פסיכואנליזה עצמית. זיכרונותיה אלה, כך אנחנו מבינים בסוף היצירה, מהווים את הסיפור שזה עתה 

 ".יהבדמי ימקראנו, הלוא הוא "

                                                           
 .2006שוקן,  ירושלים ותל אביב: ,ָךוהיא תהילתֶ בן דב ניצה,  16

 בתיאטרון חיפה" סיפור פשוט"בלומה בהצגה 

כשהגיעה בלומה לכלל חינוך היה אביה מושיבה על ידו "

יודע אני בתי , אומר היה חיים נאכט. בספריםוקורא עמה 

אבל אני מלמד אותך לקרוא , שאיני מנחיל לך עושר ונכסים

בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו קורא בספר ורואה , בספרים

." עולם אחר
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 בלומה נאכט, גיבורת "סיפור פשוט" –קרועה בין אב לאם 

בלומה. בעודה  אימה של –" נפתח בתמונת מותה של מירל סיפור פשוט"

האלמנה הענייה, לבתה היחידה לנסוע לעירו   שוכבת על ערש דווי, מורה מירל,

 ולמצוא אצלו קורת –ברוך מאיר הורביץ, חנווני מצליח  –קרוב המשפחה   של

אורזת את מטלטליה  –גג. לאחר מות האם ממלאה בלומה אחר צוואתה 

המועטים, שכנותיה שוכרות לה עגלה ומציידות אותה בעוגות והיא נוסעת 

לבית הקרובים שבעיר שיבוש )שם משובש לבוצ'אץ'(. צירל, אשתו של ברוך 

מאיר, מקדמת את פניה בחשדנות, אבל השעה מאוחרת והיא משכנת אותה 

חדרים שבבית. למחרת היום הופכת בלומה לעוזרת בית בבית הורביץ. באחד ה

 –היתומה הגאה והמעשית מוכיחה עצמה כעוזרת חרוצה ויעילה, ובני הבית 

מרוצים ממנה. יתר על כן,  –צירל בעלת הבית, ברוך מאיר בעל הבית, והירשל, בנם היחיד של בעלי הבית 

אקונומי הנחות של בלומה -בלומה. ואולם מעמדה הסוציוהירשל, נער מתבגר ותלותי, הולך ומתאהב ב

בנה בן העשירים והיא פונה למר טויבר  אינו תואם, לדעת צירל, האישה הזעיר בורגנית, את מעמדו של

השדכן למצוא לו שידוך התואם את מעמד המשפחה. טוייבר מציע את מינה צימליך, בת עשירים מהכפר 

. כשלבלומה נודע על כך, היא עוזבת את בית הורביץ ועוברת לעבוד הסמוך, והשידוך קורם עור וגידים

בביתה החדש, השלישי מאז מות האם, במעשה שאינו אופייני לה, תולה  בביתם של עקביה ותרצה מזל.

 בלומה את תמונת אביה ז"ל מעל מיטתה. 

. לאחר שעזבה את " פותח בסיפורה של בלומה, היא איננה הגיבורה הראשית של הרומןסיפור פשוטאף ש"

לא שגיבור הראשי -בית הורביץ אין פוגשים בה יותר אלא במחשבותיו של הירשל, הגיבור או האנטי

משתחרר מאהבתו לה גם אחרי נישואיו. אבל על אף הנוכחות הפיזית הדלה של בלומה, היא בין הדמויות 

שבמות אימה האהובה, נודדת יתומה ענייה שמתגברת על הצער והכאב  –החזקות והמרשימות שיצר עגנון 

לעיר אחרת, מתקבלת בחמיצות בבית קרוביה אבל מצליחה בכל זאת לבצר בו את מעמדה. לאחר מכן, 

היא מתגברת על האהבה הנכזבת לבנם של בעלי הבית ומבינה שאם ברצונה לחיות ולהתקיים עליה לעזוב 

 את בית אהובה והוריו.

אמנם לפירוש כבריחה, סירוב להתמודד ולהתעמת עם צירל עזיבתה של בלומה את בית הורביץ ניתנת 

עלה על ערך האהבה,  כלכלי-וברוך מאיר, אך חשוב לזכור שבאותה תקופה, כשחשיבות המעמד החברתי

לא היה טעם במאבק מסוג זה. בלומה השכילה להבין זאת ולכן קמה ועזבה מיוזמתה את המקום שהיה 

 לה כבית שני.

המפגש בין בלומה למרת מזל בביתה מתואר ברומן  –פער אינפורמטיבי מיוזמתי  מכאן ואילך אני משלימה

  באופן חפוז אך מעורר מחשבות והשערות באשר למהותו ולערכו.

רגע מכונן של בלומה בבית מזל, ביתה השלישי, הוא, לטעמי, כאשר היא תולה את תמונת אביה מעל 

לעצמה להיות רגשנית כי אולי החשש שמא לעולם  מיטתה. זוהי אחת הפעמים הבודדות שבהן היא מרשה

לא תינשא אלא תיוותר משרתת לעד מחלחל אל לבה, אך מיד היא מתעשתת ומבהירה לעצמה שלא כל 

הנשים חייבות להינשא. כשגברת מזל נכנסת לחדר ושואלת אותה אם אביה נשקף מהתמונה והיא משיבה 

בלומה מבינה לפתע פתאום שהדבר אינו לגמרי נכון.  שאומנם כן, אך היא דומה לאימה ומשתררת שתיקה,

 תיאטרון הבימה  –" סיפור פשוט"
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היא נזכרת באביה שלא היה עושה דבר למחייתו אלא היה שקוע בספריו. היא נזכרת כמה מאושר היה 

בקוראו בספרים וכיצד הסתפק במועט. ואז, דרכו היא מבינה, שאומנם רכוש רב אין לה, אך היא כאביה, 

ושרת. מאותו רגע אין לה עוד צורך במחשבות על הירשל או על כל אינה זקוקה להרבה על מנת להיות מא

חתן אחר באשר הוא. בלומה מבינה כי עשיר הוא לאו דווקא שמח, ועני אינו חייב להיות עצוב, ועל כן, היא 

 בבית מזל ולעשות את עבודתה בחריצות וביעילות. בוחרת להיות מאושרת

קש לתלות בשינוי התפיסתי שלה בנוגע להוריה. בלומה את השינוי התודעתי של בלומה בדבר מצבה אב

במהלך הרומן מעידה, יותר מפעם אחת, שלאורך חייה תמכה באימה וכעסה על אביה, שהיה 'איש ספר' 

ופרנסתו הייתה דלה. התמיכה באימה הובילה אותה לניסיון להידמות לה ולחקותה. גישתה המעשית של 

ליה את הרחמים העצמיים. מצבה היה עגום אובייקטיבית, אלא אימה היא שהובילה את בלומה לנער מע

 שהיא באופן סובייקטיבי מנסה להפיק ממנו את המירב.

למרות שבלומה מעידה כי צידדה באימה ניתן לראות במהלך הרומן שגם עם אביה הייתה לה מערכת 

 יחסים מיוחדת. להלן עדות לכך:

על ידו וקורא עמה בספרים. אומר היה חיים נאכט, יודע כשהגיעה בלומה לכלל חינוך היה אביה מושיבה 

אני בתי שאיני מנחיל לך עושר ונכסים, אבל אני מלמד אותך לקרוא בספרים, בזמן שעולמו של אדם חשוך 

 , עמ' עא(על כפות המנעולבעדו קורא בספר ורואה עולם אחר. )

דומה לאימה. כאשר מרת מזל  במהלך השיחה הקצרה עם מרת מזל, בלומה חשה צורך להדגיש כי היא

" )שם מדבריה של מרת מזל ראתה בלומה באביה מה שלא ראתה בו כל הימיםשותקת ויוצאת מהחדר נאמר ש"

עמ' צז(. כלומר, בהשראת התמונה בלומה מבינה שעל אף הכרזתה הנחרצת כי היא דומה לאימה, ההכרזה 

לאימה המעשית לבין הדמיון המולד לאביה  אינה מדויקת. במשך השנים היא נקרעה בין רצונה להידמות

 הוא איש ספר וגם היא נמשכה תמיד לספרים. –

הבנה זו גורמת לבלומה לראות את שני הוריה כמנחילים לה מורשת יקרה. היא אינה תופסת את חייה 

 ", גם היאבזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו קורא בספר ורואה עולם אחרכעגומים, כי כפי שאביה אמר ש"

נאחזת בספרים )נחלת האב( ובעבודה )נחלת האם( כדי לראות שעולמה טוב. כמו כן, היא נעזרת בגישתה 

 ." )שם, עמ' סט.(לא נתנה דופי בבעלה. אפילו בשעת כשלונו לא נתמעט בעיניההטובה של אימה ש"

ריה אלא המפנה בתפיסה התודעתית של בלומה בנוגע למצבה נבע מכך שהיא חדלה להיקרע בין שני הו

מצד אחד היא אשת ספר ומצד שני היא  –השלימה עם העובדה שהיא דומה לשניהם ועל שניהם גאוותה 

 מעשית וטובת לב כאימה.

 תמונה שווה אלף מילים וממלאה את ה"רקע האחורי"

יש בדעתי  –כיוון שתמונה עומדת במרכז המפגש בין תרצה לבלומה 

כבסיס  –ת על הצילום" "מחשבו –להסתמך על ספרו של רולאן בארת 

להבנת תרומתו של הצילום לקשר שנוצר בין תרצה לבלומה. כמו כן, כיוון 

שאני משלימה פערים בנקודת המפגש בין שתי הדמויות העגנוניות, יש 

בדעתי להסתמך גם על ספרו של אריך אוארבך "מימזיס" פרק א', "צלקתו 

 של אודיסאוס".
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" דמומות עמדו כנגד התמונה" –ולי וה"שתיקתי" בין תרצה לבלומה תמונת האב, שמעוררת את הקשר המיל

מזכירה לנו את דברי בארת כי התמונה אוצרת בחובה את נשמתו של האדם ומקבעת אותו לעד. רולאן   –

(, אומר על תמונה של אימו 1980)ראה אור בשנת מותו,  מחשבות על הצילוםבארת, בחיבורו האחרון 

גם בלומה, בהשפעתה של מרת מזל בהארה  17מש, שזה "דימוי אמת" שלה., כשהיא בת ח1898משנת 

אפיפנית, נוכחת שהיא רואה בתמונה דימוי אמת של אביה. בעקבות הארה זו, בלומה רואה את אביה 

 באור חדש, חיובי ואהוב. 

נכון להעיר שהראייה אצל עגנון איננה רק ראייה לעיניים אלא גם ראייה ללבב 

", אביה של תרצה ראה אותה באור חדש כשהרופא הזקן הבדמי ימיגם ב" –

". כלומר, לדעתי, המספר העגנוני דומה פניה כפני אמה עליה השלוםהעיר ש"

למספר המקראי, שלא אומר את כל הדברים באופן גלוי אלא משאיר דברים 

   18"ברקע אחורי", בלשונו של אריך אוארבך.

בין הסגנון ההומרי לסגנון  משווה מימזיס אריך אוארבך בפרק ראשון של

בעוד הסגנון ההומרי עמוס בפרטים ולא מותיר מקום לדמיון,  –המקראי 

הסגנון המקראי הוא אליפטי ומאלץ את הקורא להשלים פערים 

 אינפורמטיביים ורגשיים. 

 

 ס י כ ו ם 

ו יונו ולניחושיגדולתו של עגנון היא בכך שהוא משאיר תיאורים, סצנות, דיאלוגים, רגשות ומסקנות לדמ

של הקורא ומפעיל אותו לחשוב ולסגור פערים. בכך אולי מוסברת ה"תעשייה הפרשנית" סביב יצירתו. 

 משנתו הפואטית היא שכל קורא יכול להבינו בדרכו האינדיבידואלית בהתאם לאישיותו, לצרכיו, לחינוכו

 ולהתעניינויותיו הפרטיות בחיים ובספרות. 

י בשתי היצירות הוא נושא היתמות, המשיכה האדיפלית של שתי הנערות לאביהן אי לכך, מה שעניין אות

 מבלי לנטוש את זיכרון האם המתה, והיציאה ההירואית שלהן לעצמאות ולדרך חיים חדשה. 

שלדעתי מזכירה  – אביה של בלומה – בחרתי בנקודת מפגש בין שתי הדמויות על רקע תמונה של אב אחד

 את בעלה שהיה אהוב אימה, כלומר, אביה "בכוח". לתרצה את אביה שלה ו

 בתקציר זה הצעתי את כל הרקע לעבודת היצירה שלי, שבמהותה היא מילוי פער אינפורמטיבי ופסיכולוגי,

 שעגנון הותיר פתוח, כששתי הדמויות היתומות, האדיפליות והחותרות לעצמאות נפגשות.

  

                                                           
 71עמ'  ,צילוםהמחשבות על בארת,   17
 ,התגלמות המציאות בספרות המערב: מימזיסבספרו הידוע של אריך אוארבך " צלקתו של אודיסאוס"לפי פרק ראשון  18

(, בבחינת מילוי פערים)שהקורא נקרא למלא אותו " רקע האחורי"וגלת בצמצום ובהשארת חומרים בהפואטיקה המקראית ד
הבדלים אלה בין שני הסגנונות הם מעמודי התווך של כל ". רקע הקדמי"בעוד שהפואטיקה ההומרית מביאה עולם ומלואו ב

 .בחינה ספרותית
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  שיחה מדומיינת בין תרצה לבלומה – פרי עטימ

 "מימזיס"משנתו של אאורבך בספרו  יפל סגירת פערים ע

, עד שהיא מדברת עם עצמה נשמע קול דפיקה קלה על דלת חדרה ונכנסה מרת תרצה מזל

 .בעלת הבית ושאלה שמא את צריכה כלום

  ?אף היא הביטה על התמונה ושאלה אביך הוא

 .אבי הוא, השיבה בלומה ואמרה כן

 .הביטה תרצה בתמונה ושתקה

 .אני דומה לאמא ובשעת דיבורה נתאדמו פניה כאילו נתבדתה, מרה בלומהא

 .המשיכה תרצה בשתיקתה ובלומה נתכנסה במחשבותיה

, שהייתה טולה טלאי על גבי טלאי כדי להסתיר את עוניינו, אמא! הן מובן שאני דומה לה? ושמא איני דומה לאימא

הן ... אמא היקרה והמעשית. מניחה לי כלום לאחר מותהשברגעיה האחרונים דאגה לי ובקשה מחילה על שאינה 

 .אל לי לבזבז את זמני על תהיות מיותרות. מובן שאני דומה לה

שליבו דאב בקרבו על , אשר הורה לי לראות את הטוב, אבי שלימדני לקרוא בספרים? האין אני דומה גם לו? ואבי

 ?אם אין בי מן אבי האהובה. שלא יכול לתת לאשתו ולבתו את חיים שהיו ראויות להם

 .הגידי נא לי את אשר את חושבת: תרצה שראתה את בלומה שקועה בתוך תוכה פנתה אליה ואמרה

עובר היה ממקצוע . כל הימים עסק אבי בספריו: היססה בלומה רגע קט אך לבסוף פרקה את אשר על ליבה ואמרה

אמי מעולם לא נתלוננה על המחסור ותמיד . והומחפש משלח יד אך משלא הצליח היה שב לספריו שינחמ, למקצוע

היא . מנסה הייתה להפיק את המירב מפרנסתו הדלה אולם הדבר היה לה לקושי רב. נהגה באבי במאור פנים

. עיניו הכחולות רוויות דמעות, נצטרכה לגדלני במחסור ואבי היה יושב בחלון, סבי-שחייתה חיי פאר בבית אביה

 . לא פסקה אמי לחבבו ולהוקירו ולכבדו, ואף על פי כן. את אימי ואותי בכבודמצטער היה שאינו מפרנס 

תר היה מצליח יו, ביתר מעשיות, דומה היה לי שלו היה נוהג אחרת. כעסתי על אבי על העוול שהוא גורם לאמי? ואני

  . בעסקיו

 .עיני כלסקרנותה להפיק מידידתה החדשה גילוי לב נוסף הייתה גלויה ל, שאלה תרצה? ובכן

מתוך המחסור והצער , ואמא. אבא נפטר מן הצער הרב שנגרם לו על שלא עלה בידיו לספק לנו את החיים שביקש

 .תי לאימי היקרה שצל דמותה ניבט ממניעכל הימים התגעג. שבאובדן אבי חלתה אמי ונפטרה זמן קצר לאחר מכן

 ?ולאביך אינך מתגעגעת

 .נראה שגם אליו אני מתגעגעת הרבה, ובכל זאתואחר הוסיפה . גידה באמאהן הדבר יחשב ב? וכיצד אתגעגע אליו

 .אחר יצתה מן החדר. נשתתקה תרצה ושקעה במחשבותיה

שבה תרצה ובידה מחברת כתובה פנים ואחור כתב עברי יפה אשר , עוד לא הספיקה בלומה להבין פשר שתיקתה

 .לנערות שלמדו חומש

 .אמרה תרצה, רוצה אני לקרוא לך דבר

 .נתיישבה בלומה בשתיקה על מיטתה והמתינה

כבת שלושים שנה ושנה היתה אמי , "החלה תרצה קוראת ודמעה נקוותה בזווית עינה" בדמי ימיה מתה אמי"

 ."במותה

יתכן לו הייתה בלומה דרה . חמלתה כלפי גבירתה גוברת לנוכח סיפורה הקורם עור וגידים, בלומה האזינה לתרצה

המאורעות היו בגדר , אל אוזניה אך כיוון שלא כך היה מגיעההשמועה בדבר תרצה הייתה  ,תרבעיירה זמן רב יו

   .כלפי זו היושבת לצידה מתלקחים גם רגשותיה היו כך חידוש בעבורה ומתוך

חתמה  ",שבעים פנים לרע ופרצוף אחד לאהבה. באהבתם ובחמלתם נדמו זה לזה. אבי ואישי האירו לי פניהם"

היה בכך , שמחה הייתה על שמצאה אוזן קשבת. ממתינה לדבריה של בלומה, וטט את סיפורה ודממהתרצה בקול ר

 .מזור לכאבה
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 ? מהו סופו של המקרה, תהתה בלומה, ובכן

 . כלו זיכרונות תרצה, השיבה, זהו סופו

בין שתי  המסתכל מהצד לא יכול היה שלא לחוש כי דבר גדול נפל, מחשיכה את החדר הקט, השמש החלה שוקעת

 .הנשים השותקות זו לצד זו

על , תוהה בינה לבין עצמה על מה ולמה שיתפה את בלומה בסיפור משפחתה, עיניה עצומות למחצה, ישבה תרצה

ולסוף ביכתה , ואימה ועל אהבתם של אבותיה אליה ּהחשבה על אהבתם של איש, סיפור אהבה העגום של הוריה

 . לא התממשה, אימה שכה כמהה אליה מצד, בליבה על שהאהבה

חשבה על אהבתם , הבתמונת אביה וחשבה על אימה היקרשוב ה הביט. תוכההדברים מחלחלים אל , ישבה בלומה

זה לזו ועל אהבתם הגדולה אליה ועל כך שבסופו של חשבון שפר עליה גורלה יותר משל גורלה של מרת מזל 

 .טובה לא תצמח ממנהאחר חשבה על הירשל אך מיהרה להדוף מחשבה זו ש .האמידה

 .ציינה בלומה. אינך נשמעת כאובה על שהתרחש לך

, לתרצה, נראה היה לה. עם עברה, שלימה עם סיפורה .שלוותה קורנת ממנה ,השיבה תרצה, לא כעת, איני כאובה

 ,כעת יכולה היא לכתוב ולחיות את עתידה. שלוותה מתנחלת עמוק יותר בליבה, שככל שסיפורה עושה לו כנפיים

כאב וסבל רבים היו יכולים להיחסך , חשבה תרצה במרירות מה, אילו רק למדה שיעור זה קודם. עברה מאחוריה

אין , כפי שכתוב במגילת אסתר, נאנחה תרצה ואמרה לעצמה כי את שנכתב בידי המלך. ממנה ומהסובבים אותה

 . להשיב

תוהה הייתה שמא . של בלומה שניבטה מעיניהלא יכלה תרצה שלא לראות את סערת רגשותיה , לנוכח שלוותה שלה

 . שגתה כשספרה לה את קורותיה

 .המשיכה בלומה בשאלותיה? מילים אלו מפרי עטך

 . השיבה תרצה בחריפות מה?! היש מתאים ממני לכתוב את קורות חיי? ומדוע שלא יהיו. מילותיי שלי הן, בוודאי

 . גבירתה וחששה להכות חטא על פשעחוששת הייתה שפגעה ברגשות . בלומה נבהלה ונשתתקה

ה ברור היה לה כי בלומה לא נתכוונה לפגוע בה אלא עניינ. מחזירה משלוותה אליה, תרצה עצמה את עיניה לרגע קט

מחשבה זו השיבה אותה אל סיפורה של . כדי ללמוד על עצמה הסתקרנה בסיפורה של תרצה, היה סקרנות בלבד

ידעה היא שלא תשקוט עד אשר תפענח ? נית העומדת מולה שאינו נותן לה מנוחמה יש בה באותה נערה שתק. בלומה

משראתה כי שתיהן שותקות פעם . עד אשר תעזור לה להשיב מעט שמחה אליהן, את רזי עיניה הגדולות העצובות

 ?האם החלטת למי את דומה? ובכן, אמרה, וכי בלומה אינה עתידה להפר את השתיקה מרצונה, נוספת

נבוכה הייתה שאינה מסוגלת להשיב על שאלתה זו חרף , כובשת את מבטה ברצפה, ענתה בלומה, דעתאיני יו

 .מאמציה של מרת מזל לעזור לה

 .תמהה תרצה? הכיצד

? האין בי מאבי, ומנגד. זה המעט שאוכל לגמול לה אחרי כל שעשתה למעני, רוצה אני להיות דומה לאמי היקרה

 ? האיני גם ילדתו? רו הבהירמעיניו התכולות והנבונות ומשע

? מדוע לדעתך הנך דומה רק לאחד מהורייך, נחושה לעזור לבלומה, בקולה סבלנות, בקשה תרצה, אמרי נא לי זאת

 . שניהם הורייך, הן כפי אומרך

 ? כיצד אהיה דומה לשניהם, כה שונים היו

כי אנחנו אלה שמושכות דמיון בין  ,ובכל זאת רב הדמיון בהם, אמרה תרצה, אבי ואישי גם הם שונים זה מזה

כל חיי נסבו , יתרה מכך. אבי ואישי דומים הם באהבתם לאמי המנוחה ודומים הם באהבתם אלי. הקרובים לנו

את . אל תחזרי על טעויות חיי, אך את. סבל רב סבלתי בשל כך. בצילה של אמי עד כי טעיתי לחשוב כי נמהלנו זו בזו

, את מושא אהבתם, את אוצרת בך את השוני והדמיון ביניהם. ת אמך ואביך גם יחדא. את אינך אביך. אינך אמך

 . את היא בתם. את המשכם

בכל עת , עולם שבו שקעה בכל עת שתרצה, זכרה בלומה כיצד לימדה אביה לקרות בספרים ובכך גילה לה עולם חדש

, מבלי משים. מבטיחה לה את עתידה, זכרה את אימה על ערש דווי עוטפת אותה במילותיה הדואגות. שצר עולמה

, על אב שאהבה אך שלא הראתה לו זאת, מתאבלת על יתמותה, דמעה התגלגלה על לחייה והיא החלה בוכה חרישית



124 

 

הנושאת את , היא בלומה. היא אינה אביה. היא אינה אמה ,יתרה מזאת. ועל אם שמיום ליום געגועיה אליה גדלים

 . יםשני הוריה בקרבה עתה ובכל הימ

היא תעבוד קשה אך , בעודה מוחה את דמעותיה הבטיחה בלומה לעצמה כי מרגע זה ואילך תלך בדרך שני הוריה

 ".בזמן שעולמו של אדם חשוך בעדו קורא בספר ורואה עולם אחרכי "לעולם תזכור את דברי אביה 

זו המנוחה של מי שכל , יהםומנוחה שרויה על, רכים ועצובים פניו של אותו אדם. דמומות עמדו כנגד התמונה

 .טרוניותיו מן השפה ולחוץ

כל  (באביה) מדבריה של מרת מזל ראתה בלומה מה שלא ראתה בו. הורידה בלומה את ראשה ותרצה יצתה בחשאי

 .הימים
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 "יליד הארץ"

 י בין ארבעה פזמונאים ילידי הארץ: קווי דמיון ושונ

 נעמי שמר ז"ל, יורם טהרלב, אהוד מנור ז"ל ודודו ברק

 חניכה: שי נחמיה, מקיף ג', אשדוד

 , אוניברסיטת בר אילןמוזיקה"ר טלילה אלירם, המחלקה לדעמיתה: -מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מטרת המחקר

 משותף מכנה לכולם אשר, העברי בזמר םמרכזיי פזמונאים ארבעה בין מטרת עבודתי היא עריכת השוואה

(, 2004-1930) ל"ז שמר נעמי – הארץ, ונחשבים כיוצרים הכותבים שירי ארץ ישראל ילידי כולם –אחד 

 (. 1948) ברק ודודו( 2005-1941) ל"ז מנור אהוד(, 1938) טהרלב יורם

 עבודת לחשיבות התייחסותו הארץ נופי תיאור, הארץ לאהבת ביטוי: הם ארץ ישראל שירי של המאפיינים

 מאורעות ושיקוף היהודי העם של להיסטוריה הקשר ,הארץ על ושמירה וצבא ביטחון, האדמה

 נושאים או אירועים בעקבות הציבור של הלב רחשי את שירים המבטאים –בארץ  שאירעו אקטואליים

  (.2006 אלירם. ט) אותו שהעסיקו

 שיטת המחקר

גרפיות, סקירות ספרות וראיונות עם היוצרים שחיים עמנו )יורם טהרלב, במהלך השנה ערכתי סקירות ביו

 הגעתידודו ברק( ועם בנותיהם של היוצרים שהלכו לעולמם )גלי מנור, ללי שמר(. בהסתמך על הממצאים 

תקופת הילדות, השפעת המקרא ואזכור המשפחה בשירים.  –שניכרים בשיריהם  עיקריים משתנים לכמה

 קווים המייחדים כל אחד מהם.ובנוסף, נמצאו 
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 היוצרים בין השוואה

  הילדות תקופת

הילדות  זיכרונות בתיאורי ביטוי לידי של היוצרים באות הילדות חוויות

 מביע מהיוצרים אחד כל, הזה המשותף המכנה ומתוך מגוריהם, במקום

 :האישיים זיכרונותיו את בשיריו

ונות הנוף וחוויות הילדות נולדה בקיבוץ כינרת וגדלה בו. תמ נעמי שמר

החל ממקבץ שירי ילדים  –בכינרת, מתוארות בשירים רבים שכתבה 

'חורשת שהקדישה לילדי כינרת, ועד שירים מאוחרים יותר כמו: 

 . האקליפטוס', 'לשיר זה כמו להיות ירדן'

 תולדות או שפת הירדן על ילדות –מסוימים  ביוגרפיים פרטים

בשיריה.  הכללי הרעיון להדגמת נרתמים –ת גדות הכינר על ההתיישבות

שכתבה לנכדתה. שיריה  'נומי נגה'דוגמה לשיר מאוחר יחסית שהושפע מילדותה בכינרת הוא השיר 

המוקדמים של נעמי, שהוקדשו לילדי כינרת, נכתבו בעודה גרה במקום, אך גם בתקופות מאוחרות יותר, 

 . 19"תמיד נשארה הילדה הקטנה מכינרת"ה שהיא בהן היא התפתחה והתרחקה מכינרת. הרגשתה היית

נולד בקיבוץ יגור וגדל בו. תמונות הנוף וחוויות הילדות בקיבוץ, מתוארות בשירים רבים יורם טהרלב 

 בפרדס', הקיבוץ שוכן שלרגליו הכרמל הר מול אל ילדותו על שכתב 'תמיד הירוק ההר'שכתב וביניהם: 

 המתאר' הצהריים אחר ארבע'ו להתבודד ללכת נהג ואליהם עבד שבהם המטעים על שכתב 'השוקת ליד

 בקיבוץ.  היומיומי החיים הווי את

 בעתלית, המעצר עצורים ממחנה בנוסף, בילדותו היה עד לשחרור

 . באר' ומי 'צל השיר את כתב זו חוויה , ומתוך1945-ב ההגנה על ידי

 והוא ם,רבי חיים ובעלי צמחים שהכיר טבע יורם כילד גדל בקיבוץ

 שלנו העיקרי הבילוי .הטבע ידי על מוקפים היינו העברים מכל": מספר

 מיום בו שמשתנה מה אחרי ולעקוב בטבע לטייל היה הפנאי בשעות

. הוא דוגמה לאחד משיריו בנושא 'אלוהים חלקת' השיר ."ליום

עוספייה,  שבפאתי המעיין היה בקיבוץ לביתו קרוב שהיה המעיין

במסגרת  להגיע נהג הזה המעיין אל. בשיר כרהמוז המעיין והוא

 גם למד על שם התנועה. של במחנות לידו אוהלים ולהקים טיולים

 על מקום חוויות ילדותו בשיריו מספר יורם כי:  ביולוגיה. בשיעורי 20החיים בעלי

 רגשהה. בקיבוץ שלי הילדות זה שלי היצירה סוגי כל לאורך כמעט שמופיע ביותר החזק האלמנט "למעשה

. לי רק לא, לכולנו ששייכת הרגשה היא, חייו כל לאורך אחד כל ומלווה, אותי מלווה הילדות של שהנוף הזאת

 21".בשירים נמצאים שלי לילדות שקשורים דברים סוף אין

                                                           
  2018ביולי  25, עם בתהאיון יר 19
 "חלקת אלוהים, "ריםמבחר שי, טהרלב. י 20
 2018 ביולי 4, אתי איוןיר 21

 ריאיון עם הפזמונאי יורם טהרלב

ל"נעמי שמר ז  
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נולד בבנימינה וגדל בה. תמונות הנוף וחוויות הילדות אהוד מנור 

המתגעגעת מתוארות בשירים רבים שכתב, מנקודת מבט אישית 

 'נחל התנינים', 'ימי בנימינה'לילדות בבנימינה, וביניהם: 

. ילדותו עיצבה את שיריו מאוד. לדבריה של ו'חלומות שמורים'

"הייתה להם ילדות פשוט קסומה. אפשר אפילו להגיד שרדפה גלי מנור 

. לדוגמה, בילדותם נהגו להסתובב יחפים, וביטוי לכך 22אותו"

 . 23'הימים היחפים של בנימינה'נה' שם כתב: נמצא בשיר 'ימי בנימי

"כל ילדותי משתקפת בשיריי, אני מאוד מחובר מעיד כי:  דודו ברק

נולד בירושלים וגדל בה. תמונות הנוף  . דודו ברק24לעבר שלי"

וחוויות הילדות בירושלים מתוארות בשירים רבים שכתב 

 'דרך ארץ השקד', 'שובי בת ירושלים', 'כותלוביניהם: 

ברק מספר כי בילדותו הגננות היו  בירושלים' ו'ארץ ישראל יפה'.

לוקחות את הילדים לטייל בשדות פרחים, וכך זכורות לו תמונות 

'טיול הטבע והריחות, הבאות לידי ביטוי בשיריו כמו בשיר 

 . במגדיר הצמחים'

דודו ברק התקבל למקהלת 'פינת הילד' בגיל שמונה. שם פגש 

ירי החגים, הנופים של הארץ ומשחקי משוררים ונחשף לש

 הילדות. 

בילדותו קרא ספרי שירה רבים, דבר שהשפיע על כתיבתו בעתיד, 

מבחינת מבנה השירה ורעיונותיה. בעיקר קרא משיריהם של לאה גולדברג, רחל המשוררת וחיים נחמן 

 ביאליק.

 היוצרים של בשירתם היהודיים המקורות

הם ילידי קיבוץ או מושבה, ללא רקע דתי או קרבה לדת, והם  –טהרלב שמר, מנור ו –שלושה מהיוצרים 

למדו במסגרות חינוך חילוניות. יחד עם זאת, הקשר שלהם לתנ"ך הגיע דרך ערכים ציוניים וחברתיים 

שספגו במהלך חינוכם והתבססו על המקרא, ודרך שיעורי התנ"ך בבתי הספר שבהם למדו את סיפורי 

ונית. לעומת זאת, מקור ההזדהות של דודו ברק עם המקרא הוא דרך סיפוריה התנ"ך מתוך השקפה חיל

של אמו על משפחתה שדאגה לשמור על ערכי היהדות והתנ"ך והנחילה אותם לדורות הבאים, ודרך לימודי 

המקרא בבית הספר. לכל אחד מהיוצרים יש קשר עמוק למקרא ולתכניו, והוא בא לידי ביטוי בשיריו 

ב ציטוטים מהמקורות, כתיבה על סיפורים תנ"כיים, או שימוש בדמויות ואירועים באמצעות שילו

 מקראיים כאנלוגיה לחברה של ימינו. 

היה קשר למקורות והיכרות עמוקה עם התנ"ך, שנוצרו בין השאר בהשראת מוריה שושנה לנעמי שמר 

 ימוש תדיר בביטוייםועמינדב ישראלי, אשר קירבו אותה לתנ"ך ולמקורות, והדבר הביא אותה לש

                                                           
 2018 ביולי 29, עם בתו איוןיר 22
 'ימי בנימינה', מתוך אתר האינטרנט 'שירונט'  23
 2018 ביולי 8, אתי איוןיר 24

 ריאיון עם הפזמונאי דודו ברק

ל"אהוד מנור ז  
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 היא פעמים הרבה" שמר: ללי של לדבריה. ך"לתנ החלוציות בין קשרו נעמי של מהתנ"ך. בנוסף, הוריה

 לכך דוגמה. "בהם השתמשה והיא מסוימת בצורה נכונים לה נשמעו שהם כיוון פיהם על הפסוקים את הפכה

 תעקור נא אל'ל בקהלת המופיע' טוענ לעקור עת' הביטוי את שינתה היא שבו 'אלה כל על' נמצא בשיר

שהוא ביטוי חיובי ' רשף בני' בביטוי משתמשת היא בו 'הכסף כנפי על' בשיר היא נוספת דוגמה'. נטוע

בנוסף, נעמי שמר כתבה שירים הנוגעים . רעים מלאכים שהיא המקורית למשמעות הפוכה ובמשמעות

 הורוביץ טליה כתבה כך . עלעון' ו'עקידת יצחק''למה צחקה מיכל', 'זמר לגדלדמויות מהתנ"ך וביניהם: 

. ומיכל גדעון, והמלאך יעקב, יצחק: מקראיות דמויות של שמן על נקרא שמר נעמי משירי חלק: "כי במאמרה

'. אחות שלומך מה'וב' רוחמה אחותי'ב וכאחות כשולמית, כדוד, השירים שיר ממגילת למצוא ניתן נוספות דמויות

 25".חתרני ובאופן הדברים כרוח, מחאה ושל קבלה של: למקורות ראשיים זיקה מיני ישנ מגלה בשירים עיון

מביע בשיריו את הקשר העמוק שלו למקרא, מתוך יורם טהרלב 

אצלי בבית הספר לא השקפה חילונית בזיקה לציונות. לדבריו "

למדו רק תנ"ך לשם עצמו, אלא גם להעמקת רעיונות חברתיים, 

 ". ים. הכול שאבו מהתנ"ךסוציאליסטיים ולאומי

טהרלב, לרוב, מתאר במדויק את אירועי התנ"ך אליהם הוא 

אך יחד עם זאת מרבה להשתמש במקורות בהומור  ,מתייחס

'קום לך ובציניות כדי להעביר רעיון. דוגמאות לכך הם השירים: 

שמציג את המבול  'נח'המשמש לביקורת חברתית, או  אל נינוה'

א עוסק גם בכתיבת ספרים המתכתבים עם בשיר קומי. בנוסף הו

 . 'שמע בני'כדוגמת ספרו  היהדות והמוסר,

 בעלי שירים "מלבדעל הקשר של טהרלב ליהדות ולמקרא, בהשוואה לפזמונאים אחרים, כתב יוסף פריאל: 

 שלו צורת הפנייה, זאת עם. במסורת הנוגעים ספרים שישה גם טהרלב כתב, היהודית ך ולמסורת"לתנ רבה זיקה

 לא אך מתוכו פרטים מתארת היא, מילותיו עם ומתחכמת אוספת היא. מאוד חילונית היא היהודיים למקורות

 ,קומי לשיר המבול, חברתית לביקורת להפוך יונה של סיפורו יכולים לכן. שלו במשמעויות הדתיות מתחשבת

 אחר משורר מכל יותר כנראה, טהרלב של הכתיבה בשפת אבן יסוד היא ך"התנ שפת. אירוטי לסיפור אסתר ומגילת

. שירים תנ"כיים ממש כותב ולעיתים, בשיריו פסוקים משבץ, ך"תנ מצטט טהרלב. שמר כולל נעמי, הולחנו ששיריו

 כך, המקודש לספר טהרלב של אהדתו אלא שכמידת, היהודית המסורת לכל עמוק קשר טהרלב שירי דרך מתגלה

  26.הספר" מן הקדושה את בהומור ובציניות טהרלב נוטל לעתים

. ברבים משיריו הכניס 'בראשית'הושפע בכתיבתו מהתנ"ך וסיפוריו, כמו לדוגמה בשירו אהוד מנור 

ציטוטים מהמקורות, מהתנ"ך, מתפילות ומפיוטים. מנור הושפע גם ממגילת 'שיר השירים', דבר שהשפיע 

 . 'ברית עולם'על אופי השירים הרומנטיים שכתב, כדוגמת 

'אני , הוא לקח מהתנ"ך סיפורים, אותם הוא שכתב ושינה מתוך רגישות. דוגמה לכך היא בשיר בנוסף

, שבו שינה את הסיפור המקראי מתוך אמפתיה כלפי לאה. בשירים רבים שלו ניתן אוהב אותך לאה'

'ללכת שבי למצוא ציטוטים מהתנ"ך ומהמקורות המביעים רעיון. דוגמה לכך ניתן למצוא בשירים 

. בשיר 'ללכת שבי אחרייך' הביטוי 'ללכת שבי', הוא מתוך הציטוט יך', 'רוח צפונית, רוח דרומית'אחרי

"מצד 'עוללים הלכו שבי' ממגילת איכה. בנוסף בביטוי 'ללכת שבי' מובע יחסו לארץ, לדבריה של בתו גלי 

                                                           
 163מסע בעקבות נעמי שמר והתנ"ך", ט. הורוביץ, עמ' " 25
 169' ו(, "שירת התנ"ך של יורם טהרלב", עמ"י. פריאל )תשע 26

י ל ידשנכתב ע" חלקת אלוהים"ציטוט מתוך השיר   
לוח השיש מוצב במעיין בהרי ירושלים .יורם טהרלב  
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ישנה  .27כאב, מגבלות, קשיים"אחד זה באמת התאהבות וציונות מאוד גדולה, אבל מצד שני זה גם שבי, יש בזה גם 

 הזאת'. והיפה הנוראה אמביוולנטיות בשיר זה גם בביטוי 'האדמה

למקרא החל מאמו ומלימודי המקרא בבית הספר עם המורה שלומית דקל, ועוד דודו ברק הקשר של 

במהלך שנותיו. הקשר בא לידי ביטוי בכך שהוא כתב שירים רבים שלמדוהו מורים נוספים לתנ"ך 

 . 'הושענא' ו'הללויה שבת שלום'חסים לשירת התפילה, ביניהם: המיו

 אזכור המשפחה בשירים

'שמע זאת  – 'היי טריליי'באה לידי ביטוי בשיריה. אחיה יעקב הוזכר בשירים  נעמי שמרמשפחתה של 

ה 'הור ההר' זה המקום שבו שירת אחיה כחייל; לרותיק אחות –אחי הטוב באוהל סיירים' ו'מצעד האביב' 

והיא מוזכרת  'דיוקן אמי'; על אימה כתבה את השיר ו'מה שלומך אחות' 'על כל אלה'כתבה את השירים 

"בכינרת מספרים לדבריה של ללי שמר  – 'שירו של אבא'; על אביה כתבה את 'חורשת האקליפטוס'בשיר 

יה למדה את ערך בנוסף, מאב 28.שהוא הגה את הרעיון של המחצבה, שאחרי זה הקימו, לדעתי אחרי מותו"

, דוגמה לכך היא הביטוי 29"מה שאתה עושה במו ידיך זאת האמונה שלךהעבודה שבא לידי ביטוי בשיריה, ש"

)נוגה היא בתה  'נומי נוגה')'עוד לא אהבתי דיי'(; בתה, ללי שמר, מוזכרת בכמה שירים:  'באלה הידיים'

'בן . בנוסף בשיר 'שלום כיתה א'ת השיר ; על אריאל בנה כתבה או'ילדה ברבור' 'שש עשרה'של ללי(, 

. 'אולי הבן שלי יכתוב שירים', שנכתב בעקבות לידת הבן של אחותה רותיק, כתבה שמר בבית האחרון: נולד'

 שורה שהפכה לנבואה שהתגשמה על בנה אריאל הורוביץ. 

קרן שמש קרן 'המשפחה שלי', 'הוא כתב שירים על הוריו ובהם:  –כתב מעט על משפחתו  יורם טהרלב

 שכתב על אמו.  'המעיל של אבא'שכתב על אביו; זוהר' ו'אני מרגיש את אבא בפעימות הדופק' 

בעקבות מותו של  –כתב הרבה שירים על בני משפחתו  בהשוואה לשלושת היוצרים האחרים,, אהוד מנור

 )'אמא'(; אך כולתי''אילו י; על אמו כתב את השיר 'מישהו'בלבד, כתב את השיר  15אביו, כשהיה בגיל 

 19בצורה המשמעותית ביותר כתב על אחיו יהודה והגעגוע אליו לאחר שנפל במלחמת ההתשה בהיותו בן 

בלבד. אהוד הרגיש כאח האחראי על יהודה ואהב אותו מאוד. היה ביניהם קשר עמוק ולכן מותו היה קשה 

ה ; על עפרית ליד המסילה' ו'גשם אחרון''אחי הצעיר יהודה', 'הבלו במיוחד. הוא כתב עליו את השירים: 

', 'ילדותי השנייה', 'גלי; על ילדיו כתב את השירים ו'ברית עולם' 'האור בעיניך'אשתו כתב את השירים 

. דרך שירי הילדים שלו הוא עיבד את האבל על מות אחיו 'אחותי הקטנה', 'בן' ו'כשאחינו הקטן יגדל'

ים יש תכנים רבים של אבל כי היא נולדה חודשי 'גלי'בשיר דוגמה, ליהודה, והביע תכנים של כאב ואהבה. 

 אבל הוא אינו מצליח לצחוק. הבגלל  ,כלומר – "גם אני עוד רוצה לצחוק" –לאחר שיהודה נהרג 

; על בנו ינאי 'אמא תש"ח'. מתוך שירת החגים כתב על אמו את בשיריו התייחס פחות למשפחתו דודו ברק

 . ן החמש לומד כינור שמינית''ינאי ביכתב את השיר 

  

                                                           
 2018 ביולי 29, עם בתה איוןיר 27
  2018ביולי  25, עם בתהאיון יר 28
  2018ביולי  25, עם בתהאיון יר 29



130 

 

 היוצרים של ייחודיים מאפיינים

 גם מאפיינים ייחודיים להם יש יצירותיהם, בין דמיון וקווי, משותף יש בסיס שלארבעת היוצרים למרות

 בא לביטוי בשיריהם. זה שלהם. שוני האישית ומההיסטוריה השונה מאופיים הנובעים

ישראל לזמר עברי מוענק לנעמי "פרס נאמר:  ,1983ותו קיבלה בשנת אש ,בנימוקי פרס ישראל :נעמי שמר

שמר על שיריה, אשר מטבעם מזדמרים בפי כל בזכות איכותם השירית והמוזיקלית, בזכות המיזוג המופלא בין 

. יחד עם זאת, היא הייתה בעלת תודעה פוליטית המילה והלחן ובזכות הביטוי הניתן בהם לרחשי לב של העם"

, הקשר לארץ ערך עיבוד האדמה ה שלתודעהיא הייתה בעלת אותה בהשוואה לשאר היוצרים.  שייחדה

בכל מקום בו אתה זורע ושותל, אתה למעשה כובש אותו והוא שלך.  – החקלאות ועבודת האדמהדרך 

ובשלב מאוחר יותר גם על דעותיה הפוליטיות, דעות שהתבטאו  ,דברים אלו השפיעו גם על הכתיבה שלה

הפוליטיים )שמר העדיפה לקרוא להם 'דבר' ובחברות בגוש אמונים. בין שיריה ר פוליטי בעיתון בטו

 . 'כריש', 'איש מוזר' ו'לא תנצחו אותי''שירים לוחמים'(: 

 אנו אליהם היוצרים שאר מאשר פחות מאופיין בכתיבה הומוריסטית יותר ורגישהיורם טהרלב 

 ללהקות שירים של ביותר הרב המספר את כתב אשר איהפזמונ מתייחסים, וזו הסיבה לכך שהוא

 ההומור היה מאפיין מבוקש בהזמנת שירים ללהקות הצבאיות.  –הצבאיות 

 ימוקיבנ. זקנתו ועד מילדותו – האדם של החיים מעגל כל את המקיפה אישית בכתיבה מאופיין אהוד מנור

 קול, הפרטי קולו את העברי לזמר הביא ואה" כי נכתב 1998 בשנת לו שהוענק ישראל לפרס השופטים ועדת

 כתיבתו על שהשפיע מכונן אירוע. "רבים לשירת שלו היחיד שירת הפכה פלא ובאורח, ורגיש חושפני, אינטימי

 של רב מספר כתב שבעקבותיה, ההתשה במלחמת יהודה הצעיר אחיו של נפילתו הוא משמעותית בצורה

  .לאחיו עזים עיםוגעגו, לשלום שאיפה הבעת תוך, אבל שירי

 וגר בירושלים שהוא נולד לציין חשוב. בעיר שנולד היוצרים שלושת מבין היחיד הפזמונאי הוא דודו ברק

 רבים שירים כתב, ירושלים העיר עם ביותר המזוהה הפזמונאי הוא ברק. הולדתו במקום היום עד

 .בשירתו וצבעוני רגשן הוא, ירושלים לשירת השייכים

 נכתבה עם דודו ברק הוא השווה את עצמו בצורה ספונטנית לשלושת היוצרים שעליהם איון שערכתייבר

אציג  הייחודיים של היוצרים, למאפיינים נעמי שמר, יורם טהרלב ואהוד מנור. כסיכום –זו  עבודה

 השוואה זו.

א השמש "התגלמות הארץ ישראליות הכי זכה שאני יכול לתאר. הידודו ברק כי היא: סיפר על נעמי שמר 

דודו ברק מתכתב עם נעמי  ,'שובי בת ירושלים'בשירו  30.הגדולה, וכולנו כוכבים שסובבים אותה, כוכבי לכת"

. בכתיבת השורה 'הנידח במשוררייך' הוא עונה לשורה 'אחרון משוררייך' 'ירושלים של זהב'שמר בשירה 

וע. זה דרך אגב אחד השירים שאני הכי "רציתי לשים את עצמי כמשורר פחות ידבשירה של נעמי שמר. לדבריו: 

כלומר אחד מקווי הדמיון המרכזיים בינו לבין נעמי שמר הוא הזיקה העמוקה לירושלים, הבאה  31.אוהב"

, שנכתב בהשראת שירה 'פרחים בקנה'לידי ביטוי בשירים. שיר נוסף שבו הוא מתכתב עם נעמי שמר הוא 

 פרח ינוע'.לפי השורה 'ובכל קנה רובה  'יום ח' בשבוע'

                                                           
 2018 ביולי 8, אתי איוןיר 30
 2018 ביולי 8, אתי איוןיר 31
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שירתו של יורם טהרלב פחות  –, אמר דודו ברק  כי יש ביניהם הבדלים רבים ליורם טהרלבבהשוואה 

"אני יותר רגשן ונוטה לצבעוניות וחושניות. יורם יש בו יותר את האיש, גבר כזה. לירית מהשירה שלו, ולדבריו: 

מכיוון שהאישיות של שניהם  32לחמות ונלחמו."אני פחות יענקל'ה רוטבליט. יש להם שירה של בחורים, שעברו מ

שונה, כך גם השירים שונים. יורם טהרלב הוא קיבוצניק, שמגיע מתוך שירת האדמה והראשוניות, וכך גם 

נעמי שמר. לעומת זאת אצל דודו ברק שירת הטבע ונופי הארץ היא יותר עירונית, מתוך זיכרונות הטיולים 

 תו בגן.  אל השדות שנהג לצאת אליהם בהיו

"אני חושב , אמר דודו ברק כי במידה רבה הוא הפזמונאי שהכי קרוב אליו: לאהוד מנורכאשר השווה עצמו 

שאהוד ואני יש בנו גם גבר וגם אישה, ביכולת הזאת לבטא גם צדדים נשיים שיש בתוכנו בלי להתבייש, ולהגיד 

כלומר, מצד אחד קו הדמיון המרכזי בין אהוד  33.אנחנו גברים, אבל יש בנו את הרוך והעידון הזה שיש בנשים"

מנור לדודו ברק הוא השירה הלירית, האישית, שמתבססת על הרגש. מצד שני, דודו ברק מבדיל את עצמו 

ברוק, בעוד שאהוד מנור כותב בצורה פשוטה ונגישה -רוקוקו-מאהוד מנור בכך שהוא כותב בסגנון רנסנס

 יותר. 

 סיכום ומסקנות

הילדות,  תקופת –שירתם  על שהשפיעו במשתנים דמיון קווי נמצאו, ארבעת היוצרים בין בהשוואה

 גם ישנם, בין היוצרים הקיים המשותף הבסיס למרות. המקרא, ואזכור המשפחה בשירים השפעת

 מאפיינת את נעמי שמר, כתיבה פוליטיים שירים כתיבת –מהם  אחד לכל ייחודיים מאפיינים

 בזיקה וכתיבה מאפיינת את אהוד מנור, ורגשית אישית כתיבה, יורם טהרלב מאפיינת את הומוריסטית

 . מאפיינת את דודו ברק לירושלים
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 התפתחות עיקרון המאעת במחצית השנייה 

 של השושלת החמישית במצרים העתיקה

 חניך: גיא שפירא, התיכון הישראלי למדעים ולאמנויות, ירושלים

 ירושלים, בריתים העתיקה, האוניברסיטה העחן, מצר-שלומי עמיתה: ד"ר רחלי-מנחה

 

 

 

 

 

 

 ר ק ע 

 במיתולוגיה המצרית מאעת הייתה אלת הצדק, החוק  והאמת.

המאעת היא אחד היסודות החשובים ביותר בדת ובהגות המצרית. היא ייצגה בעיני המצרים את 

טוריה, הסדר הקוסמי, הצדק, הסדר החברתי והיציבות השלטונית. משלבים מוקדמים בהיס

תפקידים חשובים בבריאה, בחיים שלאחר המוות,  בעלתזיהו המצרים את מאעת כאלה 

 ובשמירה על יציבות הסדר הקוסמי והחברה.  

אותם מילאה מאעת במחשבה המצרית הוא תפקידה שאחד מן התפקידים החשובים ביותר 

אל הבורא אינו בבריאה. המצרים האמינו שמעשה בריאת העולם שקול לעשיית סדר בתוהו. ה

בריאתי חסר סדר. -יוצר יש מאין, אלא מסדר את הדברים הקיימים, אשר שרויים במצב טרום

  – משמעה שמירה על הבריאהיה לפיכך, השמירה על ,הסדר הקוסמי שנוצר יוצג על ידי מאעת

התוהו, הבריאה איננה יצירה המשכית וקבועה, אלא מצב זמני שמאוים תמידית על ידי כוחות 

כן דורש תחזוקה קבועה. יש לדאוג באופן תמידי לכך שהמאעת לא תתערער, שכן יש לכך ול

  בריאה.-השפעות על יציבות הבריאה. אם המאעת תתערער וכוחות התוהו ינצחו, העולם ישוב למצב הטרום

תחת חסותה של המאעת התקיימה המחזוריות בטבע, כגון השקיעה והזריחה, ההצפה השנתית של הנילוס 

וות ולידה מחודשת. גם הסדרים החברתיים התקיימו תחת חסותה, לדוגמה, חילופי השלטון בין המלך ומ

הריבוד החברתי, יציאה למסעות מלחמה והכפפת העמים תחת חסות המלך  – המלך הצעיר – המת ליורשו

ביאה המורכב מפרטים אלו, ה ומערכת המשפט. בעיני המצרים, פגיעה בסדר הקוסמי או בסדר החברתי,

 לפגיעה במאעת. 

 האלה מאעת

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%95%D7%91%D7%A5:Maat.svg
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תפקיד חשוב גם בעולם  היה להנוסף על תפקידה החשוב של מאעת בבריאה ובחיים על פני האדמה, 

המתים. לפי האמונה המצרית, על המת לעבור משפט כתנאי לכניסתו לממלכת אוזיריס. המשפט נערך 

סמלה של מאעת. אם  – הבאולם המשפט של אוזיריס, היכל שתי המאעת, ובמסגרתו לבו יישקל כנגד נוצ

מפלצת שהיא הכלאה בין תנין,  – ותמ-הלב יותר כבד מנוצת המאעת, אזי לבו של המת יאכל על ידי עא

והוא ימות מוות שני וסופי מבלי שיוכל להיוולד מחדש בעולם המתים. אך אם הלב  – אריה והיפופוטם

  אוזיריס. מעט קל יותר מנוצת המאעת, האדם יהיה זכאי להיכנס לממלכתו של

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מתוך ספר המתים 125משפט המתים, הויניאטה לפרק 

לאורך ההיסטוריה הדתית המצרית, ניתן לראות כי למאעת יש קשר הדוק למלך. המלך נתפס כנציגה עלי 

אדמות, כמתווך בינה לבין עולם בני האנוש. המלך המצרי מתואר כמי שאוהב מאעת וכמי שאהוב עליה. 

הלגיטימציה של המלך לשלוט באה מהעובדה שהוא שומר על המאעת. המלך אמור היה  נוסף על כך,

לעשות מעשים מסוימים על מנת לשמור על יציבותה, כגון יציאה למסעות מלחמה והכפפת העמים 

 הסובבים למרותו.

 ניתן ללמוד על תפקידו של המלך בייצוב המאעת מהמובאה הבאה:

 "רע הציב את המלך 

 על ארץ החיים

 לנצח נצחים

 על מנת שהוא ישפוט את האנושות ועל מנת שירצה את האלים;

 על מנת שיקיים מאעת וכדי שיהרוס איספת

 הוא ייתן מנחות לאלים 

 34ומנחות קול לאח'ו"

  
                                                           

34  212-205, pp. eit im alten Ägypten, Ma’at. Gerechtigkeit und UnsterblichkJan Assmann 
 תורגם מגרמנית על ידי כותב העבודה
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  שאלת המחקר

בעבודה זו, בחנתי את תפיסת המאעת במחצית השנייה של השושלת החמישית. לפי מספר מחקרים, 

ופת שינוי פוליטי אשר הובילה בסופו של דבר לתקופת הביניים הראשונה, תקופה של תקופה זו הייתה תק

, בסוף (Barta)החלשות השלטון המרכזי עד כדי מלוכה של מספר שושלות מלכים בו זמנית. לפי ברטה 

השושלת הרביעית ובתחילת השושלת החמישית חל שינוי אדמיניסטרטיבי, שבמסגרתו החל ביזור רב יותר 

ת לטון. לפני תקופה זו, השלטון ומרכזי הכוח היו נתונים בעיקר בידי משפחת המלוכה. משרות בעלושל הש

 כוח פוליטי ניתנו לבני משפחת המלוכה ולמקורביהם. 

לעומת זאת, במחצית השנייה של השושלת החמישית ניתן לראות כי יותר ויותר משרות ניתנות לאנשים 

 גרם לשינויים רבים נוספים, ביניהם גם שינויים דתיים. ממוצא לא מלכותי. שינוי פוליטי זה

מחצית השנייה של השושלת החמישית, ברטה טוען כי בני נוסף על השינויים האדמיניסטרטיביים ב

השושלת החמישית חשו ערעור בלגיטימציה שלהם למלוך; בעוד בני השושלת הרביעית היו בעלי הצדקה 

, בני השושלת החמישית חשו כי הם חסרי לגיטימציה שלטונית, ברורה ובלתי ניתנת לערעור לשלטונם

וניסו לחפש דרכים לחזק את הבסיס לשלטונם. לדוגמה, בני השושלת מנסים לחקות את סגנון בניית 

הפירמידות של המלכים שקדמו להם, על מנת ליצור קשר בינם לבין השושלות הקודמות. ניתן לראות כי 

שלת החמישית הייתה תקופה הרת שינויים ותהפוכות, הן במישור תקופת המחצית השנייה של השו

 הפוליטי והן במישור הדתי הנגזר ממנו. 

עיקרון שקשור באופן הדוק למלך ולתפיסת  –בעבודה זו ניסיתי לבחון כיצד משתנה תפיסת המאעת 

 נוכח שינויים פוליטיים מרחיקי לכת.  –המלוכה 

באיזה אופן השפיעו השינויים הפוליטיים רחבי ההיקף  –א העומדת בבסיס מחקר זה הי שאלת המחקר

 במחצית השנייה של השושלת החמישית על תפיסת המאעת בקרב אצילי המלך?

  תהליך המחקר

על מנת לבחון את השינוי בתפיסת המאעת במחצית השנייה של השושלת החמישית, בחנתי את האזכורים 

רה, גיזה, אבו סיר( מן התקופה. כיוון שהאזכורים של של המאעת בקברים הפרטיים באזור הבירה )סקא

מאעת בטקסטים המלכותיים מן התקופה הם מעטים מאוד, אנתח בעיקר אזכורים מן הקברים הפרטיים. 

אוסף כתבים דתיים שנחקקו  –האזכורים המלכותיים של מאעת רובם ככולם נמצאים בכתבי הפירמידות 

שושלת החמישית ומתקופת השושלת השישית. בניגוד לכתבי על קירות הפירמידות של מלכים מסוף ה

 הארונות ולספר המתים המאוחרים יותר, כתבי הפירמידות היו בעיקרם קורפוס מלכותי.

 אזכורי המאעת בקברים הפרטיים מתחלקים לשלושה תחומים עיקריים:

 (.ḥm nṯr M3ʿt)אנשים שזכו לתואר "כהני מאעת" )"  .1

 מכיל את היסוד "מאעת".אנשים בעלי שם תיאופורי ה .2

 אוטוביוגרפיות והפניה לחיים. .3
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בעבודתי, הקדשתי חלק אחד לעיסוק בתארים ובשמות הפרטיים, תוך התייחסות לרקע של האדם )תארים 

אחרים, מיקום הקבר ועוד(, וחלק אחר לעיסוק באוטוביוגרפיות ובתפיסת המאעת שעולה מהן. בכל אחד 

זכורים. לשם בניית מסד הנתונים נעזרתי בספרות העוסקת בתארים מן החלקים הצגתי אינדקס של הא

 Untersuchungen zur (,Begelsbacher-Fischer)פישר -בממלכה הקדומה, כגון מחקרה של בגלסבכר

Des Alten Reiches ,ומחקרו של בר ,(Baer ,)Rank and Title in the Old Kingdom . ,לאחר מכן

ולשם כך נעזרתי בהוצאות של קברים, כגון ספרו של מארייט חיפשתי את האזכורים בקברים, 

(Marriette,) Les Mastaba de L'anacien Empire  , בספריו של חסן(Hassan, )Excavations at 

Saqqara( וכן בספריו של קאנאוואטי ,Kanawati.) לשם כתיבת החלק העוסק באוטוביוגרפיות נעזרתי

 Die (auto-biographischen Inschriften des ägyptischen Alten), (Kloth) בספרה של קלות'

Reiches , ,ובספרה של ליכטהייםMaat in Egyptian Autobiographies and Related Studies . 

 מסקנות מהמחקר

ניתן לראות כי יש עלייה במספר הנושאים בתארים הקשורים למאעת )כגון "כהן המאעת" ותארים 

ר השמות הפרטיים המכילים את שמה. נוסף על זאת, ניתן לראות כיצד התואר הנגזרים ממנו(, ובמספ

הנגזר משמה של המאעת, "אמיתי הקול" )מאע ח'רו( מתחיל אף הוא להיות בשימוש. בתקופות מאוחרות 

יותר הופך התואר להיות תואר כללי למת, אך בתקופה זו היקף שימושו מצומצם. סביב תקופה זו ניתן 

התפתחותן של האוטוביוגרפיות, הדנות באורח חייו של המת ובאופן בו עשתה מאעת לראות גם את 

 לאדונה )המלך(. ניתן לראות כיצד בתקופה זו הופך עיקרון המאעת להיות יותר ויותר נפוץ.

הייתה  שמאעת שינוי נוסף אשר ניתן לראות בתקופה זו הוא השינוי באופיה של המאעת. ניתן לראות

וסמי, שנגע בעיקר לבריאה ולחיים לאחר המוות. מאוחר יותר, מאעת נטענת במשמעות בתחילה עיקרון ק

מוסרית כמערכת כללים מחייבת. תמורות אלה מתחוללות כתוצאה מהשינויים הפוליטיים רחבי ההיקף 

המאעת מקבעת את המצב הקיים וגורמת לכך שחריגה ממנו תיתפש כבעלת  – שמתרחשים בתקופה זו

. שלטונו של המלך נתפש כמעוגן במאעת, וניסיון ערעור עליו ועל הבסיס לקיומו נתפש השלכות הרסניות

שעלול להביא לתוצאות הרות אסון על הבריאה ועל המשך הקיום. לפי דעתי, ניתן לראות את  דברכ

תחילתו של השינוי הזה במחצית השנייה של השושלת החמישית, תקופה בה אירעו שינויים פוליטיים 

 קראו תיגר על הבסיס לשלטונו של המלך. רבים אשר

 

 

 

  

כתב חרטומיםב תאעמ  
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יקה זתורת המו  

הקונטרפונקט, הרמוניה ליד המקלדת וקומפוזיצי  

 שיר מאת לאה גולדברג לסופרן, קלרינט וצ׳לו

 , תל אביבחניך: איתמר כרמלי

 יקה ולמחול, ירושליםז, האקדמיה למורגעמית: פרופ׳ מנחם ויזנב-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 ע ק ר

עניק לי שה –לחין, פסנתרן ומחנך מ –׳ מנחם ויזנברג פרופאצל עמיתים זכיתי ללמוד -מנחים בתכנית

יקה המערבית, תוך התבוננות רחבה, זעמודי התווך האימתניים של המובחשיפת , מחכמתו לי תרםו ,רבות

 .התבוננות שמשאירה אותך מלא התפעלות והשראה – פרטים הקטנים ביותרלעד  מאוד מקיפה ומעמיקה

 היצירהמחקר/הנושא 

לי שאותה הנחיל  ,יסודות האסתטיקהביסודות הקונטרפונקט ויקלי אותו ערכתי עוסק בזהמחקר המו

 באך.עם בס ממוספר מאת יוהאן סבסטיאן  מנגינות כוראלים 69לנגינת פרופ׳ ויזנברג, 

הטמעת חקר אך גם ביצירה. בנושא היצירה, משימתי הייתה להלחין יצירה, תוך תחום הבת סקועבודתי ע

 ת.היסודות שלמדתי וחקרתי בעולם הקונטרפונקט והולכת הקולו
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 יצירההתהליך העבודה/

על פי  ,ליצור קווי קונטרפונקט משכנעים יוןסיונ דה כלל קריאת ספרים, בהמלצת המנחה,תהליך העבו

 ים.בספרכתוב על התוך כדי ניהול שיחות  במשותף, חםותיונ ,הנחות היסוד האסתטיות שלמדתי

ל מוחלט וקבוע מראש. ומאתגרת כי לא הכאף פרטים הכי קטנים שאפשר לדמיין, ו כוללתהתאוריה 

חוקים נוקשים  – ״Hard rules and Soft rules״אותי שקיימים  לימד המנחה

ומוחלטים, מוסכמות תמידיות, מהלכים שנוגדים בהחלט את האסתטיקה של 

מקומם בתוך לפי משתנים לפי ההקשר וההקונטרפונקט, וכאלה שהם חוקים 

 .יקלי הרחב יותרזהמשפט המו

קיימת גישה  – ונותשהתפישות המוסכמות האסתטיקה האלה משתנות גם בין 

מגדולי המלחינים של  – שבה לימוד הקונטרפונקט הוא לפי המלחין פלסתרינה

וקיימת גישה שמרחיבה באפשרויות הניתנות לכתיבה, והיא בראייה  – הרנסנס

  .יקהזנרחבת יותר של ספרות המו

י וצב בפניה – מעולם לא עסקתי בדקדקנות בתורת הקונטרפונקט מאתגר ביסודו כי היה תהליך העבודה

תהליך הפנמה ארוך טווח של יסודות אסתטיים שונים, בעצם לזרוע בתוכך חוש נוסף, ולתת לו לצמוח אל 

 .תוך התודעה, בתהליך אורגני והדרגתי

 שכמו בכל תהליך, יש לטעות ולהיכשל!  ,למדתי

-ו מלודי או מלודירת קישעוברים על כללים הכרחיים ליצכאלו  Off Track, כתבתי עשרות תרגילים שהיו

ה״למידה ממה כן הולם את האסתטיקה.  – דברים רביםקוטרפונקטי משכנע. דרך הטעויות למדתי 

 .החומר שקראתי בספריםמכתיבת הקונטרפונקט, למדתי יותר מהטעויות ותיקונם מאשר ומבשטח״ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ג'ובאני פלסטרינה
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קשר הרבים לכל נושא, הן ב והיבטים ,סוף נושאיםן על אי מהמנחהספרים, זכיתי לשמוע קריאת המעבר ל

את  "שתיתי" – משפיע גם הוא על התהליך ועליי כאמן צעירה ,קשר עקיף יותרהישיר לנלמד בתהליך והן ב

 .בצימאון במדבר ההיש יהידע כמ

להלחין, חשבנו על יצירה שתכלול טקסט  עלייהיה ליצירת סיכום הפרויקט ש

 .תיבהכלשהו, בגלל הקשר האישי שאני חש כלפי אמנות הכ

, החל מ״שיר השירים״ ועד משוררים כמו שהועלו בפניי לאחר אפשרויות רבות

ביאליק, בחרתי בשיר של לאה גולדברג, מתוך ילקוט שירים בהוצאת ״יחדיו״ 

 .מצאתי בביתיאותו בשיתוף עם אגודת הספרים, ש

  :השיר מופיע ללא כותרת, וכך הוא כתוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קראתי  – השלב הראשוני בעבודתי םנות שמקיפים את הטקסט מכל כיווניו, ההשרבוטים והאותיות הקט

את השיר שוב ושוב, חיפשתי משמעויות שונות שאני רואה בכתוב, חיפשתי את תהליך השיר לאורך 

 .הבתים, או תהליכים קטנים יותר בין משפטים

 1962, לאה גולדברג
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 – שקיים בכל משפט ממושקלת, על המשמעות של הדגשבדרך למדתי כיצד לגשת לשיר בעזרת המנחה 

כמלחין המפרש את השיר, פעמים רבות, ביכולתך לבחור היכן נמצא הדגש במשפט, מהי המילה המרכזית 

 .המלחינה אותו מוזיקהזה כמובן בא לידי ביטוי בו –במשפט, והבחירה משפיעה על משמעות המשפט כולו 

ו בצורה כזו שלא תתאם את ההיגיון על אף ששיר יכול להיות ממושקל בתבניות חוזרות, הרי אין להקריא

שגם יסב  ,את הטקסט ה״תבניתי״ הלחנתי באופן חופשי ה.לחנעוסקים בהשבשפה העברית, וכך גם כש

 .היגיון וגם ימנע מהשיר להיות מונוטוני

רק ההיבט הקצבי באופן שבו יושר השיר, ללא גובה  – יצרתי ״סקיצה ריתמית״ של השיר בהנחיית המנחה

ה(. סקיצה כזו אמנם עשויה להשתנות תוך תהליך הכתיבה, כאשר אלמנטים אחרים נוספים, צליל )מנגינ

 .ישמע השיר לאופן שבואך מהווה בסיס חשוב והכרחי, שנותן פרספקטיבה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

קול בהשיר בחרתי  . לביצועבמקביל, בחרתי בתזמור שבו אלחין את השיר, כלומר כלי הנגינה שיבצעוהו

 .יקה קמרית ועודזתבצע אמי, אלירז כרמלי, זמרת סופרן ששרה מו אותווסופרן, 

 יקחו חלק ביצירה הם קלרינט וצ׳לו )אותם יבצעו הקלרינטן אלעד נבון והצ׳לניתישני הכלים הנוספים ש

ד סקרנה ומסיבות שונות ומגוונות, והסונוריות שלהם יחד מא אלובחרתי בכלים  .עמנואל רייכמן פולג(

 .ומשכה אותי
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צד של נגן מבצע ולא מאזין בלבד, הייתה כפסנתרן העם הראשונה שנחשפתי לסונוריות הזאת מהפ

יקה ירושלים, שם ניגנתי את הטריו זבמסגרת התכנית הקמרית של הפילהרמונית הצעירה של המרכז למו

 לי זושם הדריך אותנו ועבד איתנו פרופ׳ ויזנברג! או)בלה מינור  114לקלרינט מאת יוהנס ברהמס אופ. 

 (.סגירת מעגל של כמה חודשים

חלתי להלחין את היצירה. מנחם שחרר אותי אל השדות הפתוחים של הדמיון והיצירה, מבלי תבהמשך, ה

הלכתי עם הקול הפנימי . להכתיב לי דבר ש״צריך״ להיות ביצירה, מבלי התכווננות לסגנוניות מסוימת

 .יתשלמדנו בתהליך המשותף, והעשיר את תודעמה והאינטואיציה שלי, אני מקווה, תוך שנטמע בי כל 

לכתוב, לפעמים הייתה בי יותר זרימה ולפעמים  תיתיישבהכל פעם כשבלכתיבה של שעות  תיכך נשאב

 .תיבות במשך שעתיים, עד שהגעתי אל מה שרציתי לשמוע באותו רגע שלוש הייתי מתעכב ועובד על

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

את היצירה וההתקדמות שנעשתה בה, והוא היה מכוון ומכווין  יתבאה המנחהבכל מפגש שהיה לי עם 

אותי ברגישות רבה, מבלי לפסול אף פעם רעיון שלי, תמיד מעודד את הרוח היוצרת שלי, אך אומר לי 

בדיוק את מה שהייתי צריך לשמוע ולעשות כדי שהיצירה תהיה הכי מוצלחת שיכולה להיות. פעמים רבות 

ורית או קשורה ליכולות הכלים שעבורם כתבתי, ונותן לי למצוא את הפתרון. היה מצביע על בעיה סונ

פעמים רבות גם ביקשתי את הצעתו לפתרון, ומצאתי עצמי מבורך באמת ללמוד ולקבל הכוונה ממלחין 

 .מעורר השראה
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ר ומה פחות בכתיבה שלי, מה אוכל לשפיותר מה מוצלח  – אני בטוח שאלמד גם משלב הביצוע של היצירה

 .שאלחין לכלים האלה או בכללכבפעם הבאה 

יקה אין ״טוב״ או ״רע״, זרי איך אפשר להגיד מוצלח או לא מוצלח? הרי במוה –עולה כאן סוגיה מעניינת 

 .יקה להביע את נפש האמן, באיזו דרך שיבחרזתכליתה של המו

 :ויזנברג מנחםפ' פרועם  שעברתי את השיעור הזה, ואני חושב החשוב מכולם, למדתי דרך התהליך

 החומר שאני יוצר, ככל שחשוב שינבע מתוכי בכנות, ויעבור דרכי כך אל הנייר ואל הנגנים המבצעים 

איך אוכל להעביר את  –חשוב שיהיה מזוקק מלוטש וקוהרנטי. הרי אם לא  – בסופו של התהליך

 ?אותה תחושה כנה באופן המכוון ביותר

 וא את המצלולים והנשימות שיעבירו את היצירה באופן הכי לדון בחומר שנוצר ולערוך אותו, למצ

לא התרחקות מהאמת הפנימית שהעברתי בכתיבה הראשונית, כל עוד עורכים  זו ,מוצלח שלה

 .ומבקרים תוך שימור אותה התחושה שחיפשתי להעביר

 של למדתי שכדי ליצור תחושה ,למשל – ולפעמים גם את התחושה אולי רוצים להחליף ברעיון אחר 

ריקנות, סונוריות שנשמעת ריקה היא לא בהכרח הדרך המוצלחת ביותר להעבירה. דווקא מצלול 

 .את אותה צמרמורת שחיפשתיטוב יותר אחר, שישמע מבחינה סונורית מלא יותר, אולי יעביר 

  ם ו כ י ס

אני מקווה  ד.מצאתי בו חיבור לחיי וגיליתי בו בכל פעם עוד ועוש אני מודה ללאה גולדברג על השיר,

 על אף שלא הרגשתי מאוים לרגע. ,שנהגתי בו ביראת קודש ראויה מספיק

ומלא הערכה על שחשף אותי  שנתן לי הזדמנות ללמוד ממנו, מנחם ויזנברג, אני מודה מעומק לבי למורי,

א יאך ה ני בטוח,א ו הייתה רק טעימה,ז –לעולם הקומפוזיציה במסע כה רגיש, מרחיב אופקים ועולמות 

 יצאתי מרוגש ומלא מכל שיעור ומפגש! – הייתה חוויה בלתי ניתנת לתיאור

 ביבליוגרפיה

Counterpoint in Composition, Felix Salzer & Carl Schachter (1989) 

Harmony & Voice Leading (3rd edition), Edward Aldwell & Carl Schachter (2003) 

The Study of Orchestration, Samuel Adler (1989) 
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 רט אנימציה קצרס -תשע אחת עשרה 

 חניך: הדר עדן, בית ספר איש שלום, כפר יונה

 מית: פרופ' חנן קמינסקי, ראש התכנית לעיצוב משולב,ע-מנחה

 חולון ,המכון הטכנולוגי

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לו.  ניין... אף לא שם אין"המהפכן הוא אדם מקולל. הוא חסר עניין. אין לו עיסוקים, לא רגשות, קשרים, ק

המהפכה. בלב ובנשמה, ולא בלבד  –הווייתו כולה מכולה על ידי מטרה אחת, מחשבה אחת. תשוקה אחת 

במילה, אך במעשה, הוא כבר ניתק כל קשר עם הסדר החברתי, ועם כל העולם הממודן; עם החוק... עם 

א אויבו חסר הרחמים של העולם, וממשיך גינוניו הנעימים, מוסכמותיו, וקוד המוסר של העולם הזה. הו

 .1869השמידו." סרגיי נצ'אייב, "קטכיזם למהפכן", ל –לשכון בו בעל מטרה אחת בלבד 

 ה ק ד מ ה

אנימציה היא תחום באומנות המורכב מהנפשת ציור באמצעות הצגת כמה תמונות המראות שלבים 

 .אנימציהאשליה זו נקראת  –ועה רציפה ית הדבר נראה כתנבתנועה על רצף זמן. בעקבות אשליה אופט

אומנות האנימציה מתבטאת ביכולת לייצג סיפור ותנועה אסתטית באמצעים ויזואליים הכוללים 

קומפוזיציה )אסתטיקה וסימבוליקה של סידור האובייקטים בתמונה והפרופורציות ביניהן(, פרספקטיבה 

סקול, שימוש בצבעים, עיצוב האובייקטים )שיווי עומק לאובייקטים בתמונה דו ממדית(, התאמת פ

 וכמובן ה"סיפור" המרכזי שמרכיב את הסרט.
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האנימציה, בניגוד לקולנוע, אינה מוגבלת על ידי 

יצירתי והזוי ככל  –המציאות, ועל כן כל רעיון שצץ בראש 

יכול להיות מוגשם בצורה הרבה יותר קלה  –שיהיה 

באמצעות ומהירה, מדויקת ומרחיקת לכת בו בזמן, 

 האנימציה.

 תהליך העבודה

  התסריט

השלב הראשון בהכנת הסרט הוא גיבוש הרעיון לסיפור 

אותו יציג הסרט והוויית ההתרחשויות המוסרטות. 

המציגה את  –אקספוזיציה תסריט סטנדרטי צריך להכיל 

, המכילה את נקודת מפנה ;נסיבות הסיפור והדמויות

משפיעה על שאר תחילת ה"אקשן" עם החוויה/תפנית ה

והתמודדות עם השפעות  נקודת שיא ;ההתרחשויות

 . נקודת קתרזיס –המפנה, ולבסוף 

הסיפור אמור להעביר מסר או חוכמה באמצעות משל או 

מוסר השכל הנובע מהסיפור באופן הרלוונטי לחיינו כבני 

 אדם, בעידן הנוכחי, וההקשר התרבותי העכשווי.

ת המפגש הראשון עם את הרעיון לתסריט גיבשתי לקרא

המנחה במהלך חודשים ספורים, והיו כמה גרסאות עד 

לגיבוש הרעיון הסופי. בנוסף, ערכתי עם המנחה את 

התסריט ותיקנו את מה שנראה היה לא קוהרנטי או לא 

 בסדר הנכון. 

במקביל להכנת התסריט, התחלתי לעמול על עיצוב 

נותית הדמויות והסרטת סצנות אחדות כדי לגבש נישה אמ

שתאפיין את הסרט. במהלך עיצוב הדמויות השתדלתי 

ליצור אותן כך שכל אחת תתמצת באופן ייחודי את הרעיון 

 אותו היא מייצגת.

  סטוריבורד

 –, שכשמו כן הוא לוח הסיפור(. כלומר, boardובורד )( story)הוא הלחם בין המילים סטורי  הסטוריבורד

ירות באופן סכמטי בכל סצנה, המרכיבות את השלדה עליה מבנים לוח עליו מניחים תמונות מפתח המצו

את הסרט. בסטוריבורד מתכננים את הנראות של כל סצנה מבחינת קומפוזיציה, תנועות מצלמה, 

או המציג את תמונות המפתח יויד – אנימטיקטקסטים ומשך סצנה. לאחר סיום הסטוריבורד מכינים 

 יתן לדעת מתי להדביק את הפסקול וקטעי הדיבור.ברצף על פי משך הסצנות ובאמצעותו נ
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  הנפשה 

 –בשלב ההנפשה לוקחים את תמונות המפתח של הסטוריבורד ועוברים עליהן כך שיראו יותר מוגמרות 

 מוסיפים צבע וממלאים את הזמן בתמונות המנפישות ומדמות תנועה לאובייקטים המוצגים.

 עריכה

חדיו ומוסיפים קרדיטים, לבסוף ממירים את העריכה לקובץ בשלב העריכה מחברים את כל הסצנות י

 או באמצעותו ניתן להציג את הסרט.יויד

  תוכן הסרט

הסרט עוסק במפנה המתרחש בחייו של דורותי/מר הנרי. אדם סטנדרטי המשועבד לשגרה ומרגיש אפטיות 

ית הרס עצמי מוחלט יווכלפי הקיום. יום אחד, מפציע על גבו פצע המשנה את חייו ומעביר אותו דרך ח

 ומוות.

ר בסיפור זה ניסיתי לעסוק ביצר ההרס, אותו אני מזהה בעצמי וברבים מחבריי, ולהמחיש אותו. לדעתי דו

נולד לעולם מבולבל וחסר ודאות. דור זה לא חזה בפנומנון מכריע, כגון המהפכה הוא דור ש 21-המאה ה

קווה, וגם לא חזה בקריסתה של ברית המועצות הבולשביקית, שהפיחה בקרב בני דורה אידאליזם ות

 , שהנחילו בקרב בני דורם ייאוש וציניות. 90-ובהפרטה של שנות ה

ם היסטוריה יבשה, ללא מחזות, אלא ה-עים אלה אינם ספקטקליים, שני אירו21-מבחינת דור המאה ה

רני ין היש לאין, שבין המודהבדל כרונולוגי או משמעותי, ועל כן דור זה נידון לחיות על התוואי הצר שב

 לפוסט מודרני, שבין הכנה לציני.

הוא יצר הרס.  –לציניות של סופה הטרגי  20-השילוב המתבקש בין האידיאליזם של תחילת המאה ה

תשוקה אידיאליסטית שמניעה מעשים שאינם אציליים או "טובים", אלא מעשים שסובבים יצירת הרס 

 ץ גרוטסקי של אלימות עצמית.וחורבן, ריקון העולם מתוכן בפר

שתי  –קונסרבטיזם וסלפיזם -ניאו – 21-כאלה הן גם האידאולוגיות השולטות והעולות במאה ה

אידיאולוגיות שסובבות הרס לשם ההרס והרג לשם ההרג. חרחורי המלחמה של הגורמים ההגמוניים 

 יה והרודנות כנגד האביב הערביהעולמיים, זיהום הסביבה עד לכדי סכנת שואה אקולוגית ועליית הריאקצ

 להתאבד. 21-והמשבר הפיננסי העולמי, כולם מייצגים את השאיפה הלא מודעת של אנשי המאה ה

והמלחמות שבאו בעקבותיו. על  –אסון התאומים  – 9/11, לשיטתי, הוא 21-הפנומנון המכריע של המאה ה

 .nine eleven, כפרפרזה על המושג תשע אחת עשרה –כן נקרא הסרט 

 סיכום ומחשבות לעתיד 

העבודה על הסרט הייתה קשה אך מספקת ואני מאוד מרוצה מהתוצר. בעתיד אני אשמח מאוד להמשיך 

 .אמנותביצירה וב לעסוק
 

 


