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 "הדוגמלות להם ילחנך בני אדם היא לה הנכונההדרך "

 אלברט איינשטיין                     
 

חלק א: תיאור התכנית 

 הרקע לתכנית 

להם מאפשר ה עמית מקצועי-יכולים להפיק תועלת ייחודית מיצירת קשר עם מנחה 1מחוננים תלמידים

התפקיד החשוב שבו הוא מומחה.  יצירההדעת והתחום במחיצתו ובהדרכתו, בשאלת מחקר מ ,להתנסות

. 3 2מחוננים מתועד היטב בספרות המחקרית תלמידיםעמיתים בהצלחתם האקדמית של -של מנחים

לי תפקיד זה בא לידי ביטוי בעבודה אישית צמודה של אנשי מקצוע מן השורה הראשונה עם תלמידים בע

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

עמיתים יכולים לשחק תפקיד משמעותי בהתפתחותם הרגשית -מצביעים על כך שמנחים 4שונים מחקרים

בהתאם למודל ההתפתחות של חברתית של מתבגרים מחוננים, וכן לסייע להם מבחינה מקצועית. הו

מיכולת לקומפטנטיות, למומחיות ולבסוף להישגים יוצאי  –חס לתהליך של מספר שלבים , המתיי5כישרון

עמיתים יכולים -דופן. מחקרים מראים שבכל אחד מהשלבים, אך במיוחד בשלבים האחרונים, מנחים

להתנסות בכיווני , ליישם ידע באופן מעשילשמש מודלים להזדהות למתבגרים מחוננים ולסייע להם 

 ולמצוא את קולם הייחודי ואת המקום האישי שלהם. ועיתקריירה מקצ

 מחוננים, כגון: תלמידיםעמית מתייחסת לסוגיות שונות המטרידות מחנכים של -הנחיה אישית של מנחה

  התלמידיםוהיכולות של תחומי העניין כיצד להתייחס למגוון? 

  כניים והמתקדמים ביותר על הזדמנויות להגיע לידע ולאמצעי החקר העדלתלמידים אלו כיצד ליצור

 מנת לאפשר להם לרכוש ידע מעשי בתחומי העניין שלהם?

 לבחור באופן מושכל את כיוון הקריירה שלהם? תלמידיםכיצד לסייע ל 

                                                           
 מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כתובה  1

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

אלו ובקנדה הצליחו להתמודד עם סוגיות ארצות הברית במחוננים  תלמידיםתכניות של הנחיה אישית ל

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

 כי תלמידיםמחוננים ומצטיינים במשרד החינוך  תלמידיםהאגף לסבור נו לעיל, יילאור המחקרים שצו

מקצועי, מומחה מן עמית -ית מיצירת קשר אישי הדוק עם מנחהיכולים להפיק תועלת ייחוד מחוננים

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

לפתח יכולות חקר ויצירה שקשה לפתחן בסביבת הכיתה, הן בזכות הליווי האישי של  תלמידיםעשויים ה

והן בזכות ההתנסות המעשית עם  ,עת ולידע העדכני של התחוםהמנחה, הן כתוצאה מהחשיפה למבנה הד

כל זאת, תוך רכישת כלים להתמודדות עם מכשולים ותסכולים ובלוויית  אתגרים בתחום תוכן מסוים.

לממש את הפוטנציאל שלהם  מחוננים תלמידיםהצלחות ונקודות אור שהתחום מזמן. התנסות זו תסייע ל

  את בחירת קריירה עתידית.ולגבש את זהותם המקצועית לקר

ובמסגרתה תכנית ארצית במשרד החינוך ליזום מחוננים ומצטיינים  תלמידיםמסיבה זו החליט האגף ל

, מנחם נדלרועדת היגוי לתכנית ובראשה עומד  הוקמה .מכל קצוות הארץ מחונניםלאתר ולטפח מתבגרים 

. צוות פעילותהעקרונותיה ומלווה את  מנהל האגף. ועדת ההיגוי מסייעת לעצב את מסגרת התכנית ואת

 בהערכה מעצבת. התו, ומעריך א2009עבור האגף, החל מינואר  מומחים ממכון סאלד מפעיל את התכנית

 מטרת התכנית 

 .מטרת התכנית היא לטפח מנהיגות עתידית בישראל בתחומי תוכן שונים

 יעדי התכנית

ה להעמיק בתחום עניין מעל ומעבר למצופה, שיש להם תשוקה וסקרנות עז סיוע לתלמידים מחוננים .1

 ולממש את הפוטנציאל הטמון בהם. 

 לבחון לעומק כיוונים שונים לקראת בחירת קריירה עתידית. םמחונני תלמידיםמתן אפשרות ל .2

                                                           
 
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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 מהלך התכנית

  (2016מרץ -ינואר) תלמיד –עמית -שלב ראשון: יצירת הצמדים מנחה

עמיתים המתאימים ביותר, -למנחים ולצוותםלתכנית  תלמידיםהמטלה העיקרית בשלב זה הייתה לאתר 

 על בסיס תחומי עניין ונתוני התאמה אישיים. 

ידי ועדת ההיגוי של התכנית  הקריטריונים שהנחו את מכון סאלד באיתור המועמדים לתכנית הותוו על

 תלמידיםגף לעדה עומד מנהל האוהמחזור הראשון של התכנית. בראש הופתיחת , לקראת 2009בשנת 

עדה כוללת נציגים ממוסדות להשכלה גבוהה כמו ווה. מחוננים ומצטיינים במשרד החינוך, מר מנחם נדלר

-ברמץ, מנהלת המכון הלאומי לביו–פרופסור דניאל זייפמן, נשיא מכון וייצמן, פרופסור ורדה שושן

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

המשתתפים בתכנית ואישרה את התהליך שהוצע לאיתורם ולטיפוחם וכן את תהליך  תלמידיםלבחירת ה

 ההערכה המעצבת. תהליכים אלה יפורטו בהמשך.

  תלמידיםהקריטריונים לבחירת ה

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

 רבותוונים בלתי צפויים ומזוויות הסתכלות ישונות מכ בעיותול, לתופעות ,סוגיותלגישה : יצירתיות ,

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

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

גם , לעמוד על דעות ולהגן עליהן, לנסות דברים לא בטוחים ולקחת סיכונים 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 הדורשמות מורכבות בסוגיות ודילשאלות ה מיקוד

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

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

 תוצאות ומסקנות.

  בידע בהקשרים שונים המביא ליצירת ידע חדששימוש : חדשידע אינטגרציה של . 

  :אתגרים. כאל תסכוליםלו לקשיים התייחסותשאיפה לאתגרים  

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

 רגישות גילוי, שונים בנושאים חברתית מעורבות הפגנת: רגישות להיבטים מוסריים וחברתיים 

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

 .החיים ומהוויית היומיומית
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 מועמדים לתכניתהתהליך מיון 

 .  מחנכים ואנשי צוות חינוכיהמלצות שאלון אישי ופי על לתכנית  מועמדים מיון –שלב א  .1

להתחקות אחר היבטים  במטרה ,ות מכון סאלדשנערכו על ידי צו ,למועמדיםראיונות  – שלב ב .2

משפיעים באופן מכריע על הישגיהם כ, שנמצאו להתמודד עם אתגרים אישיותיים, כגון התמדה ונחישות

 –קרנגי בארה"ב  שנערכה על ידי קרן 11בלימודים אקדמיים גבוהים בסקירת ספרות עדכנית תלמידיםשל 

Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching . 

 בנושא הייתהבראיונות ההתמקדות רכזת והיועצת החינוכית. המנהלת, הכלל את התכנית צוות 

להקדיש זמן ומאמץ במטרה לשנות סדרי עדיפויות  םלתכנית, נכונות להצטרף המועמדים המוטיבציה של

 ד. וגבוהה מאללמוד באופן עצמאי ולהתמיד בעבודת חקר, תוך התמודדות עם אתגרים ברמה אקדמית 

בעלי תחומי עניין  מנחיםמאגר שנבנה על ידי מכון סאלד על מנת לאתר המ מומחים-מנחים שיחות עם .3

 ואיתור מנחים נוספים בהתאמה לתחומי העניין של המועמדים. ,הקרובים ביותר למועמדים לתכנית

לפני הריאיון  –תכנית ריאיון המועמדים אצל מומחה מתחום התוכן יחד עם נציגי צוות ה –שלב ג  .4

תנהל דיון על התובנות ועל השאלות מובמהלך הריאיון  ,התעניינותומדעי בתחום חומר  מקבל המועמד

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

פריפריה הגיעו מה תלמידים( מה6) 40%. תלמידיםעמיתים ו-צמדים של מנחים 15בתום שלב זה אותרו 

 מבחינת מגדר ותחומי חקר. תלמידיםהחברתית או הגיאוגרפית. בלוח הבא מוצגים אפיוני ה

 

 של תכנית מנחים עמיתים מבחינת מגדר ותחומי חקר חמישיהמחזור ה תלמידיאפיוני  :1לוח 
(n=15) 

 

 תחומי חקר
 מגדר

מדעים מדויקים 
 ומדעי החיים

מדעי החברה 
 והרוח

אמנות, מוסיקה 
 וקולנוע

 2 1  בנים

 1 2 9 בנות

 3 3 9 סה"כ

 . יותר ממחציתהן בנות החמישי מחזורב (15מתוך  12התלמידות )מו התלמידיםמ 80%-שלוח עולה המ

 3 ;( בחרו בתחום חקר ממדעי החיים או מהמדעים המדויקים60%-כ ת, המהווותתלמיד 9) המשתתפות

מחול ב, קולנועבתחום חקר ב ובחר ידיםתלמ 3-ו ,תלמידים בחרו בתחום חקר ממדעי החברה והרוח

 .יקהזמובו

עמיתים במכון סאלד, ששימש את התכנית עד עתה, וימשיך לשמש את -בנוסף, הורחב מאגר המנחים

 מומחים בתחומי תוכן שונים. 110-עמיתים כ-התכנית בשנים הבאות. כעת כולל מאגר המנחים

                                                           
11

 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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 (2017פברואר -2016מרץ חודשים ) 12 –הפעלת התכנית 

. הצמדים נפגשו 2016 מרץהחל מ – במסגרת התכנית במשך שנה ועבד תלמיד –עמית -הצמדים מנחה

לפחות אחת לשבועיים למשך חמש שעות, ועבדו יחד על עבודת חקר בתחומי התעניינותם המשותפים, 

 בהתאם לבחירתם. 

הורים למנחים ולכנס פתיחה וכנס סיום לתלמידים,  – כנסיםחמישה במהלך שנת הלימודים התקיימו 

, ההורים והמנחים. תלמידיםכנס הפתיחה נערך במכון ויצמן בהשתתפות הכנסים לתלמידים.  ושלושה

התקיימה סדנה למשתתפי התכנית שבה נערך ה"חוזה" בין  ,בכנס הוצג הרקע לתכנית והוצגו עקרונותיה

לתיאום ציפיות עם הורי בנוסף התקיימה סדנה ו ,וכן תיאום ציפיות תלמידיםהעמיתים לבין ה-המנחים

 .תלמידיםה

 תלמידים: כנסים ל במהלך שנת התכנית נערכו שלושה

 בסדנה שעסקה במיומנויות של איתור מידע ובפיתוח מיומנויות  תלמידיםבכנס הראשון התנסו ה

וכן דנו בדרכי התמודדות עם אתגרים בעבודות החקר שלהם, כגון קביעת סדרי  ,חשיבה ביקורתית

  הול יעיל של זמן. עדיפויות וני

  בכנס השני דנו התלמידים בהתקדמות עבודותיהם וכן עבדו בקבוצות על העלאת רעיונות לפעילות

ם החליטו לערוך תלמידיבקהילה בתחומי ההתמחות שלהם בהנחיית היועצת החינוכית של התכנית. ה

כנסי התלמידים, סדנאות לתלמידים מחוננים בכיתות ו' במרכז תה"ל בהוד השרון, שבו התקיימו 

כאשר כל תלמיד שוזר את תחום התמחותו  – קולנוע, תחביר ורגשות – בשלושה נושאים עיקריים

ם. לכל קבוצה מונה ראש קבוצה אשר היה אחראי על ארגון הפעילויות בכל נושא ועל הבאחד מ

 תקשורת שוטפת עם המשתתפים.

 במרכז ' ון סדנאות לתלמידי כיתות וקיימו התלמידים מגו, 2016 שהתקיים בדצמבר, בכנס השלישי

התלמידים העבירו את הסדנאות בהתאם לתחומי הדעת , כפי שצוין .ל"תה –למחוננים בהוד השרון 

הזדמנות לכל תלמידה ותלמיד לחוות  סדנאות אלו סיפקו .תחביר ורגשות, קולנוע – שלהם בנושאים

 .ולהתנסות בהעברת התוכן מתחום מחקרם, את יכולתם כמנחים

, ל"התלמידים הבוגרים שהעבירו את הסדנאות התרגשו והתרשמו מאיכות התלמידים הצעירים בתה

הדהים אותי איך ; מפליא אותנו כמה הם גילו עניין; תענוג ללמד תלמידים הרוצים ללמוד": ונצטט מדבריהם

, גשו מאדהתר' התלמידים הצעירים המחוננים מכיתות ו גם". הם ידעו תשובה כמעט לכל שאלה ששאלתי

 . נהנו באופן יוצא דופן מהסדנאות, ולדברי מוריהם

 . ולהצגתן בפוסטרים דנו התלמידים בדרכים לסיכום עבודותיהם בנוסף

בכנס זה יתקיים כנס הסיום של המחזור במסגרת כנס האגף לתלמידים מחוננים ומצטיינים.  2017באפריל 

העמיתים יספרו -התלמידות והתלמידים והמנחיםיציגו כל התלמידים את עבודותיהם בפוסטרים ונציגי 

 במושב הסיום על התנסויותיהם בתכנית ועל תוצרי עבודות החקר שביצעו.
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חלק ב: הערכת התכנית 

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

 ת את תהליך העבודה של הצמדים, על מנת להבטיחהגשמת מטרותיה ויעדיה. מכון סאלד ליווה ברציפו

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

עמיתים שנערכו על ידי רכזת התכנית, בהתאם -עם התלמידים, וכן באמצעות שיחות אישיות עם המנחים

העמיתים עמדה יועצת חינוכית ותיקה המתמחה -ם והמנחיםלצורך. כמו כן, לרשות התלמידים, ההורי

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

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

 בתהליך העבודה בתכנית במהלך השנה.

 מטרת התכנית ויעדיה  השגת

אנו פרטנו את המטרה  .מטרת התכנית היא לטפח מנהיגות עתידית בישראל בתחומי תוכן שונים, כאמור

ברצוננו להתייחס . עמיתים בתכנית-לשני יעדים מדידים לאחר שנת ההתנסות של התלמידים והמנחים

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

מתן סיוע לתלמידים מחוננים בעלי תשוקה וסקרנות עזה להעמיק  – ליעד הראשון של התכניתשר בא

ההתמדה : התייחסנו לכמה היבטים – בתחום עניין מעל ומעבר למצופה לממש את הפוטנציאל הטמון בהם

 .תוצרי עבודתם ותרומת התכנית לטיפוח הסקרנות והידע ולרכישת כלים ללימוד עצמי, של התלמידים

 התמדת התלמידים

 . כל התלמידים שהתחילו במחזור זה בתכנית אכן התמידו בה במהלך שנת הלימודים

 תוצרים 

התלמידים שהתמידו בתכנית הגיעו לתוצר כמו עבודת חקר או יצירה בתחומי האמנות עם תום שנת  כל

ים היו באיכות כל התוצר. פירוט תוצרי התלמידים מוצג בחלק השלישי של סיכום זה. לימודים אחת

הגיעו להישגים יוצאי דופן ( 15 ךמתו 9)מרביתם . לפי חוות דעתם של המנחים המומחים בתחום, גבוהה

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

 .להישגים אלו



11 
 

  י של התכניתהישגים יוצאי דופן של תלמידים במחזור החמיש :2לוח 
(*9n=) 

 

 אופי ההישג
מספר 

 דוגמאות להישג התלמידים

 
 – למידה מתקדמת

למידה במוסדות 
 אקדמיים

 
 

4 

  בכימיה  באוניברסיטת תל אביב לתואר דו חוגיתלמידה אחת לומדת
  הצטיינות יתרהבובביולוגיה 

  בהיסטוריה באוניברסיטה . א.בסוף לימודי בתלמיד אחד נמצא 

  הפתוחה מדת מתמטיקה באוניברסיטהלותלמידה אחת 

 תלמידה אחת לומדת פיזיקה באוניברסיטת תל אביב 

 

 
המשך עבודה של תלמיד 

 עמית-עם מנחה

 

 
7 

 ים כתיבתהשלשני תלמידים ימשיכו לעבוד עם המנחה במטרה ל 
 ופרסומו מאמר

 תלמיד אחד ימשיך לעבוד עם המנחה במטרה לכתוב מאמר נוסף על 
 במהלך העבודה רעיונות נוספים שעלו

 במטרה להעמיק לעבוד עם המנחה  כומשיארבעה תלמידים י
 בפרויקט שאותו התחילו

הצגת העבודה בכנסים 
 מקצועיים

1 

 
  אוגוסט בלמדעי היהדות  17-בקונגרס ה את עבודתו יציגתלמיד אחד

2017 

פרסום בכתבי עת 
 מקצועיים

3   יםמתכננים לפרסם את עבודתם יחד עם המנחשלושה תלמידים- 
 עמיתים בכתבי עת מקצועייםה

 
 

 
 השתתפות בתחרויות

 
 

 
3 

  תלמידה אחת זכתה במדליית ארד באולימפיאדות בכימיהICHO 
השתתפה באולימפיאדת כימיה במנדלייב במוסקבה , בגיאורגיה

הבינלאומית  BRAIN BEEוהייתה בין עשרת המצטיינים בתחרות 
 באוסטרליה

  הגמר של מכון דוידסון תלמידה אחת השתתפה בכנס עבודות
 ובתחרות מדענים צעירים של מוזיאון בלומפילד וזכתה בציון לשבח

 ולתחרויות  פסטיבליםל תלמיד אחד מתכנן לשלוח את עבודתו
 קולנוע ברחבי העולם

  פיתוח היבטים יישומיים
3 

  ולתחרויות  פסטיבליםשביים וערך להסרט תלמיד אחד ישלח את
 קולנוע ברחבי העולם

  אחד יגיש את יצירתו לתחרות מלחינים צעירים בתל אביבתלמיד 

   תלמידה אחת ערכה ביקור במאיץ החלקיקים(LHC)  בשוויץ יחד
 עם המנחים במסגרת מחקרה

 
 הכולל תלמידיםהגיעו להישגים יוצאי דופן בכמה אופנים ולכן מספרם גבוה יותר ממספר ה תלמידיםמספר *

 

 ווחיהםעל פי די – תרומת התכנית לתלמידים

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

התלמידות  שכלהרי  – (עמיתים-מנחים)באמצעות עבודה אינדיבידואלית צמודה עם מודלים להשראה 

 – םשלהלרכישת ידע חדש בתחומי החקר ד ווהתלמידים ציינו כי התכנית תרמה במידה רבה או רבה מא

 1-בסולם מ 4.7ממוצע של )אם באמצעות התנסות ואם בהנחיית המנחה , אם באמצעות קריאת חומר רב

  :לדברי התלמידיםו ,(5עד 
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, להתעמק בנושא המחקרהעבודה עם המנחה אפשרה  ;ידע רב וכישורים בתחוםהמפגשים עם המנחה הקנו 

בהרבה ולגבש  להקיף ספרות רחבהדה אפשרה מסגרת העבו; סינתזה מתודולוגית מקוריתולנסות לגבש סביבו 

  .בעיקר סביב הגדרת התמקצעות הידע, רעיונות בנושא

ולכתוב  מחקר אקדמיהרי שהתלמידים למדו כיצד לבצע , מעבר לידע בתחומי הדעת שבהם התמקדו

 : עבודות אקדמיות

ואיך מתנהלים חיים  על מה זה אומר לחקור נושא במשך הרבה זמן, מהמחקר ועל מחקרד ולמדתי הרבה מא

אלא גם על הדרך , דברים חדשים לא רק על הנושא בו בחרתי לעסוקלמדתי המון , במהלך התכנית ;אקדמיים

בעזרת הידע שרכשתי בתחום בו  ;ולנסח את עצמי בצורה טובה ומוצלחת יותר הנכונה לכתוב עבודה אקדמית

השפה המתמטית הייתה שימושית גם בהבנת . םקל יותר עבורי ללמוד עוד גם על תחומים משיקיהיה , עסקתי

ובעזרת הידע שצברתי במחשבים יכולתי להעמיק עוד גם , חוקים מסוימים באסטרופיזיקה ומכניקה מתקדמת

יצא לי להכיר צד שונה מתחום מדעי המחשב שאף פעם לא דמיינתי , ידע רב וחדש ומגווןרכשתי ; בתחום זה

 . השלכותיו על חיינו ועולמנו הןמ וראיתי, לעצמי שהוא תחום כל כך רחב

ממוצע ) לטיפוח סקרנותםמהתלמידות והתלמידים ציינו שהתכנית תרמה במידה רבה או רבה מאוד  87%

, כי עצם השתתפותם בתכנית נבעה מתוך סקרנותהדגישו תלמידים חלק מה(. 5עד  1-בסולם מ 4.5של 

  :והתכנית למעשה נתנה דרור לסקרנות ועודדה אותה

ככל , כמו בכל תחום. ללמוד משהו חדש ולכן גם ניגשתי למיונים של התכנית הייתה בי הסקרנות תמיד

והן מעוררות  ,את התחום עולות יותר שאלות משאנחנו מצליחים לענות עליהן שקוראים יותר וחוקרים יותר

 .את הסקרנות פעם נוספת

וככל שנחשפו יותר , ומי עיסוקםלסקרנותם בתחחלק מהתלמידים ציינו כי השתתפותם בתכנית תרמה 

תוך כדי הפעלת חשיבה , וגבר הרצון להעמיק בתחום, שאלו יותר שאלות בתחום המחקר שלהם, לנושא

  :ביקורתית

אחד ההיבטים המרכזיים שליוו אותי לאורך המחקר היה הניסיון לבחון מחדש את הנחות היסוד 

, יותר משהוא תוצר של סימני קריאה ,תוצר הסופישהאני סמוך ובטוח . המתודולוגיות שלי לאור המקורות

 . המחקר בנושא שלי והן כלפי חלקים מספרות הן כלפי הנחותיי – הוא תוצר של סימני שאלה עמוקים

להגברת המוטיבציה התלמידים ציינו שהתכנית תרמה במידה רבה או רבה מאוד ממהתלמידות ו 93%

כי התכנית הגבירה את המוטיבציה שלהם ציינו דים תלמיה(. 5עד  1-בסולם מ 4.5ממוצע של ) שלהם

  :ובעיקר העבודה עם המנחה, להמשיך ולעסוק בתחום

בתחום העיסוק שלי ושיש לי עזרה ואנשים המוטיבציה שלי גדלה מפני שהתכנית הראתה לי שאני לא לבד 

כך , וענפה ככל שההתעסקות שלי בנושא יותר רחבה .או לעבוד איתי ביחד/שמוכנים לתרום מזמנם ו

ליבו את , במספר כנסים( כשומע וכמגיב)כמו גם השתתפות , הקשר ההדוק עם המנחה שלי ;המוטיבציה גדלה

 . שהתקיימה כבר בעבר והעניקו לה הקשר מוחשי בהרבההמוטיבציה 

במידה רבה או  לרכוש כלים ללימוד עצמימהתלמידים דיווחו שהתכנית אפשרה להם ( 67%)שליש -שניכ

לחיפוש  רכישת מיומנויות, שרכשו כלים כמוציינו תלמידים ה(. 5-ל 1בסולם בין  4ממוצע של ) רבה מאוד

כך סיכמה ו ,כתיבה אקדמיתללקריאה ו, לעריכת ניסוי, חומר באינטרנט ולשימוש במקורות ידע שונים

 : אחת התלמידות
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הודות לסדנה שנערכה בנושא גם ) איך לקרוא ולהבין מאמרים בתחום בו עסקתיבמהלך התכנית למדתי בעיקר 

לעבור על ואיך , ולבחור ספרים רלוונטיים לפרויקט שלי להתנהל בספרייהלמדתי איך (. באחד המפגשים

בהם ניתן ... באינטרנט ופורומים  מאגרי מידע חשוביםלמדתי על , בנוסף. כמויות גדולות של חומר בזמן קצוב

 .  לשאול שאלות ולקבל תשובות מעניינות

 :התלמידים ציינוכך ו ,משמעת וניהול זמןהיה התלמידים סף שאותו רכשו כלי נו

לקבוע , לעבוד עם אנשים ולעמוד בלוחות זמנים תילמד ;כוח רצון ומוטיבציה, סבלנות, משמעת ]רכשתי[

 .פגישות מיוזמתי ולפעול בלי לחכות להוראות מיוחדות

 : ורות כבסיס למחקר מקיףניתוח מקבקריאה ותלמידים נוספים ציינו שלמדו להשתמש ב

בשלבים . כבסיס למחקר מקיף, לעסוק בצורה מעמיקה בניתוח מקורות ראשונייםהתכנית אפשרה לי 

, מתוך העיון במקורות ראשוניים נוספים, האחרונים של המחקר ניסיתי לבחון אפשרויות מתודולוגיות נוספות

 . המשיקים למושא המחקר

 . בלימוד עצמי לצורך ביצוע המחקר שלמדו תכנותכמה תלמידים ציינו 

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

 .אכן קיימים בתכנית – מיתיםע-עם מנחיםאינדיבידואלית צמודה  עבודה

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

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

 . של סגנון העבודה הנדרש בתחום התוכן שאותו חקרו

הנדרש  סגנון העבודהמהתלמידים דיווחו שהתכנית סייעה להם להכיר במידה רבה או רבה מאוד את  87%

תלמידים שערכו בשאלות הפתוחות ציינו זאת ה(. 5עד  1-בסולם מ 4.3ממוצע של )בתחום התוכן בו עסקו 

 : מחקרים במסגרת אקדמית

, לאנשי מקצוע, שחשפה אותי למאמרים אקדמיים בנושא שבו עסקתיהתכנית תרמה רבות לידע שלי בכך 

השונה שנמצאת להרצאות בנושא ובכללי לאווירה , לקורסים שונים באוניברסיטה, לדרכי מחקר ולמידה

. סגנון העבודה הנדרש במחקרים ובמאמריםההשתתפות בתכנית גרמה לי להבין את  ;במוסדות האקדמיים

במהלך כתיבת העבודה התבקשתי  ;למדתי איך מתכננים ניסוי ואיך קוראים וכותבים טקסט מדעי, כמו כן

ובעקבות כתיבת , בתחום הרפואיועבודות מחקר  ולהבין כיצד כותבים מאמריםלקרוא מאמרים רבים באנגלית 

 .בכתיבה אקדמית ובהבנת מושגים נוספים מעולם הרפואה, העבודה השתפרה היכולת שלי בביצוע סקר ספרות

  :לתובנות משמעותיות לגבי סגנון העבודה הנדרשההשתתפות בתכנית תרמה 

סגנון . אקדמית ועוד כתיבה, סיכומם, קריאת מאמרים – חשפה אותי לדרך עבודה חדשההשתתפותי בתכנית 

ובעל תבניות מאוד מסודרות וקבועות ומצד הוא הרבה יותר מקצועי , העבודה הוא אחר לחלוטין מבית הספר

הבנתי שתחום המחקר במעבדות הוא ; שני פותחות אותך למגוון עצום של אפשרויות מחקר ומקורות מידע

הסיפוק , עם זאת. עבודה שחורה וסיזיפית תחום לא תמיד מרגש כמו שהוא נראה מבחוץ וכולל גם די הרבה

 .ברגע קבלת התוצאות וגם כמובן במחקר ובתכנון הניסויים כה רב שאני חושבת שזה שווה את זה
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לשקול  קריירה  מהתלמידים דיווחו שהתכנית תרמה להם במידה רבה או רבה מאוד (67%)שליש -שני

 :כיציינו חלק מהתלמידים (. 5עד  1-בסולם מ 4ממוצע של )בתחום התוכן בו עסקו  עתידית

, התכנית הראתה לי שניתן להצליח בתחום הזה, בעקבות המפגש עם האקדמיה ועם אנשי המקצוע ועם המנחה

התכנית חשפה אותי לתחום מחקר חדש שלא נחשפתי אליו קודם לכן ; שיש לי גב בקריירהוהראתה לי 

בכיוון הזה  יך המחקר המדעי ושאני רוצה להמשיךשאני נהנית מתהלהבנתי . ומצאתי שאני אוהבת גם אותו

עיסוק שהייתי רוצה להפוך כתחום  ...התכנית גרמה לי לחשוב על העיסוק ב ;האקדמיים גם בלימודים

וההשתתפות  ...בעקבות התכנית נחשפתי לעולם הרפואה; מה שלא חשבתי לעשות בכלל עד עכשיו. למקצוע

תמיד הייתה לי השאיפה לעסוק בחקר ; ולעסוק בתחום זה בעתיד הגבירה את המוטיבציה שלי ללמוד רפואה

וכמה הוא מעניין  ולהבין כמה אני רוצה לעסוק בתחום זההתכנית עזרה לי לפתח את אותו רצון . המוח בעתיד

והבנתי  נהניתי כל כך מהעיסוק בתחום. אני מאמינה שהייעוד המקצועי שלי נמצא בפיזיקת חלקיקים; אותי

להעמיק ולאהוב פיזיקת חלקיקים , שאמשיך לעסוק, כפי שציינתי, אין לי ספק ...רוצה לעשות שזה מה שאני

 . גם הרבה לאחר סיום התכנית

 : אחת התלמידות אמרהלסיכום 

חוויה והזדמנות חד פעמיות לעסוק באופן מקצועי באחד המקצועות ותחומי הדעת התכנית העניקה לי 

זה . ונהניתי מאוד( שגם ככה כבר היו גבוהות) על כל הציפיות שהיו לי המציאות עלתה .האהובים עליי ביותר

ואף המחיש לי את ההנאה והלמידה המשמעותית  ,כמקצוע לעתיד ...גרם לי ברצינות לשקול את העיסוק ב

 .שיכולה להיות לי אם אבחר בעתיד לעסוק במקצוע זה

 

 שהיעד השני של התכנית אכן הושג. עם סיום שנת הלימודים של המחזור החמישי, ניתן אפוא לסכם

 

 סיכום: השגת מטרת התכנית ויעדיה 

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

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

י חמישהושגו במחזור ה –מחוננים לבחון לעומק כיוונים שונים לקראת בחירת קריירה עתידית לתלמידים 

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

 .תלמידים מחוננים לטיפוח מנהיגות עתידית בישראל בתחומי תוכן שונים
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 ה-עמיתים במחזורים א-בוגרי תכנית מנחים 79קרב הישגים יוצאי דופן ב

 (=n 48*)  ה של התכנית-הישגים יוצאי דופן של תלמידים במחזורים א :3לוח 
 

 אופי ההישג
מספר 

 דוגמאות להישג התלמידים
 
 
 
 
 
 
 
 
 

למידה 
 מתקדמת
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 פיה תלמידה אחת סיימה תואר ראשון בפילוסופיה ולומדת לתואר שני בפילוסו
  באוניברסיטת תל אביבגרמנית 

 ועתה מסיים תואר יקה זתואר ראשון משולב  במתימטיקה ופיסיים אחד  תלמיד
והתקבל ללימודי דוקטורט בביולוגיה  באוניברסיטת בר אילןשני בהנדסת חשמל 

 ב"חישובית בארה
  תלמיד אחד סיים תואר ראשון במדעי הטבע באוניברסיטה הפתוחה ולומד

  בהנדסת חשמל באוניברסיטת תל אביבלתואר שני  

  אוניברסיטה הפתוחהבתלמיד אחד סיים תואר ראשון במתימטיקה  
  ובמהלך שירותו במכון וייצמן ( 16בגיל )תלמיד אחד למד לתואר שני בפיזיקה

 הצבאי לומד לתואר ד"ר
  תלמיד אחד למד בתכנית חוקרי ויצמן הצעירים במכון ויצמן 
 מתימטיקה ומדעי המחשב בתכנית , יקהזפי מדיםו ולותלמידים למד  חמישה

 תלפיות 
  תלמיד אחד למד בתכנית בינתחומית במסלול ישיר לתואר שני באוניברסיטת תל

  אביב
 עתודה  –בתכנית צמרת האחת  –תלמידים לומדים בעתודה האקדמית  שלושה

  יקה ומדעי המחשבזוהשניים האחרים פי יתרפוא
  אוניברסיטה הפתוחהבון במדעי המחשב לתואר ראש יםלומד יםתלמידשני  
 תלמידה אחת לומדת לתואר ראשון בביולוגיה באוניברסיטה העברית  

  16.5תלמידה אחת התקבלה ללימודים בטכניון כסטודנטית מן המניין בגיל  

 אחד משתתף בשיעורים במחלקה לתקשורת חזותית בבצלאל ובמחלקה  תלמיד 
  לקולנוע באוניברסיטת תל אביב

 באקדמיה למוזיקה בירושלים ' ד אחד התקבל ללימודי שנה בתלמי 
  בכימיה ובביולוגיה  לומדת באוניברסיטת תל אביב לתואר דו חוגיתלמידה אחת

  הצטיינות יתרהב
  בהיסטוריה באוניברסיטה . א.בסוף לימודי בתלמיד אחד נמצא 
  הפתוחה  לומדת מתמטיקה באוניברסיטהתלמידה אחת 

 יזיקה באוניברסיטת תל אביב תלמידה אחת לומדת פ 

המשך עבודה 
של תלמיד עם 

 עמית-מנחה
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  תלמיד אחד המשיך לעבוד במשך כשנה במקום עבודתו של המנחה 

  תלמיד אחד המשיך ללמוד עם המנחה באקדמיה למוזיקה 

  במטרה ארבעה תלמידים המשיכו וימשיכו בעבודתם עם המנחה במוסד האקדמי

  ומוופרס מאמר ים כתיבתהשלל

 תלמידים המשיכו לעבוד על הפרויקט עם המנחה עשרה  

הצגת העבודה 
בכנסים 
 מקצועיים

ובפסטיבלים 
בארץ וברחבי 

 העולם
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  עבודה בפסיכולוגיה הוצגה בכנס של האגודה הישראלית לפסיכומטריקה וכן
 בכנס בינלאומי באנגליה 

 ונית הוצגו בכנסים שתי עבודות בינתחומיות על האינטראקציה בין האדם למכ
 ב "בינלאומיים בארה

  עבודת אמנות בשילוב מתמטיקה הוצגה בכנס למתמטיקה בבולטימור 
  עבודה בניתוח מודלים של חרוזים בצורה מתמטית הוצגה בכנס בהולנד 

 בסמינר באוניברסיטת תל אביב ובכנס , עבודה במדעי החיים הוצגה בבית הנשיא
  ליזמות ארצי

 נס בביולוגיהתוכננת להיות מוצגת בכעבודה בביולוגיה מ  

  באוניברסיטת חיפה " לחץ"עבודה בתחום מדעי המוח הוצגה בכנס בנושא 
  עבודה במדעי המוח הוצגה במכון ויצמן במפגש עמיתי מעבדתulanovsky 

 האגודה הישראלית לבלשנות  –ש "שתי עבודות בבלשנות הוצגו בכנסים של איל
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 אופי ההישג
מספר 

 דוגמאות להישג התלמידים
 שימושית 

 קונגרס המדעי העולמי למדעי היהדותג בעבודה בהיסטוריה תוצ  

 סטיבלים לאנימציהסרט אנימציה שנוצר במסגרת התכנית עומד להיות מוצג בפ 
 ובתחרויות קולנוע ברחבי העולם סרט עתיד להישלח ולהיות מוצג בפסטיבלים 

פרסום בכתבי 
 עת מקצועיים
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  ל"עת בחושני מחקרים על האינטראקציה ביו האדם למכונה פורסמו בכתבי 
  מאמר בנושא מודלים מתמטיים פורסם בספר של כנס בהולנד 

  שלושה מחקרים בבלשנות פורסמו בכתבי עת בארץ 
 ל "מחקר במתמטיקה פורסם בכתב עת יוקרתי במתמטיקה בחו 
 ל "מחקר במדעי החיים פורסם בכתב עת בחו 
  בכתבי עת מקצועייםשתי עבודות נוספות במדעים פורסמו  

 וגיה פורסם בספר של כנס באנגליה מחקר בפסיכול 
 ציון'או ב' תרביץ'ב עתיד להתפרסם מחקר בהיסטוריה'  
  עמיתים ה-מתכננים לפרסם את עבודתם יחד עם המנחיםחמישה תלמידים

  בכתבי עת מקצועיים

השתתפות 
באולימפיאדות 

בארץ 
ובאולימפיאדות 

 ל"בינ
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 אולימפיאדות בארץ
 ולימפיאדת מדעי המחשב בארץ וזכו בהצטיינותשלושה תלמידים השתתפו בא 
  תלמידה אחת השתתפה בכימיאדה וזכתה במקום שני 

  בתחרות הראשון במקום זכתהתלמידה אחת – BRAIN BEEE תחרות 
        אביב תל באוניברסיטת שהתקיימה המוח למדעי  בינלאומית

 אולימפיאדות בינלאומיות
 מפיאדות בתחום הכימיהשלושה תלמידים זכו במדליית ארד באולי 
 תלמיד אחד זכה במדליית זהב בשתי אולימפיאדות בתחום הפיזיקה 

 שלושה תלמידים זכו במדליות באולימפיאדות בתחום המתמטיקה 

 תלמיד אחד זכה במדליית ארד באולימפיאדת מדעי המחשב 

  ח ובאולימפיאדת מדעי המ הייתה בין עשרת המצטייניםתלמידה אחת
 באוסטרליה

 
ות השתתפ

בתחרויות 
 שונות
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 שלושה תלמידים זכו בתחרויות מדענים ויזמים צעירים על עבודותיהם במדעים 
 ב בתחרות של "בארה  תלמיד אחד ייצג את ישראלINTEL   
  תלמיד אחד זכה בפרס ראשון על מחקרו בנושא השואה מטעם מכון משואה

 ללימודי השואה 
 ות בארץ וזכו במקומות תשעה תלמידים השתתפו במהלך השנים בתחרוי

 הראשונים 

השתתפות 
 במחנה מחקר

 
3 

 ל "תלמיד אחד השתתף במחנה מחקר בינscitech  בטכניון וזכה בהצגה הטובה
 ביותר בתחום מדעי החיים 

 ל "תלמיד השתתף במחנה קיץ בינISSI  במכון ויצמן 

  תלמיד השתתף במחנה מחקרMIT  בהרוואד מד 

פיתוח היבטים 
 יישומיים
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 המדעים תחומי
  תלמיד אחד פיתח תוכנה המנתחת נתונים רפואיים המאפשרים לרופאים לנבא

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

  תלמיד אחד חקר דפוסים מתמטיים בעבודות מוזאיקה כחלק מפיתוח מערכות
 ם עתידיים תקשורת במכוניות ומטוסי

  תלמיד אחד פיתח אלגוריתם מתמטי לאינטראקציה בין אדם למכונה במכונית
  ב"עתידית שהוגש כפטנט בארה

  תלמידה אחת ניתחה נתונים במדעי המוח במעבדה של זוכי פרס נובל בפיזיולוגיה
 במכון ויצמןורפואה 

 המוזיקה והקולנוע, תחומי האמנות
 ובקומיקס חברתי הוצגו בגלריות לאמנות עבודותיהן של  שתי תלמידות באמנות 

  אחת התלמידות השלימה סרט דוקומנטרי על בת מצוות 
  תלמיד אחד השלים סרט אנימציה שיוצג בפסטיבלים שונים 

 יקליות של שני תלמידים נוגנו בקונצרטים זיצירותיהם המו 
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 אופי ההישג
מספר 

 דוגמאות להישג התלמידים
 אז 'גלהיות חלק מהרפרטואר של תזמורת האז הפך 'עיבוד לשיר לתזמורת ג 

(BIG BAND )של חיפה  
  תלמיד אחד כתב יצירה קמרית מקורית והוכר בצבא כמוזיקאי מצטיין 
  ולתחרויות קולנוע  פסטיבליםשביים וערך להסרט תלמיד אחד עומד לשלוח את

 ברחבי העולם 

  תלמיד אחד יגיש את יצירתו לתחרות מלחינים צעירים בתל אביב 
 
 הכולל תלמידיםבכמה אופנים ולכן מספרם גבוה יותר ממספר ההגיעו להישגים יוצאי דופן  תלמידיםמספר *

הגיעו להישגים יוצאי ( 79מתוך  48)רוב התלמידים , הרי שבארבעת מחזורי התכנית, כפי שמסתמן בטבלה

המשיכו ללמוד באוניברסיטאות ובמכוני מחקר בתחומי התמחותם או ( 25)חלק נכבד מהתלמידים . דופן

פיתחו עבודות יישומיות בתחומי המדעים או יצרו יצירות  (14)ד מהתלמידים חלק נכב. בתחומים משיקים

אף המשיכו או מתכוננים להמשיך לעבוד  16-ו, בתחומי האמנויות שזכו להכרה מקצועית במהלך התכנית

עבודות שבוצעו במהלך התכנית הוצגו בכנסים  14. עמית שלהם בעבודת המחקר שלהם-עם המנחה

 .ל"עבודות אף פורסמו בכתבי עת מקצועיים בארץ ובחו 17-ל ו"מקצועיים בארץ ובחו
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יםתלמידחלק ג: תקצירי עבודות ה 

 .תכניתמהלך 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 ק מחל

 :נו על פי תחומי הדעת הבאיםייהתקצירים מו

 מדעים מדויקים ומדעי החיים 

 ברהומדעי הח רוחמדעי ה 

 מוזיקהקולנוע, מחול ו  

 

 :ב של שמות המשפחה(-)לפי סדר א בכל תחומי הדעת החניכיםסדר התקצירים של 

 החיים מדעים מדויקים ומדעי

 אימאן אחמד

 הדר גולדברג

 גל גונן

 שריד-דניאל חרסונסקי

 נאיה יאסין

 רינה סבוסטיאנוב

 אנט פוסמן

 נעמה פרידמן

 עדי שמיר

 

 ברהומדעי הח הרוחמדעי 

 אריאלה בקונין

 אביעד מרקוביץ

 רעות רוזנברג

 

 מוזיקה קולנוע, מחול ו

 אלעד גיטלמכר

 יעל גליקסמן

 עירד יוסף
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 יקיםמדעים מדו

 ומדעי החיים
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The effects of short-term exposure to high fat diet (HFD) 

on social recognition memory in rats: Role of oxytocin 

 השפעת החשיפה לאוכל עתיר שומן לתקופה קצרה על 

  תפקיד האוקסיטוצין –הכרה חברתית בחולדות  זיכרון 

 עראבה, טוףמקיף אלב, אימאן אחמד: חניכה

אוניברסיטת חיפה, אסיל יאסיןגב' מונא מארון ו' פרופ: עמיתות-מנחות

 

Introduction 

Consumption of western diet was reported to be associated with an increased risk for obesity, 

cardiovascular diseases and metabolic disorders (World Health Organization, WHO, Malnick 

and Knobler, 2006). Consumption of this diet at childhood was shown to have even more 

severe outcomes on the development of these diseases as well as disruption of cognitive and 

emotional processes. 

Our research group previously presented substantial evidence to show that long-term (3 

months) exposure to high fat diet (HFD) starting at juvenility is associated with an increase in 

amygdala function which reflects an increase of anxiety markers. In addition we showed an 

impairment of hippocampal function which is indicative of impaired cognitive function 

(Boitard et al., 2015).  
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The majority of studies addressing the effects of HFD on emotional and cognitive processes 

mainly focused on long periods of exposure (starting from postnatal until adulthood). In this 

research we aimed to address the question whether HFD-induced cognitive and emotional 

alterations can be achieved by shorter periods of exposure, considering that during juvenility 

the brain structures that mediate emotional and cognitive processes are undergoing 

maturation. We thus focused on addressing the impact of short exposure (7-10 days) in 

juvenile or adult animals on social recognition memory while looking at possible sex 

differences during juvenility on the impact of HFD on social memory.  

Oxytocin (Oxt) –is a hormone that is produced in the hypothalamus. It is transported to, and 

secreted by, the pituitary gland, which is located at the base of the brain (Markus MacGill 

2015).As Oxytocin is one of the most important neuromodulator of social memory we thus 

investigated its role in mediating HFD-induced effects on social memory (Bielsky and 

Young. 2004).  

Furthermore, we also addressed sex differences in the effects of Oxytocin manipulations in 

HFD and CD animals. 

Research aims 

In this study we wanted to examine: 

1) The effects of short-term exposure to HFD at either juvenility or adulthood on social 

memory; 

2) Possible differences between juvenile males and females; 

3) The role of oxytocin as it is a neuromodulator that is critical for social memory in 

mammals.  

Materials and Methods 

Animals 

Adult rats [postnatal day (PND) 60] and juvenile rats (PND 27). Spragye-Dawley rats are the 

research subjects, bred in the Haifa University vivarium, . 

They are weaned at PND 20-21 and are housed in plexiglas cages (five rats per cage) and 

maintained on free-feeding regimen with a 12 hr light/dark schedule. 
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High Fat Diet 

High fat diet that was used contains high saturated fat mainly from lard 60 Kcal%. The 

control diet (CD) is the standard chow diet that is used by the majority of laboratories and 

contains 4% of fat. 

Animals were exposed to either HFD or CD upon the weaning. To exclude that the effects 

may be due to novel diet, we also used a novel-control diet that contains 6% fat. 

Social recognition memory 

Testing was carried out in a black Plexiglas arena (45×45×43 cm) and both stimulus juvenile 

rats in the two phases (the exploration phase and the test phase) were placed in corrals (9 cm 

in diameter, slotted with five horizontals 0.5×13.5cm slots per side, to allow physical contact 

between the animals, and covered with transparent Plexiglas to prevent escape). 

The test of social recognition was composed of the following phases: 

Habituation to the arena: One day prior to the sample phase, the rats were habituated to the 

arena with the corrals for 10 minutes (Gur et al. 2014). 

Sample phase (exploration phase): the rat was exposed to an unfamiliar juvenile rat and an 

object for 1 hour. 

Retrieval phase ( test phase): 24h after the first phase the rat was exposed to two rats: the rat 

that was in the sample phase and unfamiliar rat for 5mins. 

The trials were videotaped and exploration time was measured with a stopwatch in both 

phases. For the exploration phase social preference ratio was calculated as the time spent 

exploring the juvenile rat divided by the total exploration time (rat + object) and for the 

second phase it was calculated as the time spent exploring the novel rat divided by total 

exploration time ( familiar rat + unfamiliar rat).  
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Injections  

Oxt was purchased from Sigma (Sigma ISRAEL) and was dissolved in saline to the final 

concentration of 0.2mg/ml and was injected IP (into the stomach) at a dosage of 1mg/kg. The 

relevant control solution was saline. The drug administration was performed after the first 

session, 24 hours before the second session. 

 

Results 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1: The effects of short-exposure to HFD in juvenile and adult animals on social 

recognition memory. We showed that while juvenile animals were affected by this exposure, 

adults did not show impaired social memory (P<0.05).  
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Figure 2: The effect of oxytocin (IP injection) on both CD and HFD male juvenile rats on 

social recognition memory. The results showed that while in CD oxytocin impaired social 

memory, in the HFD animals it reversed the impairment . 

 

Figure 3: The effect of oxytocin (IP injection) on social recognition memory of both CD and 

HFD female juvenile rats. While oxytocin had no effect in CD, it reversed the effects of 

HFD-induced impaired memory. 
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Summary and Conclusions 

1) We established social recognition memory in the juvenile animals and we showed that 

juvenile animals can have intact social recognition memory. 

2) Acute exposure to HFD in the juvenile animal was associated with impaired social 

recognition memory. 

3) Acute exposure to HFD in the adult animal was not associated with any change in social 

recognition memory. 

4) Acute exposure to HFD similarly affected juvenile males and females 

5) Systemic injections of oxytocin reversed HFD-induced impairments in males and females. 

In the CD, an impairing effect of oxytocin was observed in males but not females. 

These results showed the differences in the impact of HFD in adult and juvenile animals and 

suggested that early life metabolic challenges can have adverse effects on social memory.  

Future thoughts 

The effect of HFD should be tested using different behavioral paradigms that involve diverse 

brain areas, possible paradigms may include conditioned odor aversion, conditioned taste 

aversion and Morris water maze. 
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 הקשר בין גודל גנום להשתקת גנים

 תל אביב, עירוני ד, הדר גולדברג: חניכה

 אוניברסיטת תל אביב, שירה פנר' ר יובל ספיר וגב"ד: עמיתים-מנחים

 

 שאלת המחקר

רך א של צמחי עוקצר מצוי מאוכלוסיות שונות לאו"כיצד ישפיע גודל הגנום על רמת המתילציות בדנ

 ?גרדיאנט הגשם בישראל

 רקע למחקרה

 עוקצר מצוי –צמח המודל 

הוכר  (Brachypodium distachyon) עוקצר מצוי. החקלאות נתמכת ברובה על צמחים ממשפחת הדגניים

הוא מאופיין במרבית  כי ,ובעיקר דגני הלחם, לא  פעם כצמח מודל שימושי  עבור משפחת  הדגניים

 ,בעל מחזור חיים קצר, קל לגידול, קטן פיזית – ממשפחת הדגניים( מייצג)ל התכונות הדרושות לצמח מוד

בעל מגוון פנוטיפי טבעי רחב , לא מבוית, מופה במלואוש קטן יחסית גנום בעל ,מתרבה רבייה עצמית

 . החיטה –וקרוב גנטית לאחד הדגנים החשובים ביותר בחקלאות , מאוד

(Opanowicz M. et al, 2008 ,Luo N. et al, 2011 ,Mur L.A.J. et al, 2011 ,Brkljacic J. et al, 2011.) 
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 א"מתילציית דנ

נובעים מתופעות אפיגנטיות  ,הבדלים פנוטיפיים בין פרטים בעלי גנום זהה או בין תאים באותו פרט

אך גם , מוהתופעות הללו מושפעות מהסביבה ומשתנות מהר יותר מהגנום עצ. המשפיעות על ביטוי הגנים

  .(Diez C.M. et al., 2014) הן תורשתיות

צירוף של קבוצה מתילית למיקום החמישי בטבעת הציטוזין של  –אחת התופעות הללו היא מתילציה 

מתילציה מדכאת עד  .א"היעד העיקרי של מתילציות הוא אלמנטים שחוזרים על עצמם בדנ. א גרעיני"דנ

 . (Diez C.M. et al., 2014, Gehring M. et al., 2007) משתיקה את ביטוי הגנים

וקיימת , כיוון שכך היא עשויה לתרום לאדפטציה, מתילציה תורמת לשונות פנוטיפית בקרב אוכלוסיות

את הסברה הזו עשויה לאשש העובדה . סברה שמתילציה היא תופעה שחשופה לברירה הטבעית

 ,.Diez C.M. et al., 2014, Kawakatsu T. et al)שמתילציות נשמרות לאורך שינויים אבולוציוניים 

2016 .) 

כאסטרטגיה להתאמה  ,סברה שצמחים נוטים יותר להיעזר במתילציות מאורגניזמים אחרים קיימת גם

את הסברה הזו עשויה לאשש העובדה . כי הם לא ניידים פיזית, מהירה יותר לתנאי הסביבה המשתנים

רמת מתילציה בתוך טרנספוזונים  –א "יזוי רמת מתילציה בדנשמוצא גיאוגרפי מהווה פקטור מרכזי בח

לציה שלילית עם טמפרטורה באזור המוצא ולציה חיובית עם לחות ובקורוהיא בקור( א ניידים"רצפי דנ)

(Kawakatsu T. et al., 2016.) 

 

 

 

 Mur L.A.J. et al, 2011 מתוך  :1איור 

a.  עוקצר מצוי גדל בטבע 

b. יתרונות ביולוגיים לצרכי מחקר 

c. משאבים ומידע גנטי אודות המודל 

d.  יחסי קרבה גנטית בין מינים שונים של

 עוקצר ובין העוקצר לצמחים אחרים
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 השערת המחקר

ון שחזרות אלו הן היעד המרכזי של כיו. א"גדלה ההסתברות לחזרות בדנ, ככל שגודל הגנום גדול יותר

 .נצפה לקבל יותר מתילציות בגנומים גדולים יותר, מתילציות

ומשום , פרטים בעלי גודל גנום גדול וקטן נמצאו בעלי פנוטיפים דומים בעוקצר, במחקר קודם, כמו כן

רמת מתילציה ההיפותזה הייתה שתתקבל , א גדולה יותר"שפרטים בעלי גנום גדול יותר מכילים כמות דנ

 .גבוהה יותר בפרטים אלו

 מתודולוגיה

אוכלוסיות שונות המייצגות כמויות משקעים שונות וכוללות בתוכן שני  מארבעגידלנו צמחי עוקצר מצוי 

כדי . CTABא שלהם בשיטת "מיצינו את הדנ. דיפלואיד= פוליפלואיד וקטן =  גדול –גדלי גנום שונים 

השתמשנו בקיט מתילציה המכיל תמיסה שבאינטרקציה עם , א"ת הדנלמדוד את רמת המתילציה בדגימו

רמת המתילציה חושבה . ומדדנו את אורך הגל של הצבע שהתקבל בדגימות, קבוצת מתיל משנה את צבעו

  :על ידי הנוסחה הבאה

5mC%=
𝑆𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒 𝑂𝐷−𝑀𝐸3 𝑂𝐷÷𝑆

𝑆𝑙𝑜𝑝𝑒 ×2
×100 

את אורך הגל של תמיסת הביקורת  ME3 OD, ל הדגימהמייצג את אורך הגל ש Sample ODכאשר 

את שיפוע אורך הגל  Slope-ו(, בננו גרם)א "את כמות הדנ ME3 ,S –השלילית ללא מתילציות כלל 

 .ME4 –א עבור תמיסת הביקורת החיובית עם רמת מתילציה ידועה "כפונקציה של כמות הדנ

 

 

 Zhang M. et al., 2010מתוך  :2איור  

 התפתחות הצמח דיאגרמה של השפעת מתילציה על
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 בתהליך המיצוי של החומר הגנטי: 3איור 

 

 תתוצאו

  התוצאות מאששות את השערת המחקר המרכזית לפיה רמת המתילציה גבוהה יותר כשגודל הגנום

 . גדול יותר

 נראות מגמות הפוכות ברמות המתילציה בין אזורים לחים . ניכר גם הבדל בין אזורי האקלים השונים

וזאת לעומת , באזורים לחים לפרטים עם גנום גדול יש רמת מתילציה גבוהה יותר –לאזורים יבשים 

 . פרטים מאזורים יובשניים שבהם דווקא בעלי גנום קטן חווים השתקת גנים רבה יותר
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Determination of the Higgs mass in the 4-lepton channel  

at ATLAS 

מדידת מסת ההיגס על ידי ניתוח נתוני אטלס על אירועים בעלי מצב 

 לפטונים ארבעהסופי של 

 רצליהה, תיכון להנדסאים, גל גונן: חניכה

 אוניברסיטת תל אביב ,פרופ׳ אהרן לוי וד״ר אולג קופרש', פרופ׳ הלינה אברמוביץ: עמיתים-מנחים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Goal of the project 

The final goal of this project is to measure the Higgs boson mass using data from the ATLAS 

particle detector. The following interaction was studied: 

where Ɩ1 and Ɩ2 can be both electrons and 

muons. 

 

The Higgs mass is reconstructed using ATLAS data events with 4 leptons. For comparison, 

the artificial data from Monte Carlo simulations of expectations without the production of the 

Higgs boson are also used.  

Background 

The Large Hadron Collider (or LHC) is the world’s largest and 

most powerful particle accelerator. The accelerator is a 27 km 

long ring in which two beams of protons traveling in opposite 

directions, moving at a speed close to the speed of light, are 

Aerial view of the LHC 

Oleg and me with Prof. Englert, one of the two 

Nobel Prize winners of 2013 for theoretical 

contribution to the Higgs boson discovery.  

 

 

 

 

The Tel Aviv team at work 
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Inner view of the 

ATLAS detector 

made to collide. The protons are accelerated using very strong electromagnetic fields, formed 

by giant electromagnets located along the accelerator tubes. There are four detectors located 

along the accelerator: ATLAS, ALICE, CMS and LHCb. These detectors collect data from 

the beam-beam collisions occurring inside the accelerator and measure the particles 

properties. 

The ATLAS experiment is operated by a collaboration of 40 

countries involving more than 3000 physicists. It is one of two 

(together with CMS) general-purpose experiments at the LHC. 

The data taken with the ATLAS detector are used to investigate 

a wide range of physics, from the search after the elusive Higgs 

boson to the search for the dark-matter candidate particles. The 

proton collisions occur inside the detector. The collision 

products might be particles of any kind (as long as their masses follow the momentum energy 

conservation law, i.e. not bigger than 13 TeV for Run 2), moving in every possible direction 

from the collision point, and therefore the ATLAS detector contains many sub-detectors to 

help differentiate between them:  

The tracking chamber is the most inner layer of ATLAS, and therefore the most sensitive 

one. It is used to determine charged-particle trajectories.  

 

 

 

 

 

 

The electromagnetic (EM) calorimeter consists of layers of absorbing and sampling 

material (mostly lead and liquid argon, respectively). Its purpose is to measure the energy of 

particles by considering the properties of the products of their interaction with the detector's 

material. For charged particles, the information from the tracking chamber is also used (and 

the hadron calorimeter, later) and one can find the initial particle's energy and also figure out 

the identity of the particle.  
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The Hadron calorimeter consists of layers of absorbing and sampling material (the 

absorbing material is usually steel, and the sampling material is liquid argon).  It is mostly 

used to measure the energy deposit of both neutral and charged hadrons – strongly interacting 

particles. Similarly to the EM calorimeter, the information from the tracking chamber is also 

used for charged particles to attempt to identify them. 

The Muon chamber is penetrated only by muons and neutrinos; only they can get this far. 

The muons, who leave a signal in the detector, can be diverted from their course using 

extremely powerful electromagnetic fields and their momentum can be measured. The 

presence of the neutrinos, who leave no signal in the muon detector, is inferred only from the 

missing transverse energy, which has to be conserved in the reaction.  

And so the interaction we study looks quite like this within the ATLAS detector: 

 

 

 

 

 

 

 

 The Higgs production  

There are many known processes in which the Higgs is produced. Here are a few 

examples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 The red lines represent the muons             

interaction within the EM calorimeter. 

 The purple lines represent the Hadron 

calorimeter (the long purple lines 

represent the muons in the muon 

chamber). 

 The gluon-gluon fusion is the most 

dominant Higgs production process 

in proton-proton scattering at LHC.   
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Later the Higgs decayed into two Z bosons (onshell and offshell one), which in turn decayed 

into two leptons (each). So the whole interaction looks practically like this:  

 

 

 

 

 

Methodology  

Before we discuss what we did to determine the Higgs mass, we have to first provide 

information about some of the tools used for this work: 

 Root is a C++ based environment for displaying and for a statistical analysis of 

experimental data, which is widely used by the High Energy Physics community. We 

used it almost for all our data analysis.  

 The Monte Carlo simulations are a broad group of algorithms which rely on random 

sampling in order to obtain numerical results.  In this project, we used the MC 

simulations of artificial events with the same final state as the interaction we study, in 

which the Higgs is not produced. We wanted to compare the real data to the MC data to 

see if we could find a sign for the Higgs presence.  

Lepton Pairing 

There are many interactions with a 4-lepton final state. When we looked at the 476 data 

events, we had to make sure that the leptons are actually coming from decays of two Z 

bosons. For this we combined same flavored and opposite charged lepton into pairs. The pair 

with the mass closer to the Z boson mass (91 GeV) is called "the leading pair". The other pair 

is called "the subleading pair".   

A very clear peak around 90 GeV is observed in the distribution of the invariant mass of the 

leading lepton pair. The presence of such a peak is also expected for events containing a 

Higgs boson, when it decays into two Z-bosons, one of which is on-shell,  

H⇾ZZ*: 

 

 This process is called "the 

Higgs golden channel decay". 
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 As one can see, the peak in the data 

distribution is narrower than the one in the 

Higgs signal MC. This is because the data 

distribution contains mostly non-Higgs 

events, and therefore biased towards dileptons 

with masses closer to the Z boson mass (due 

to the leading lepton pair definition). 

 The long tail at the left side of the distribution 

is coming from radiative Z decays (I+ I- ), in 

which part of the energy-momentum of the Z 

is taken by a photon.   

The combined information from different subdetectors (especially from Muon detector, EM 

calorimeter and the tracking chamber) allowed us to measure the leptons momenta and 

energy. 

For example, these are distributions of the energy and transverse momentum of one of the 

leptons, where     𝑝𝑇 = √𝑝𝑋
2 + 𝑝𝑌

2 

 

 

 

 

 

 

 

Then we looked at the 4-lepton invariant mass distribution in the data (black points)  

and MC (colored histograms, where the blue one is the total expected distribution) events:  
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E=EL1+EL2+EL3+EL4 

p=pL1+pL2+pL3+pL4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We can see an unpredicted peak in the data around 120 GeV.  

 

Our results 

We got the following distribution for the 4-lepton invariant mass, shown here in a linear scale. 

Using the Minuit minimizer (numerical minimization computer program), we fitted a Gaussian 

function to the peak around 125 GeV – the approximate mass of the Higgs boson. 

The Gaussian is a function of the form: 

𝑓(𝑚) = 𝑎𝑒
−

(𝑚−𝑚0 )
2

2𝜎2  

Where 𝑎, 𝑚0  and 𝛔 are fit parameters and 𝑚0  is the value of the Higgs boson mass. We used the 𝜒2 

minimization method and got: 𝜒2 = 0.46, with 6 degrees of freedom. 

 

The other two peaks correspond to the 

masses of one and two Z bosons. The fit 

result is presented below:  
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The following formula was used to  reconstruct the mass: 

⇾ ⇾ ⇾ ⇾ ⇾ 

Where:  
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In order to have a better possibility to 

compare the fit results and the distribution, 

we studied the difference between data and 

MC distributions: 

 

 

 

 

The uncertainties arise from the statistical uncertainties of the data and MC. 

Their asymmetry is coming from the asymmetric shape of the data. 

Future expectations 

My personal expectation is to measure the Higgs mass in other ways (via other interactions), 

and to find the cross sections for these interactions. I would also like to learn how to select 

experimental data events. Overall, our measurement agrees with the Higgs mass 

measurement made by ATLAS and CMS experiments (125.09±0.24 𝐺𝑒𝑉), and the 

observation of the Higgs peak provides another confirmation of the Standard Model theory of 

particle physics. 

Bibliography 

1. ATLAS Collaboration (G. Aad  et al.),  Measurements of four-lepton production in pp collisions 

at √𝑠 =  8 𝑇𝑒𝑉 with the ATLAS detector, Phys. Lett. B 753 (2016) 552 

2. https://root.cern.ch/ 

3. J. C. Collins et al., Angular distribution of dileptons in high energy hadron collisions, Phys. Rev. 

D 16 (1977) 2219 

4. E. Mirkes et al., W and Z polarization effects in hadronic collisions, Phys. Rev. D50 (1994) 5692 

5. ATLAS Collaboration. Evidence for the spin-0 nature of the Higgs boson using ATLAS data, 

Phys. Lett. B 726 (2013) 120, arXiv:1307.1432 

6. Donald H. Perkins, “Introduction to High Energy Physics” 

 

Fitted Higgs mass: 123.9          GeV 

+1.5 

-1.2 

https://root.cern.ch/


42 

 

7. http://pdg.lbl.gov/ 

8. ATLAS Collaboration (G. Aad et al.), The ATLAS Experiment at the CERN Large Hadron 

Collider, JINST 3 (2008) S08003 

9. CMS Collaboration (S. Chatrchyan et al.), Observation of a new boson at a mass of 125 GeV with 

the CMS experiment at the LHC, Phys. Lett. B 716 (2012) 30 

10. ATLAS Collaboration (G. Aad et al.), Observation of a new particle in the search for the Standard 

Model Higgs boson with the ATLAS detector at the LHC, Phys. Lett. B 716 (2012) 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

http://pdg.lbl.gov/


43 
 

Isolation of new bacteriophages of Bacillus sp. 

in order to find new bacterial defense systems 

 בידוד בקטריופאג'ים חדשים מחיידק הבצילוס

 שריד, עירוני ד, תל אביב-חניכה: דניאל חרסונסקי

 מכון ויצמן למדע, רחובות ,ד"ר אנא לופטינהועמיתים: פרופ' רותם שורק -מנחים

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduction 

Bacteriophages are viruses that infect bacteria. They can inject their genetic material into the 

bacteria and in lots of cases harm them. Some types of bacteriophages will go through a lytic 

cycle, which will lead to burst of bacterial cells and to a release of hundreds of viral particles 

into the environment. In other cases the phages will go under the lysogenic cycle: the phage's 

DNA will be inserted into the bacterial genome and the phage will become dormant until 

lytic cycle induction.  

Evolutional processes in bacteria result in a development of a sophisticated defense system 

against the phages. Professor Rotem Sorek’s lab studies the defense systems and looks for 

new ones. One of the ways to find new defense systems experimentally is to isolate rare 

groups of phages and to study bacterial defense strategies during infection with those phages. 

RNA and single-stranded DNA phages are the rarest phages; none of those were isolated for 

Bacillus sp.  
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Goal 

In this research we tried to isolate new unexplored bacteriophages of Bacillus species, to 

characterize them morphologically and to sequence and annotate their genomes. Those newly 

isolated phages can be used later for exploration of new bacterial defense systems.  

Methodology 

As a first step, I collected 4 different soil samples. Each sample was used for phage 

enrichment cultures with Bacillus amyloliquefaciens and Bacillus licheniformis bacteria used 

as desired hosts. After overnight incubation bacteria were filtered out with vacuum filtration 

through 0.22 μm filters and the filtrate was used for further manipulations.  

Secondary, tangential flow filtration was used to concentrate enrichment culture and to 

separate phages into several fractions according to its size. The idea behind it was that the 

smaller the size of the phage the more likely it will belong to ssDNA or RNA genome-based 

phage.  

Thirdly, we checked the presence of phages in the filtered liquid using plaque assay. 

Specifically, we prepared double layer solid culture media mixed with Bacillus culture and 

dropped 10 μl of filtered suspension on the surface of the top layer in order to see viral 

plaques – localized area of cells destroyed by viral action. For some samples several single 

plaques were cut out of solid culture media and were used for overnight infection of fresh 

Bacillus culture in order to obtain lysates of each type of phage present in each single plaque. 

Total DNA was extracted from each phage lysate using Blood and Tissue kit (Quagen). 

Extracted DNA was analyzed using Tapestation2000 software in order to determine the size 

of the genome of each phage. 

Finally, electron microcopy observations of three fractions of each enrichment culture were 

performed to visualize morphological types of viruses, which were presented in the fractions. 
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Results and discussion  

Enrichment cultures were performed in liquid culture media for two bacterial strains, Bacillus 

amyloliquefaciens and Bacillus licheniformis. Further manipulations were performed for B. 

amyloliquefaciens. After overnight incubation bacteria were successfully filtered out from 

overnight samples by 0.22 μm-pore seize filtration. Filtered liquid (containing enriched 

phages) was concentrated and size-separated using tangential flow filtration. Three fractions: 

0.22 μm-1000 kDa (1
st
), 1000kDA-300kDA (2

nd
), 300kDa-50 kDa (3

rd
) were obtained. 

Approximate size of particles remained in each fraction was as follows: 0.1-0.22 μm for the 

1
st
 fraction, 30-100 nm for 2

nd
 fraction and 5-30 nm for 3

rd
 fraction. According to size 

distribution of different phage groups 1
st
 fraction would primary contain big tailed phages of 

Myoviridae and Sipoviridae families, 2
nd

 fraction would primary contain tailed phages of 

Siphoviridae and Podoviridae families, while 3
rd

 fraction would be enriched in small RNA or 

ssDNA phages.  

Single plaques were obtained for each fraction using double layer plaque assay. Different 

concentrations of viral particles were present in the fractions: 10
9
 p.f.u (plaque forming 

units)/ml in 1
st
 fraction, 5*10

7
 p.f.u/ml in 2

nd
 fraction and 10

6
 p.f.u/ml in 3

rd
 fraction. 

Presence of viral particles in the samples inspired us to use electron microscopy to visualize 

viral particles. We found morphologically different phages in 1
st
 and 2

nd
 fraction (Figure1, 

Figure 2, Figure 3), but all of them belonged to the family of tailed phages. No phages were 

found in 3
rd

 fraction due to EM limitations – phages only above certain concentration (10
7
 

p.f.u/ml) could be visualized by this method.  

Figure 1 
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Figure 2: EM picture of Bacillus siphovirus found in 

2
st
 fraction. The bar indicated 100 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3: EM picture of Bacillus tailed 

phage found in 1
st
 fraction. The bar 

indicated 100 nm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4: EM picture of Bacillus podovirus and a 

fragment of Bacillus pili found in 1
st
 fraction. The 

bar indicated 100 nm. 
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In order to find out which types of the phages were present in the 3
rd

 fraction we isolated 

single plaques from this fraction, grew new lysates from several single plaques and extracted 

DNA from two of them. Using Tapestation 2000 software we determined the length of the 

genome of two phages, the results for one of them are present in Figure 4. As can be seen, the 

estimated genome size is 57128 nk, which is in the range of genome sizes of tailed, most 

probably Siphoviridae phages.  

Figure 5: An approximation of the genome length of one of the phages isolated from 3rd 

fraction. The graph shows the correlation between genome size (x axis) and sample intensity 

(y axis).  

 

All in all, we succeeded to filter out 99.9% of the big tailed phages, so the small fraction 

contained less than 0.1% of those. However, in the smallest fraction no tailless phages were 

observed with the methods we used. Most probably, the samples we collected didn’t contain 

feasible number of small viruses, but the protocol we have established can be applied for new 

samples, as it allows to eliminate the presence of tailed phages in the sample by 1000x folds.  
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Further Plans 

We didn't find any new small phages but we did use innovative methods in order to isolate 

phages. With some more time (and luck!) we hope to be able to find unexplored single 

stranded RNA/ DNA phages and so try to discover new bacterial defense systems.  
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The P vs. NP Problem and its Practical Implications 

והשלכותיה המעשיות   P = NP שאלת 

עראבה, מקיף אלבטוף, נאיה יאסין: חניכה  

, כרמיאלעמיתה: ד"ר אורלי יהלום, המכללה האקדמית אורט בראודה-מנחה  

 

 

Introduction 

To make a computer perform any specific task, you need to write a computer program 

through which you define, step by step, exactly what has to be done.  

When you tell a program what to do, you also get to choose how it is going to do it. This is 

where computer algorithms come in. The algorithm is the basic technique used to get the 

job done.  

In other words, an algorithm is a solution to a problem if it correctly provides the appropriate 

solution to the problem, and is guaranteed to always run in a finite amount of time. 

Basic Work  

Over the course of our work together, Dr. Yahalom and I have studied various algorithms [1], 

whose details are beyond the scope of this abstract. Rigorous algorithm analysis is something 

I had never encountered before, and therefore this dimension was essential for our work.  
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Computability Theory 

In Computer Science, a problem is called decidable if it has an algorithm which solves it in 

finite time. Otherwise, the problem is called undecidable.  

Unfortunately, one  cannot always find a well-defined procedure that takes some input and 

answers a given question about it. An example of this is the halting problem that cannot be 

solved by any algorithm, as was proven by Alan Turing in 1936 [2]. The halting problem is to 

decide whether a given computer running on a given input goes into an infinite loop.  

Complexity Theory  

Complexity Theory concerns the amount of resources required for solving a decidable 

problem, where the main issue under investigation is computing time. In this field, problems 

are divided into complexity classes, each including problems which require a similar amount 

of resources.  

The time factor is critical, due to the vast size of many inputs in practical situations. The most 

general definition of “efficiency” in terms of running time, is being polynomial in the size of 

the input.   

The P vs. NP Question 

The P vs. NP question is one of the major ones in the field of Computer Science. 

Nevertheless, it remains open despite the great amount of attention and study it has received 

since the 1970’s [3, 4].  

Informally speaking, the problem asks whether every problem whose solution can be 

efficiently verified by a computer can also be efficiently solved by a computer. 

Knowing the answer to this question would provide us with crucial information about 

whether a large class of various practical problems can be solved efficiently (in polynomial 

time), and would give us profound tools to approaching other similar problems.  

To further understand the P vs. NP, one has to be familiar with the following terms:  

NP is a class of large class of problems, which have practical implications in many fields, 

such as communication, production planning, bioinformatics etc. 
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P is the subset of NP for which an efficient solution exists. 

Hence, the P vs. NP question asks whether all the problems in NP have an efficient solution. 

NP-Complete Problems 

Within the class NP there is a large set of problems, called NP-complete (NPC). NP-

complete problem has the surprising property that either all or none of them are in P. Thus, 

research regarding the P vs NP question focuses on the class NPC. 

The Boolean formula satisfiability was the first problem proved to be NP-complete [3]. 

Generally, proving that a problem is NP-complete is performed using a process called 

polynomial time reduction from a problem already known to be NP-complete.  

Dr. Yahalom and I have studied together several NP-complete problems, and the reductions 

related to them, including: CNF formula satisfiability, the Clique problem, the graph k-

coloring problem, the Hamiltonian cycle problem, the Traveling Salesman problem, the 

subset-sum problem and the Bin packing problem.  

Integer Factoring and the RSA Cryptosystem 

Given an integer, factorization means displaying the number as a multiplication of prime 

numbers. No efficient solution for this problem is known.   

The RSA Cryptosystem relies on the fact that decrypting it requires an ability to solve the 

Integer Factoring problem efficiently.  

RSA is the basis for all the encryption protocols in use today, e.g. those used to protect credit 

cards’ details that are sent online.  

The Integer Factoring Problem is in P, which means that a proof that P = NP would enable 

breaking all these protocols, and thus create a chaos.    

However, Integer Factoring is not known to be NP-Complete. Thus, it may be the case that 

NP  P and integer factoring would still be in P.  
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Possible Relations between Complexity Classes 

Research has concluded four possible scenarios of relations between important complexity 

classes. All the attempts to discover which of these scenarios is true were not fruitful so far.  

These four scenarios are displayed in the graph below. Here, co-NP is the class of all 

problems whose complementary problem is in NP. 

 

Concluding Remarks 

Along the attempts to prove or disprove that P = NP, major research efforts are dedicated to 

tackling those many practical problem for which no efficient solution is known.  

The two main approaches are heuristics and approximation algorithms, which can 

sometimes help us find a good solution, yet not an optimal one. The difference between the 

two is that the performance of heuristics is not guaranteed for all inputs. Approximation 

algorithms, however, guarantee a solution that is far from optimal by a certain ratio in the 

worst case [5].  

Bibliography 

1. T. H. Cormen, C. E. Leiserson, R. L. Rivest and C. Stein, Introduction to Algorithms, (3rd ed.), 

MIT Press and McGraw-Hill, 2009. 

2. Turing, “On Computable Numbers, with an Application to the Entscheidungsproblem”, 

Proceedings of the London Mathematical society 42(1):230-265, 1936. 

3. S. Cook, "The Complexity of Theorem Proving Procedures", Proceedings of the Third Annual 

ACM Symposium on Theory of Computing, 151–158, 1971. 

4. R. M. Karp, "Reducibility among Combinatorial Problems", Complexity of Computer 

Computations, 85–103, 1972. 

5. V. V. Vazirani, Approximation Algorithms, Springer-Verlag, 2004. 

 

 

https://philpapers.org/go.pl?id=TUROCN&proxyId=&u=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.2307%2F2268810
https://philpapers.org/asearch.pl?pub=2636
https://en.wikipedia.org/wiki/Stephen_Cook
http://portal.acm.org/citation.cfm?coll=GUIDE&dl=GUIDE&id=805047
https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Karp
http://www.cs.berkeley.edu/~luca/cs172/karp.pdf
http://www.cs.berkeley.edu/~luca/cs172/karp.pdf


53 
 

קריאה מוסטות חיפוש אחר מסגרות  

אשדוד, מקיף ג, רינה סבוסטיאנוב: חניכה  

רחובות, מכון ויצמן למדע, עמית אלון 'יצחק פלפל וגב' פרופ :יםעמית-יםמנח  

 

 

 

 

 

 

 

 ר י צ ק ת

מנגנון זה מאפשר יצירת . הינו מנגנון תרגומי של הריבוזום( Frame Shift) קריאה מוסטתשימוש במסגרת 

שיטה זו נפוצה מאוד . א השליחים על ידי בחירת מסגרת קריאה שונה בלבד"רצפים אלטרנטיביים מהרנ

ירוסים וחיידקים אשר הם בעלי רצפים גנומיים קצרים יחסית והמנגנון שהוצג מאפשר להם להגדיל ווב

מציאת אתרי המעבר . באופן משמעותי את המגוון של החלבונים המיוצרים בתאיהם ולשפר את שרידותם

 למצואעשויה לאפשר לנו ( Frame Shiftנקודת )ת למסגרת קריאה שנייה או שלישית ממסגרת קריאה אח

חסרי גרעין ) ופרוקריוטיים (בעלי גרעין מוגדר) אאוקריוטיים – חלבונים חדשים בגופם של יצורים שונים

 אנו מציגים שיטה וגישה חדשה למציאת נקודות המעבר בין מסגרות הקריאה על ידי שיטה, כאן. (מוגדר

 . HIV-וויישומה על קטעי גנום של זיקה , חדשה לחישוב השמירויות של הנוקלאוטידים

 א ו ב מ

מועתק ועוזב את הגרעין  DNA-ה, בפשטות. סנתוז החלבונים מהגנום מושג באמצעות מספר שלבים

. 1הנקראים חלבונים – אשר לאחר מכן מתורגם על ידי הריבוזום לרצף חומצות אמינו mRNAבצורת 

כל קודון אשר . T-אנלוגי ל Uכאשר  AUCGא מכיל "והרנ ATCG, בסיסים ארבעההגנום מכיל בתוכו 

ישנן חומצות אמינו אשר רק קודון אחד מקודד אליהן . משויך לחומצת אמינו מכיל שלושה נוקלאוטידים

 (.1תמונה ) המקודדים אליהןשונים קודונים  שישהוישנן חומצות אמינו המכילות עד 

זהו סדר ההרכבה של החומצות (. 2תמונה ) 2ת הקריאה הינה מסגרת של התרגום של הריבוזוםמסגר

בנוקלאוטיד אחד או בשניים יהיה שינוי , קדימה או אחורה –בקריאה  הזזה נההאמיניות ולכן אם יש

ם לעומת זאת א. א ונקבל רצף חומצות אמינו חדש ושונה"של הרנ( תרגום שונה לחלוטין)משמעותי מאוד 

חזרה על חומצה אמינית שסונתזה כבר או  – תהייה קפיצה של שני נוקלאוטידים הנזק יהיה קטן יותר
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חלבונים חדשים אלו המתקבלים כתוצאה מהסטייה במסגרת הקריאה . חסרון חומצה אמינית ברצף

התקבלו יכולים להיות מועילים לגוף ומסונתזים בהכוונה מבוקרת על ידי התא או הרסניים ומזיקים אשר 

 .4ובחיידקים  3מכוון בעיקר בווירוסים Frameshiftידועות נקודות בודדות של , כיום. מטעות תרגומית

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ל ידי הקוד עשינוי מסגרת קריאה מובילה לסינתזה של שרשרת חומצות אמינו חדשה ושונה מהמתוכנן 

ועה וידועה או המעבר ממסגרת קריאה שמירה על מסגרת קריאה קבולכן , א"הגנטי שהועבר על ידי הרנ

 .אחת לרעותה בנקודה קבועה ללא טעויות היא חשובה מאוד להישרדות התאים

יש שמירות , מקודדים לחלבון מגלים שבאזורים שהם גנים, י חייםבין בעל DNAכאשר משווים קטעי 

אים אזורים שמורים אזורים אלו נקר. גבוהה מאוד בין פרטים מאותו מין או פרטים בין מינים שונים

שיבוש גנטי באחד מהאזורים ההכרחיים הללו יכול להביא לבעיות שונות בקרב התא החי הבודד . במיוחד

 . או הגוף החי בכללותו ולגרום לכך שלא יוכל להעביר את הגנום שלו בתורשה והשיבוש לא יועבר גם כן

אנו מצפים שכל , ום על ידי הריבוזוםאם קיים מעבר מכוון בין מסגרות הקריאה של התרג, באופן דומה

, מהסיבות הללו. שינוי שיהווה פגיעה חמורה במסגרת הקריאה החדשה לא יישאר בגנום לאורך הדורות

א בין מינים שונים "אנו מחפשים אחר שינויים ברמת השמירות של מסגרות הקריאה השונות בכל קטע דנ

 . או פרטים שונים של אותו מין
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Second 
letter  :1תמונה 

 הקודונים לחומצות האמינו השונות טבלת קידוד

.מסגרות קריאה שונות על גבי קטע גנום סינטטי והשפעת המעבר על התרגום הסופי :2תמונה   
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 שיטת החישוב

שתי העמדות הראשונות בשמירות גבוהה והעמדה , נצפה כי ישנה חוקיות בחומצות האמינו בעבר

 (.1תמונה )עובדה זו נובעת מהצירופים של הנוקלאוטידים לחומצות אמינו . השלישית בשמירות נמוכה

 .על גבי הנוקלאוטידים ישירות יות מבוצעשמירוהישוב בפרויקט המתבצע עתה במעבדה ח, לכן

 ןישנן חומצות אמינו בעלות קודון אחד או שני קודונים בלבד וייתכן שאצל, יימת חוקיות כזולמרות שק

תחילה לתרגם כל אחד מקטעי  –לנסות שיטה שונה מהסיבה הזו החלטנו . לא תהיה חוקיות כזו בולטת

ולאחר מכן ערכנו את  המסגרותנו לשרשרת חומצות האמינו המתאימות בכל שלושת יא שהיו ביד"הדנ

 .חישוב השמירויות עליהם

𝐴1 

A2 

. 

. 

. 

𝐴𝑖  

 

 

 

𝐴𝑖-ה חומצת האמינו בשורה  − 𝑖 

𝐵𝐿𝑂𝑆𝑈𝑀 טבלת ערכים במטלב של מחיר ההחלפה בין חומצות האמינו השונות  − 

𝑛 (מספר המינים המושווים)מספר השורות   − 

𝐴𝑐𝑜𝑚𝑚 החומצה האמינית הנפוצה ביותר.  − 

 

יתן יהיה לזהות את נקודת המעבר בין מסגרות הקריאה השונות על ידי נקודת החיתוך אנו משערים כי נ

אנו , כאשר פריים אחד עולה בשמירות חומצות האמינו שלו והפריים המקורי יורד. בין פריימים שונים

 .משערים שזו יכולה להיות נקודת מעבר פוטנציאלית

 

 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
∑ 𝐴𝑖 × 𝐵𝐿𝑂𝑆𝑈𝑀(𝐴𝑖 , 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑚)𝑛

𝑖=1

𝑛 × 𝐴𝐶𝑜𝑚𝑚 × 𝐵𝐿𝑂𝑆𝑈𝑀62(𝐴𝑐𝑜𝑚𝑚, 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑚)
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 הפונקציה המחשבת את וקטור השמירויות

function ConsScore = ConsScoreCalculator(Frame1,AAMAT,AA) 

    ConsScore = zeros(1,size(Frame1,2)); 

    for j=1:size(Frame1,2)     

        Col = Frame1(:,j); 

        UnAA = unique(Col); 

        AACounter = zeros(1,length(UnAA)); 

        for i=1:length(UnAA) 

            AACounter(i) = sum(Col==UnAA(i)); 

        end 

        CommonAA = UnAA(find(AACounter==max(AACounter))); 

        tempConsScore = zeros(1,length(CommonAA)); 

        for k=1:length(CommonAA) 

            curr_CommonAA = CommonAA(k); 

            CommonAALoc = find(AA==curr_CommonAA); 

            BlosumUnVals = zeros(1,length(UnAA)); 

            for i=1:length(UnAA) 

                curr_pos = find(AA==UnAA(i)); 

                BlosumUnVals(i) = AAMAT(CommonAALoc,curr_pos); 

            end 

            Denom = size(Frame1,1)*AAMAT(CommonAALoc,CommonAALoc); 

            Nomi = sum(AACounter.*BlosumUnVals); 

            tempConsScore(k) = round(Nomi/Denom,3); 

        end 

        ConsScore(j) = mean(tempConsScore); 

    end 

end 

 התכנית הבאה עושה שימוש בפונקציה המוצגת מעלה

ZikaMAT = loadMSA('file.txt'); 

SeqAA= nt2aa(ZikaMAT(1:7,1:1100), 'Frame', 'all'); 

frame1= SeqAA(1:7,1); 

Frame1=char(frame1); 

frame2= SeqAA(1:7,2); 
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Frame2=char(frame2); 

frame3= SeqAA(1:7,3); 

Frame3=char(frame3); 

SeqINT1= aa2int(Frame1);  

SeqINT2= aa2int(Frame2); 

SeqINT3= aa2int(Frame3); 

AA = 'ARNDCQEGHILKMFPSTWYVBZX*'; 

AAMAT= blosum(62, 'Order',AA); 

AAMAT(end+1,:) = -2; 

AAMAT(:,end+1) = -2; 

AA = 'ARNDCQEGHILKMFPSTWYVBZX*-'; 

AAMAT(end,end)=2; 

for i=1:333 

    Uni1= unique(SeqINT1(:,i)); 

end 

ConsScore1 = ConsScoreCalculator(Frame1,AAMAT,AA); 

ConsScore2 = ConsScoreCalculator(Frame2,AAMAT,AA); 

ConsScore3 = ConsScoreCalculator(Frame3,AAMAT,AA); 

figure();plot(1:length(ConsScore1),ConsScore1,2:length(ConsScore2)+1,... 

    ConsScore2,2:length(ConsScore3)+1,ConsScore3) 

SumConScore1= sum(ConsScore1); 

SumConScore2= sum(ConsScore2); 

SumConScore3= sum(ConsScore3); 

 

 ת ו א צ ו ת

הרצנו את התכנית על קודים סינטטיים אשר נקודת , לבדיקת נכונות שיטת החישוב החדשה שפיתחנו

לאחר שנוכחנו כי התכנית מצליחה לזהות את הנקודות הללו עברנו לשני קטעים המעבר שם ברורה לנו ו

 .HIVירוס וירוס זיקה וקטע מהווקטע מהו – של גנום

-א ו3איורים ) ולא ניתן להפיק מסקנה ברורה, שמנו לב כי הרעשים מהגרפים הגולמיים גוברים על המידע

ביצענו החלקת סיגנל על שני , מהסיבה הזו. האם מעבר במסגרות קריאה אפשרי או אינו אפשרי –( א4

בקוד  – מסקנותמהן לאחר ההחלקה מסגרות הקריאה נראו באופן ברור וניתן היה להסיק . הגרפים

היה הדומיננטי והשמור ביותר לכל אורך קטע ( כחול)מצאנו לאחר ההפרדה כי הפריים הראשון , הזיקה
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מסגרת קריאה מכוונת על ידי הריבוזום ולא נשארו  אנו משערים כי בקטע זה אין שינוי, לכן. הגנום

 .סימנים בגנום

למסגרת הקריאה ( כחול)בין  מסגרת הקריאה הראשונה , ראינו שיש מעבר HIV-בקוד ה, לעומת זאת

י תהמעבר של ש. יש מעבר בין שני הפריימים( ב3איור )ולכן אנו משערים כי בנקודה זו ( כתום)השלישית 

 .ע על קפיצה של שני נוקלאוטידיםמסגרות הקריאה מצבי

 

 גרף : א3איור 

גולמי של וקטור 

         השמירויות 

 .HIV-מ

 

 

 

גרף המכיל סיגנל : ב3איור 

מוחלק ובו ניתן לראות 

בבירור הפרדה בין שלושת 

מסגרות הקריאה ואת 

המעבר בין מסגרת 

 הקריאה הראשונה

  .והשלישית

 

 

 

גרף : א4איור  

ר גולמי של וקטו

בקטע השמירויות 

 .זיקהמגנום 

 

 

Potential 
frameshift site. 

Potential 

frameshift site. 
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גרף המכיל סיגנל מוחלק ובו ניתן לראות בבירור הפרדה בין שלושת מסגרות הקריאה ואת חוסר  :ב4איור 

 המעבר בין מסגרות הקריאה השונות 

 הצעות לעתיד

 .פיתוח תכנית לחישוב אוטומטי של נקודות המעבר בין מסגרות הקריאה השונות 

, לחישוב השמירויות של חומצות האמינו על ידי לקיחת פרמטרים נוספים בחישוב הרחבת המשוואה 

 .עצי האבולוציה של המינים הנחקרים ,הלדוגמ
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ribosomes re-phase on retroviral frameshift  signals at rates ranging from 2 to 50 percent". 
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שימוש בתפקוד אנדותל במרפאת לב האישה ככלי עזר בניבוי 

 מחלת לב עתידית

 רמת גן, ה"אולפנת הרא, אנט פוסמן: חניכה

 פתח תקווה, בית החולים בילינסון, ר אביטל פורטר"ד: עמיתה-מנחה

 

 מ ב ו א

 ?מהו האנדותל

דם ובין השריר החלק בכלי האנדותל התקין של כלי הדם הינו שכבה תאית בעובי תא בודד המפרידה בין ה

תפקידים חיוניים ולה  – הקטנים נימיםלמהלב ועד  – הדם כלימצויה לכל אורך האנדותל  תרקמ. הדם

הסדרת  ,העברת הורמונים ,גיוס נויטרופילים, (למשל בכליות ובכלי הדם)ובכלל זה סינון נוזלים , רבים

 . כלי הדם ומניעת דלקתטונוס 

מעבר ומבקר את  ,הדם והרקמה הסובבת אותוכלי חלל בין  ני למחצהבררהאנדותל משמש כמחסום 

רויים כימיים ופיזיקליים יאנדותל מגיב לגה. ומחוצה לו הדםמחזור תאי דם לבנים אל  מעברחומרים וה

שינויים בטונוס משפיעים . כלי הדם דרך סינתזה או שחרור של חומרים מווסתים המשפיעים על טונוס

כאיבר אנדוקריני )מיקומו האסטרטגי של האנדותל מאפשר לו להגיב . נמדדלמעשה על לחץ הדם ה

י הפרשת הורמונים ל ידלמעשה לכל שינוי שקורה ולהוביל לתיקון מידי ע( המפריש חומרים שונים

וידוע כי , כלי דםי תא שלשגשוג תיקון איברים חולים באמצעות לאנדותל תפקיד ב. וחומרים אחרים

Angiopoietin-2 גורם הגדילה עם  פועלVEGF כדי להקל על שגשוג תאים והגירה של תאי אנדותל 

 .למקום הפגוע
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 ? מהו תפקוד אנדותל לקוי

בו שכבת האנדותל מצויה במגננה כתגובה לגירויים שאקטיבי מצב מדובר למעשה במעבר ממצב פסיבי ל

מולקולות , כמוקינים, קיניםשחרור של חומרים שונים כגון ציטו קייםבתהליך זה (. 1תמונה )ם יחיצוני

 .הדבקה ומגון רחב של חומרים הקשורים בדלקת

שכבת האנדותל מאבדת את יכולתה לשמור על טונוס כלי הדם התקין ולהגיב בצורה  ,בתהליך הלקוי

דבר המתבטא בטונוס ירוד , קיימת ירידה בתפקוד האנדותל עם העלייה בגיל. מיידית לכל שינוי נדרש

 (.מנופאוזה)בנשים בולטת הירידה בעיקר לאחר הפסקת המחזור . םיותר של כלי הד

 

 

 

 אנדותל : 1תמונה 

 ( שמאל)במצב רגיעה 

 (ימין)ובמצב הפעלה 

 

 

 

 

 

 

 

 הריון ותחלואת הלב וכלי הדם  הקשר בין סיבוכי

. נשים כאחדביתר לחץ דם וסוכרת הם בין הגורמים העיקריים להתפתחות מחלות לב וכלי דם בגברים ו

. ומהווה חלון הזדמנויות לאתר נשים בסיכון לתחלואה עתידית ,הינה ייחודית לנשים ןקופת ההיריות

משקפים את הסיכון העתידי של הנשים ההרות  ,ןתהליכים שקורים אך ורק במהלך ההיריו, למעשה

ץ דם או היסטוריה הריונית של יתר לח עם נשיםל. לפתח מחלות לב וכלי דם( לכאורה בריאות בעת הריונן)

בצקת בגפיים ובמקרי , מצב בו קיימת עלייה חריגה בלחץ הדם בליווי הפרשת חלבון בשתן – ריוןירעלת ה

לפתח  3.7-3.1 גבוה פי סיכוןו לחץ דם יתרפתח ל 6.1-3.6 פי סיכון גבוה יש –קיצון אף פרכוסים ומוות 

 . לחומרת הרעלת בהתאם ,סוכרת

במהלך  רמוגבהימצאות לחץ דם מצא כי  ,משתתפות 12,055 שכלל ,בצפון פינלנדגדול מחקר עוקבה 

. יתר לחץ דםללא  נשיםלעומת  ,כמו גם סוכרת, מחלות לב וכלי דם לפתח סיכון גבוה יותרקשור לריון יהה

, שבץ מוחי, כפול למחלת לב איסכמית יכוןסריון ירעלת ה שבעברןנשים לכי  הדגימו אנליזות-מטה מספר
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הקווים המנחים , למעשה. מכן שנים לאחר עשרעד  חמשבמשך  יםורידי תסחיפיים-קרישייםאירועים  וכן

רעלת  ,מנים בין גורמי הסיכון הבולטים לתחלואת לב וכלי דםנ (2011)כלי דם בנשים ולמניעת מחלות לב 

 .או יתר לחץ דם במהלך ההיריון היריון

( ובלעדיה בנשים עם סוכרת מאובחנת, ןמעבר לערך התקי ,אפילו מזערית, ית סוכריכל על) סוכרת הריונית

סוכרת הריונית מכפילה היסטוריה של  .מחלות לב וכלי דםלבנשים חודי יי גורם סיכוןנחשבת אף היא כ

 רמת. חייםהכל במהלך סיכון גורם כ תלידה ונשארהלאחר שהחודשים בארבעת הסיכון לפתח סוכרת  את

. 21פי מוקדם משכב הלידה הסוכרת בל את הסיכוןמעלה  ןההיריו במהלך ל"ד/ג"מ 121≤ גלוקוז בצום

בעבר  היריוןבנשים עם סוכרת למחלת כלי דם כליליים  גבוה יותר 1.5סיכון פי כי קיים ם הראו מחקרים ג

הטמיעו ( 2011)כלי דם בנשים והקווים המנחים למניעת מחלות לב . הריונית בהשוואה לנשים ללא סוכרת

 דורש תשומת לב לגורמי סיכוןדבר ה. סיכוןלהימצאות בכקריטריון  תיסטוריה של סוכרת הריוניהה את

 .השניםבמהלך כל  נשים אלה הן שלאורח חייב טיפוליים שינוייםויישום 

אחד מתפקידי האנדותל . למשל רעלת כמו, היריוןלתפקוד אנדותל לקוי קשר בהתהוות חלק מסיבוכי ה

גורמים להרחבת כלי דם ומונעים ה, י האנדותלדל ישחרר גורמים מרחיבי כלי דם המיוצרים עלהוא 

הינה  NOירידה בזמינות של . Nitric Oxide  (NO)הוא  ביותרהחשוב דם הגורם הרחבת כלי . איסכמיה

 .ממצא מוקדם בטרשת עורקים ומהווה את סימן ההיכר של הפגיעה האנדותליאלית

 הקשר בין תפקוד אנדותל לקוי ומחלות לב וכלי דם

תהליך  –לקוי  תפקוד אנדותלולמעשה השלב הראשון מתבטא ב, לי דם מתחילות בגיל צעירמחלות לב וכ

 ביכולת מלווהתפקוד לקוי של האנדותל  .של כלי הדם תפתולוגיה קליניהופעת ם בשנים רבות יקדהמ

ציטוקינים ומוקינים יכ שחרור, ת הדבקהולומולקשל כמו גם ביטוי מוגבר  ,קרישה מופחתת למניעת

 נדידה של, וביל לדלקתעשוי להזה דבר . האנדותלי ל ידע רדיקלים חופשייםייצור  וכן ,אחרים

 .עורקיםהטרשת  התפתחותממלאים תפקיד חשוב בכל אלה  –הדם  ושגשוגם בתוך כלימיופיברובלסטים 

 ,קלינייםאירועים בלתי תלוי של בעל משמעות פרוגנוסטית בחיזוי כתפקוד אנדותלי לקוי הוכח , למעשה

 ילהיות ערך פרוגנוסטי פוטנציאל עשויבדיקות תפקוד האנדותל ל ,לכן. ואוטם שריר הלבמוחי שבץ גון כ

ניסויים קליניים בשנים האחרונות הדגימו את ההיתכנות של  .גילוי מוקדם של מחלות לב וכלי דםצורך ל

 .תבמספר שיטו פרקטיקה הקליניתבמדידה זו ב שימוש

  אנדותלתפקוד  לבדיקת שיטות

הבדיקות  הפולשניות . פולשניות-לבדיקת תפקוד אנדותל נחלקות לשיטות פולשניות ולשיטות לא השיטות

. וככל בדיקה פולשנית שימושן מועט, מחייבות צנתור ומתן תרופות על מנת לבדוק את טונוס כלי הדם

שמשמשת  ,פולשניות למעשה מבוססות על מדידת מידת ההרחבה של כלי הדם-לעומת זאת הבדיקות הלא

הפרובוקציה המקובלת לגרום להרחבת כלי דם הינה העלאת הלחץ ושחרורו . כביטוי לפעילות האנדותל

 RHI – REACTIVE –פרובוקציה זו מובילה להרחבת כלי דם ולעלייה בזרימת הדם , באופן תקין. בהמשך

HYPEREMIA INDEX . ניתן  למדוד תגובה זו על ידי גלי קול(FMD). 
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המאושר  פולשני לאמכשיר  – ™EndoPAT – (אנדופט)בוססת על שימוש בפלטיסמוגרפיה שיטה נוספת מ

כתגובה  ,(RHI) תתגובתיהיפרמיה  אנדותל על ידי מדידת אינדקס למדידת תפקוד FDA-ה על ידי

תמונה )תוך שימוש בשרוול למדידת לחץ דם , הבדיקה נעשית בתנאי מרפאה. לפרובוקציה המתוארת לעיל

, תקן הזהבבהשוואה לן מחלת לב כלילית ואבחב ספציפיות 86%-ו רגישות 80% על הראו מחקרים. (2

יולוגיה זמשקפת את הפי וז היקפית הבדיקכי  מרמזות אלותוצאות  .המלווה בהזרקת אצטילכולין צנתור

לרבות מחקרי ) רביםנבדק בכמה ניסויים קליניים במרכזים ש – ™EndoPAT -ה – כליליהשל האנדותל 

ריבוד , שימושי להערכת סיכונים ™EndoPATתוצאות מניסויים קליניים הראו כי (. בה גדוליםעוק

 .םים משמעותיייופרוגנוזה של אירועים קרדיווסקולר

 

 

 

 

 שיטת האנדופט: 2תמונה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 השערת המחקר

נקשרים אף  ,ריוןהיכגון סוכרת או רעלת  ,היריוןסיבוכי . תפקוד אנדותל לקוי נקשר לתחלואת לב וכלי דם

צעירות לנשים בעבודה זו בדקנו את ההשערה כי  ,לפיכך. הם לתחלואת לב וכלי דם עתידית באותן נשים

 היריון רעלת קדם, או הופיעה במהלכו היריוןבין אם קדמה ל –היריון  סוכרת)עם סיבוך במהלך הריונן 

 היריוןאינן באמנם ש, מבוגרותאה לנשים בהשוו היה תפקוד אנדותל לקוי יותרי ,(היריוןוכל יתר לחץ דם ב

 .לב וכלי דם למחלות סיכון בעלות גורמי אך
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 ת ו ט י ש

 יהיאוכלוס

אנדותל בין ועברו בדיקת תפקוד , בבית החולים בילינסון לב האשה למרפאת ופנוהשקהל הנשים 

 עם סיבוכינשים  במהלך המחקר הושוו. נשים 198 כ"סה – 2016אוגוסט עד  2014התאריכים פברואר 

 נןלנשים שאי ,היריוןיתר לחץ דם ועובר קטן לגיל ה, היריוןקדם רעלת , כגון סוכרת הריונית – היריון

נים ימאפיתועדו  ;יתר לחץ דם או סוכרת ,כגון השמנה ,גורמי סיכון למחלת לב בעלותהן  אך היריוןב

לחץ , משקל, היריוןשבוע , הריונותמספר  ,גורמי סיכון קרדיווסקולריים, כגון גיל ,דמוגרפיים וקליניים

 וניתוח לשימוש מאושר הנתונים ובסיס ,הערכה קלינית במסגרת נעשו הבדיקות (.אם נלקחו)תרופות ו, דם

 .החולים בית של מקומית הלסינקי י ועדתל ידע סטטיסטי

 מכשור

EndoPAT ™ די הדופק נגרמים על יהבקצות האצבעות  פלטיסמוגרפימזהה שינויי לחץ הינו מכשיר ה

לאחר חסימה של עורק  כלי הדם נוסשינויים בטו. (PAT)היקפי  יעורק לטונוס אותםהעורקי ומתרגם 

מדידות  .העורקי יאלימדד לתפקוד האנדותל השהינ, במורד הזרםהיפרמית תגובה  פיםהם המשק ,הזרוע

, בנוסף. לי הדםכ נוסטושאינם תלויי אנדותל ב ים מקביליםשינוי בקרתמשמשות ל תעל הזרוע הנגדי

EndoPAT™  ההגברהמדד  – העורקים מדד לנוקשותמספק (AI). 

 בו זמנית( מדיקל-יתמרא) ™EndoPAT 2000במחקר זה בוצעה בדיקה של תפקוד האנדותל באמצעות 

 בדיקתהיד העוברת אצבע של ה בצורת אצבעון על יםפנאומטי גלאיםעל ידי הצבת  זרועהעם הערכת עורק 

 יםספקים הממתנים את השינויים בלחץ וממאגרי נפח מבודדלחוברו  גלאיםה. הנגדיתאצבע הוהיפרמיה 

 בסיס הממוצעהבאופן אוטומטי כיחס בין משרעת גל דופק חושבה  (PAT)ההיפרמיה . שדה לחץ אחיד

, תנגדיה היד מקביל מןהיחס זה מנורמל לאות . טרם החסימה בסיסה ביןל תתגובתי היפרמיה במהלך

חושבו המדידות . עליונותהגפיים הבדיקת  במהלךמערכתי כל שינוי ב כדי להתחשב ,תאיסכמי השאינ

היו  ותהנבדק. בוצעו על פי הוראות היצרןו ,מכשירבאמצעות אלגוריתם אוטומטי ממוחשב המסופק עם ה

. המדידה בכל זמן ככל שניתן ושקטות רגועות התבקשו להישארו, בחדר שקט, במצב שכיבה לפני המדידות

לאחר  הדקות מדיד חמשו, דקות של מדידת חסימה חמש, דקות מדידה בסיסית חמשכללה  מדידהכל 

לחץ החסימה . הלא דומיננטיתשל עורק הזרוע בוצעה על הזרוע  החסימה(. היפרמיתתקופת ) החסימה

 'ממ 300 וםומקסימת כספי 'ממ 200 וםמינימ)מעל לחץ הדם הסיסטולי  תכספי 'ממ 60היה לפחות 

משלב ההקלטה  – י חלוקת ערך האות הממוצע במשך דקה אחתל ידמבוצע ע RHI-חישוב ה .(תכספי

הערך המחושב . בערך האות הממוצע שנמדד בזמן קריאת נתוני הבסיס ,שלאחר החסימה של היד הנבדקת

החלוקה ביד הבקרה מאפשרת לסנן ולנטרל . ביד הנבדקת מחולק בערך המחושב באותו האופן ביד הבקרה

 .המחושב RHI-כך שלא ישפיעו למעשה על ערך ה, החדר רטורתכגון טמפ, מערכתייםם גורמי

𝑅𝐻𝐼 =
𝑅𝑒𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑒 𝐻𝑦𝑝𝑒𝑟𝑒𝑚𝑖𝑎

𝐵𝑎𝑠𝑒 𝐿𝑖𝑛𝑒
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הן במצבים של תפקוד , אקטיבית מוגברתילאחר שחרור חסימת זרימת הדם ניתן לראות היפרמיה ר

בתפקוד אנדותל שאינו תקין ההיענות נמוכה יותר ולכן היחס  ,אולם .אנדותל תקין והן בזה שאינו תקין

 תפקוד על מעיד 1.74-ל שווה או גדול ערך. הואהיה נמוך אף י RHI-כלומר ערך ה  – המחושב קטן יותר

 . תקין אנדותל

 ת ו א צ ו ת

 .היריוןב 18-ו היריוןבלא  180 – נשים 198הקבוצה כללה 

 Mann-Whitney testומבחן , student’s T-testמבחן . SPSS v19.1י מערכת ל ידניתוח המידע  נערך ע

 chi םשל המבחנים ע. עם ובלי פיזור נורמלי בין הקבוצות בהתאמה, ת משתנים רציפיםאשימשו להשוו

 .שימשו בכדי לבחון משתנים קטגוריאליים fisher’s exact test-ו, בריבוע

הנשים עם הסוכרת  12 ביןמ. בלות מסוכרת הריוניתסו 12, היריוןנשים ב 17 ביןמ – סוכרת הריונית

 (. כלל הנשים עם סוכרת הריונית ביןמ 83.33%)נשים  10-לא תקין ב RHI-הההריונית ערך 

סובלות גם מתפקוד אנדותל לא , מכאן נובע שרוב הנשים שסובלות מסוכרת הריונית במהלך ההיריון

 .תקין

אצל שתי נשים ביניהן מ ,היריוןסובלות מיתר לחץ דם ב 3, וןהירינשים ב 17 ביןמ – יתר לחץ דם בהיריון

 (.םדחץ קבוצת הנשים הסובלות מיתר ל ביןמ 66.66%)לא תקין  RHI-הערך 

  RHIשתי נשים הן בעלות ערך  ביניהןמ ,היריוןסובלות מרעלת  4, היריוןנשים ב 17 ביןמ – רעלת היריון

 (.היריוןמחצית מקבוצת הנשים הסובלות מרעלת )לא תקין 

 פי סטטוס היריוןל נתוני כלל הקבוצה ע: 1לוח 

Total 1.74+ Less than 1.74  Pregnant 

180 112 68 Number No 

90.91 56.57 34.34 Percent 

 62.22 37.78 Row Pct 

 95.73 83.95 Col Pct 

18 5 13 Number Yes 

9.09 2.53 6.57 Percent 

 27.78 72.22 Row Pct 

 4.27 16.05 Col Pct 

198 117 81 Number Total 

100.00 59.09 40.91 Percent 

Chi-Square – Probability: 0.0046 

Fisher's Exact Test- Two-sided Pr <= P: 0.0058  
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 כתלות בסוכרת הריונית RHI-הערך  :2לוח 

Total 1.74+ Less than 1.74  Diabetes Mellitus 

Pregnancy 

5 3 2 Number No 

29.41 17.65 11.76 Percent 

 60.00 40.00 Row Pct 

 60.00 16.67 Col Pct 

12 2 10 Number Yes 

70.59 11.76 58.82 Percent 

 16.67 83.33 Row Pct 

 40.00 83.33 Col Pct 

17 5 12 Number Total 

100.00 29.41 70.59 Percent 

Chi-Square – Probability: 0.0740 

 3לוח 

 

 ודיון סיכום

 האנדותל שונה תפקוד האם ,EndoPAT-2000-ה שימוש בטכנולוגיית בעזרת ,במחקר זה ביקשנו לבדוק

אך עם גורמי סיכון למחלות לב וכלי  היריוןשאינן ב נשים לעומתסיבוך הריוני  עם נשים בין משמעותית

סוכרת )חות סיבוך במהלך הריונן המפת, הוא כי לנשים צעירות יחסיתשל העבודה  יהממצא העיקר .דם

, מובהק סטטיסטית, שיעור גבוה(, יתר לחץ דם וקדם רעלת ,או נתגלתה במהלכו היריוןבין אם קדמה ל

מצאנו קשר בין  ,בדומה לעבודות קודמות בתחום. היריוןשל תפקוד אנדותל לקוי בהשוואה לנשים שאינן ב
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תפקוד האנדותל נמצא לקוי משמעותית  .לקוי תפקוד אנדותלבין נשים צעירות עם סיבוך הריוני ל

ועם גורמי סיכון ( מנופאוזה)כאשר חלקן לאחר הפסקת המחזור , סטטיסטית ביחס לנשים מבוגרות יותר

 .מסורתיים למחלות לב וכלי דם

ומנגנון זה עובר , חשיבות העבודה באה לידי ביטוי בכך שהיא מעלה מנגנון אפשרי של התנהגות כלי הדם

 .שר בין הסיבוך ההריוני לתחלואת לב וכלי דם עתידיתכחוט מק

ך  נשים עם סיבו של יחסית ומספר קטן מגבלות המחקר שלנו נובעות בעיקרן מגודל קבוצת המחקר

יש צורך במחקר עתידי נוסף שיתבצע על אוכלוסייה נרחבת יותר שתכלול מספר גבוה של נשים . הריוני

 .עות מבחינת תפקוד אנדותלהסובלות מסיבוכים הריוניים בעלי משמ

  קלינית משמעות

נשים עם  סיבוך . מהווה חלון הזדמנויות לאיתור נשים בסיכון עתידי למחלת לב וכלי דם היריוןתקופת ה

מתן  הדרכה אודות אורח , איתור נשים אלה. נמצאות במיוחד בסיכון, בעלות תפקוד אנדותל לקוי, הריוני

עשוי להפחית את  – קדם של גורמי סיכון כגון יתר לחץ דם  וסוכרתמעקב צמוד ואיתור מו, חיים בריא

  .כמות התחלואה והתמותה בקבוצה זו
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בסביבה טבעית עיבוד לא מודע של רגש  

כפר סבא, תיכון יצחק רבין, מה פרידמןנע: חניכה  

אוניברסיטת תל אביב, ד״ר ליעד מודריק: עמיתה-מנחה  

 

 רקע תיאורטי

המתרחשים , מה היחס בין תוכן המודעות שלנו לבין עיבודים לא מודעים

  ?כל הזמן בלי שנהיה ערים אליהם

שבין עיבוד מודע לעיבוד לא מודע  אחת המטפורות הידועות ליחסים

אנחנו רואים רק חלק  – ןמטפורת הקרחו ה על ידי פרויד ונקראתהוצע

מעל לפני המים בעוד שחלקו הגדול והמסיבי יותר נמצא ממנו קטן 

אנחנו מודעים רק לחלק מסוים מהתהליכים כך , מתחת לפני המים

המנטליים בעוד שמתחת לפני השטח מתרחשים תהליכי עיבוד לא 

 .מודעים

חוקרים להבין אילו תהליכים יכולים בעשורים האחרונים מנסים 

פיתחו פרדיגמות שונות שבאופן , לשם כך. להתבצע ללא מודעות

כך שהנבדק לא יהיה מודע  ,מלאכותי מאפשרות לחוקרים להציג גירוי

 (.Kim & Blake, 2005) ולבדוק את רמת העיבוד של אותו גירוי, אליו

עיבוד רגשי , עיבוד סצנה, קריאה –נות ללא מודעות נמצא שניתן לבצע פעולות שו, בעזרת פרדיגמות כאלה

-הרחיק אותם מאד מהמציאות היום ,השימוש שנעשה בניסויים אלה בפרדיגמות מלאכותיות, אולם. ועוד

המודד את המידה שבה ניתן להכליל את ממצאי המחקר גם )החיצוני  לא ברור מה התוקף, כלומר. יומית

של הממצאים הללו לגבי תהליכים לא ( שבהם נערך המחקרמחוץ למעבדה או בתנאים הספציפיים 

 .ואותם למעשה המחקר מבקש להבין, מודעים שמתרחשים יום יום בסביבה הטבעית
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  שיטות בחקר המודעות

ניתן לחקור אותה . התודעה מערבת אינטגרציה של כל הקלט החושי והמסרים שאנו מקבלים מהמציאות

עד היום רוב הניסויים . וחקירת המודעות של הפרט לאותו גירוי, סויםבאמצעות מתן גירוי הקשור לחוש מ

ביותר יה למתן גירויים משום שהיא המערכת הנחקרת יבתחום נעשו באמצעות שימוש במערכת הרא

, למשל. יםיוחלק גדול מן הידע שהצטבר עם השנים בתחום מבוסס על ניסויים ראיית, וידועה לנו עד היום

 יםמשקפיים מיוחדrivalrybinocular  (, 1996Sheinberg Leopold & Logothetis, )בניסויי 

 קיים, התמונות שתי של עירוב לראות במקום, זה במצב. לחוקרים להציג תמונה שונה לכל עין יםהמאפשר

שיטה זו קידמה את ". מאחורי הקלעים"כל פעם קופצת אחת לתודעה והשנייה נשארת ב – ביניהן מעבר

. זהה נשאר הוא כי החיצוני בקלט משינוי המודע בתוכן שינוי לבודד אפשרה חקר המודעות כיוון שהיא

 המרוחק מעבדתי מצב יוצרות ,יותזפסיכופי מניפולציות על הנשענות ,ואחרות הזו השיטה, זאת עם יחד

 . שלנו יומית-היום מהחוויה מאד

 

 selective attention –הפניית קשב 

הוא היכולת לתת העדפה לעיבוד של מידע (  Simons & Chabris ,1999 ) קשב סלקטיבי או הפניית קשב

הקשב הסלקטיבי מאפשר . רלוונטי על חשבון מידע שאינו רלוונטי

תוך צמצום ההשפעה של , למידע רלוונטי להנחות את התנהגות האדם

 pay"-מתורגם לאנגלית כ" שים לב"המושג . או לא רלוונטי מסיח מידע

attention" הוא קשב ,משמע ".שלם קשב" – תרגום חופשי לעבריתוב 

מוגבל של קשב ואנו בוחרים על מה " תקציב"יש לנו , מוגבל משאב

 סלקטיבית לב תשומת כך. קשב כביכול ועל מה לוותר" לשלם"

 .באמת שחשוב במה ולהתמקד השוליים הפרטים את לסנן לנו מאפשרת

חוויה המוכרת  – Arons, 1992)) "יליתופעת מסיבת הקוקט", לדוגמה

אנו נמצאים באירוע עשיר בשיחות רבות המתנהלות במקביל  –לכולנו 

אנו מסוגלים להיות קשובים לאותו , ולמרות הרעש הרב, רעשי רקעבו

 . אדם אתו אנו מנהלים שיחה ומצליחים להתעלם משאר רעשי הרקע

 Binocular rivalry 

https://scholar.google.co.il/citations?user=MwDuLicAAAAJ&hl=iw&oi=sra
https://scholar.google.co.il/citations?user=LWomwUUAAAAJ&hl=iw&oi=sra
https://scholar.google.co.il/citations?user=2UQAbkEAAAAJ&hl=iw&oi=sra


73 
 

ם רב הפניית קשב מתרחשת גם כאשר אנו מסתכלים על גירויי, באותה מידה

תמונות שניתן לתפוס  – (Meng & Tong , 2004) (bi-stable percepts)משמעיים 

באותה התמונה מופיעים תמיד שני  – הצעירה והזקנה, לדוגמה. בשני אופנים

וכל לראות את שניהם במקביל אלא כל פעם מצב אך אנחנו לעולם לא נ, המצבים

 מדובר, כאן גם. אחר יקפוץ לנו אל המודעות ונוכל לעבד באופן מודע רק אותו

 אולם, יקליזפי שינוי ללא התודעה בתוכן שינוי שמאפשרת ניסויית במניפולציה

 .הטבעית בסביבה מופיעים אינם רוב פי שעל מלאכותיים גירויים עבור רק ,שוב

 המחקר מטרות

 לפתח פרדיגמה שתאפשר לחקור תהליכים לא מודעים בסביבה טבעית 

 לבחון האם נבדקים יוכלו לעבד תוכן רגשי של תמונות על אף שאינם מודעים לתמונות 

 מהלך המחקר

מציאות ) virtual realityתרחש בבית החולים שיבא במחלקה לשיקום אורתופדי במערכת ההניסוי 

. יומית-יום מעלות המדמה מציאות 360-יפה שעליה מוצג סרטון אנימציה בככללה המערכת (. מדומה

הליכון שעליו הנבדק הלך תוך  היהבתוך הכיפה 

של רחוב כאשר במקרן כדי הצגת סימולציה 

הסימולציה מגיבה לתנועה של הנבדק ומשתנה 

מלא  הנבדק הלך ברחוב וירטואלי. בהתאם

, אגדחסרי תוכן משמעותי כמו אוטובוס  בפרטים

תמונות ממוסכות , עמודי חשמל ועוד, סופרמרקט

תמונות שמטרתן ליצור סביבה שבה , חסרות תוכן)

 על( המשמעות הנבדק לא מודע לתמונות בעלות

 ותמונות, אוטובוס תחנות על או רחוב שלטי גבי

 מטען בעלות תמונות (n=20) ובמחצית מהצעדים, ניטרליות (n=20) מהצעדים במחצית – משמעות בעלות

 דבורה אחר לעקוב התבקשו הנבדקים'(. וכו קטועים איברים, מרוטשות גופות כגון) אברסיבי, שלילי רגשי

 הנבדקים שאחריה הדבורה. ההדמיה גבי שלהם על היהראי בשדה ומסתחררות שעפות שלוש מתוך אחת

 . המסומנת הדבורה ההיית מהן מי ,הניסוי של בסופו ,לציין התבקשו והם, הניסוי בתחילת מסומנת עקבו 

 שלהם הקשב כל את להפנות לנבדקים לגרום – הקשב הפניית עיקרון על התבססה המשימה של המטרה

 המטען בעלות לתמונות מודעים רואים ואינם הם אינם שבו מצב ליצור וכך ,בהן ולהתרכז הדבורים לעבר

 כמה עד היא הראשונה – שאלות שתי לנבדקים הוצגו, צעד כל בסוף ,ללכת שסיימו לאחר. השלילי הרגשי

 התמונות ארבע מבין מי היא והשנייה( רמות ארבע של בסקלה) הניסוי במהלך התמונה את ראו הם

 . פעמים 40 ההדמיה את עבר נבדק כל. ההדמיה במהלך הוצגה המסך על שמוצגות

 ההליכה כדי תוך פיזיולוגיים מדדים מוקלטים, התמונות של מודע הלא העיבוד מידת את להעריך מנת על

 ראו שלא מעידים הנבדקים בו למצב להגיע יתההי שלנו המטרה. הזעה, עיניים תזוזת, דופק, דם לחץ –

https://scholar.google.co.il/citations?user=a5GDhcsAAAAJ&hl=iw&oi=sra
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 מגלים יולוגייםזהפי המדדים האם לבחון ברצוננו. הוצגה מהן מי לשפוט יםמסוגל ואינם, התמונות את

 .םאליה מודעים והי שלא אף לע הרגשי תוכנן את עיבדו הנבדקים, לגירויים המודעות חוסר שלמרות

 תוצאות ראשוניות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

יצרנו רשימה של גירויים   Lang ,Bradley & Cuthbert, 2008)) (IAPS)בעזרת מאגר תמונות מתוקף  

 .ם תגובות רגשיות שונותאברסיביים וניטרליים שמעוררי

גיבשנו פרדיגמה שבה הנבדק יכול להתהלך בסביבה המדמה רחוב , לאחר עבודת תכנות ועיצוב 

ובתנאים מסוימים , ביססנו שניתן לבצע את המטלה המרכזית( מקדים)ובמחקר פיילוט , מציאותי

 .אכן לא רואים את התמונות

 מחשבות ותכניות לעתיד

שנות את הגירויים הממסכים בעקבות הפיילוט החלטנו ל 

. שביניהם מוצגות התמונות הניטרליות והאברסיביות

המטרה היא ליצור ממסכים . נמצא כרגע בעבודה התהליך

אפקטיביים שימנעו את התפיסה המודעת של  יותר

 . התמונות

אמורים לשקף את היולוגיים זגיבשנו שורה של מדדים פי 

 לב הבא של הניסויובש, של התמונותרמת העיבוד הלא מודע 

 .נערוך את ההדמיה במקביל לתיעוד של המדדים האלה

 .התכנית היא להשלים את השלב הבא של הניסוי עד סוף השנה 

כןגירוי ממסך חסר תו   

https://scholar.google.co.il/citations?user=0tXCI5kAAAAJ&hl=iw&oi=sra
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ועושה זאת , הפרויקט מהווה שלב ביניים בין המחקר במעבדה לחקר המודעות מחוץ למעבדה 

יאורטית זה יאפשר לנו ברמה הת. באמצעות שימוש בתנאים המחקים טוב יותר את הסביבה הטבעית

בעתיד ניתן יהיה לפתח , ברמה המעשית. יום-להבין טוב יותר את התהליכים שמתרחשים בחיי היום

 .יישומים הנשענים על תוצאות הניסוי ומסקנותיו בתחומי התקשורת ושיווק במדיות השונות
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 ממדיות-טבלאות יאנג תלת

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 רקע עיוני 

. 1900בשנת   ,Alfred Young)1873-(1940יאנג החל אלפרד יאנג  טבלאות ודיאגרמותאת העניין ב

דיאגרמה כזו . אורף השורות ואורך העמודות יורדדיאגרמת יאנג היא דיאגרמה משוננת של תאים כך ש

 .כאשר כל חלק מייצג אורך שורה בטבלה, nשל מספר טבעי  (partition)מתאימה לחלוקה 

 שלוש) 13האפשרית של  מתאימה לחלוקה 1 דיאגרמה, הלדוגמ

𝛌 ( עשרה = {𝟓, 𝟑, 𝟐, 𝟐, 𝛌מסומנת כרגיל ש {𝟏 ⊢ 𝟏𝟑. 

 

 

 

 

 

בטבלת . n-ל 1ל תא שלה מכיל מספר בין טבלת יאנג היא דיאגרמה שכ

 n -ל 1כל מספר בין )שונים זה מזה  טבלהיאנג סטנדרטית האיברים ב

עבור , הלדוגמ. ועולים בכל שורה ובכל עמודה( מופיע בדיוק פעם אחת

 .1טבלה  טבלת יאנג סטנדרטית אפשרית היא 1דיאגרמה 

  

 מודיעין , עדי שמיר: חניכה

 ירושלים, התיכון למדעים ולאמנויות

 ליניאל ןנת' פרופ: עמית-מנחה

 ירושלים, האוניברסיטה העברית

 

 1דיאגרמה 

 1טבלה 
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× × × ⊗  

   ×  

   ×  

   ×  

     

 

צאים באותו שורה שלו ומימינו או באותו אשר נמ הוו של תא מסוים בטבלה הוא קבוצת כל התאים 

של התא המסומן  (Hook) "וו"איברי ה. : H(1,2)הלדוגמ ,עמודה שלו ומתחתיו

כמות )את אורך הוו  .כולל התא עצמו, הם כל האיברים שיש בתוכם איקס ⊗-ב

,i)של התא( התאים בוו j)  מסמנים ב-hi,j. 

 טבלת יאנג ממוצעת

למציאת  "ווים"בעבודה הינו אלגוריתם הילוך האחד מהאלגוריתמים שנחקרו 

 .דיאגרמת יאנג ממוצעת

היא הדיאגרמה שמתקבלת כשפורסים את כל הטבלאות  דיאגרמת יאנג ממוצעת

 nXnאם נצייר טבלה בגודל , כלומר. על השנייה ובוחרים את העמודים הגבוהים ביותר תאח nמגודל 

,𝑖)עבור תא ) התא המסוים הזה שמכילות את n בטבלה את מספר הטבלאות בגודלשונכתוב בכל תא  𝑗) 

הוא גדול  i-מספרים כאשר המספר ה iשמכילות לפחות  nיהיה מספר זה מספר החלוקות של , מסוים

נקבל . נקבל טבלה שאפשר לייצג בתלת ממד כשגובה כל תא הוא המספר מהטבלה שיצרנו, (jלפחות כמו 

אד משום שהם מופיעים ברוב הטבלאות וקבוצה אחרת שלא קבוצה של תאים שהם גבוהים מ – מעין צוק

 n-כש, תעהצורה שיוצרים התאים הגבוהים תהיה טבלת היאנג הממוצ. כשביניהן הפרדה ברורה, מופיעה

 .שואף לאינסוף

וזכרה בהוכחה לנוסחת ה תושגרס, הפוך אלגוריתם למציאת הטבלה הזו הוא אלגוריתם הילוך הווים

, מתחילים מנקודה במרחק גדול כמה שיותר מהנקודה בה מתחילה הטבלה :על כךהאלגוריתם פו .הווים

וו שמורכב מכל הנקודות  – "וו הפוך"מגדירים  .(1,1) והטבלה עצמה מתחילה בתור תא אחד בנקודה

עושים את התהליך שהוזכר בהילוך הווים בהוכחת , כעת. ובאותו טורשמעל ובאותה השורה או משמאל 

ועושים את התהליך שוב עד  עוברים אליו, ת אחידה מהוו ההפוךבוחרים תא בהסתברו –נוסחת הווים 

אותו מוסיפים לטבלה הקיימת . כלומר צמוד לטבלה הקיימת, מקום שאין לו וו הפוך –שמגיעים לפינה 

 .ומתחילים את התהליך מחדש

הצורה שנוצרת מניסויים נומריים היא הצורה 

 :2שבתרשים 

 

 

 

 

 

 

 

 1תרשים 

 2תרשים 
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 :מתאימות הנוסחאות לעקומה הזו

x =
2x

π + 1
sin(ϕ) +

2

π
cos(ϕ) 

y =
2ϕ

π − 1
sin(ϕ) +

2

π
cos(ϕ) 

,2π−]רץ בטווח  ϕ-כש 2π] . עקומת העקומה הנוצרת מנוסחאות אלו נקראתKerov (Romik, 2004). 

 (Robinson - Schensted algorithm)סכנסטד  –אלגוריתם רובינסון 

חד ערכית בין תמורות של -חדהוא אלגוריתם שיוצר התאמה ( RSאלגוריתם )אלגוריתם רובינסון שנסטד 

לזוג טבלאות סטנדרטיות  πהאלגוריתם מעתיק תמורה . ושל זוגות של טבלאות יאנג סטנדרטיות nעד  1

(P, Q) זוג טבלאות יאנג נתן יבה, כלומר, חד ערכית ועל-ההעתקה הזו היא חד. בעלות אותה הדיאגרמה

,P)סטנדרטיות בעלות אותה הדיאגרמה  Q)  אפשר לשחזר באופן יחיד את התמורהλ שיצרה את הזוג. 

 :כאל זוג של שורות מספרים  π-נתייחס ל

π = (
1
a1

2
a2

…
…

n
 an

) 

 האלגוריתם יוצר סדרת טבלאות 

(P0, Q0) = (∅, ∅) → (P1, Q1) → ⋯ → (Pn, Qn) = (P, Q) 

 .מהשורה הראשונה Qואיברי  πבאים מהשורה השנייה של  Pכאשר איברי  

 הטבלאות  תתהליך יציר תיאור

 -akנתאר את תהליך ההוספה של , k-1בגודל  Pנתן טבלה סטנדרטית חלקית קיימת יבה

RS1 : נגדיר אתR  בתור השורה הראשונה בטבלה הקיימתP , ואתx כ- ak 

RS2 :כל עוד יש ב-R איבר גדול מ-x: 

 RS2a:  החלף אתak  באיבר הכי קטן מתוךR שגדול מ-x , הואy 

 RS2b : נגדיר מחדש אתR  להיות השורה הבאה ואתx כ-y 

RS3 : הכנס אתx  בסוף שלR 
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חשוב להבהיר גם (, על פי הגדרת האלגוריתם)כמובן שהטבלה שנוצרת היא טבלה סטדרנטית 

משום שהדרך היחידה להאריך  ,(שבהן אורך השורות יורד חלש)וקיות שהאלגוריתם מייצר רק טבלאות ח

שלב זה יהווה בעיה רק אם השורה . להוסיף עוד מספר בסוף שורה קיימת – 3שורה היא דרך שלב 

אם לכל איבר בשורה הראשונה יש . אחריהשכמו השורה ( לפני ההוספה)הקודמת להוספה באותו אורך 

כי הטבלה )ל איבר בשורה הראשונה יש איבר בשורה השנייה שגדול ממנו הרי שלכ, איבר שנמצא מתחתיה

הוא , 3משום שלפי הגדרת שלב  Rנכנס בסוף של  x-לא יכול להיות ש, במקרה הזה(. היא טבלה סטנדרטית

   "הכנסה דרך שורה"כל התהליך המתואר נקרא  .מתרחש רק אם אין איברים גדולים באותה השורה

(row inserting). 

P נוצרים אם כך בצורה הבאה -ו– Pk י הכנסה דרך שורה של "היא הטבלה שנוצרת עak  לתוךPk−1 ,ו-Q 

במקום שנוספה ( πבשורה הראשונה של התמורה  kהמספר במקום : או) kהיא הצבה של המספר הסידורי 

 .שומרות על אותה הצורה לאורך כל תהליך הבנייה Q-ו Pוכך , Pk-בו ספרה ל

)עבור התמורה דוגמה להרצת האלגוריתם 
1 2 3 4 5 6 7 8
6 5 1 8 7 2 3 4

 :הינה (

 

P= 

 

 

 

Q= 

 

 

מכל זוג טבלאות אפשר לשחזר  –להראות את ההופכית שלה  ניתן, חד ערכית-כדי להוכיח שההתאמה חד

 .יחידה בלבד של התמורה היוצרת שלהןה גרס

אנו יכולים לדעת , שהיא טבלת התיעוד שלנו, Qבזכות . Q-ו Pנתחיל את התהליך משתי טבלאות קיימות 

כל שנשאר הוא לדעת באיזה אופן שינתה כל הכנסה של מספר . את סדר ההכנסה של כל אחד מהמספרים

כלומר , נכתוב את האלגוריתם ההופכי להכנסה דרך שורה. בשביל לשחזר את התמורה המקורית, Pאת 

  –הוצאה דרך שורה 

SR1 : נמצא אתk טבלה בQk  ונסמן את התא שבו הוא נמצא נאמר(i,j) .ונמחק גם , נמחק אותו ממקומו

xבתור  xלאחר שנגדיר את  Pi,jאת  = Pi,j .R מעתה נתייחס לשורה ה-(i-1) ב-P 
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SR2 : כל עודR  (:השורה לפני השורה הראשונה של הטבלה, כלומר)היא לא השורה האפס 

 SR2a : הצב אתx  במקום שלy , כאשרy הוא האיבר הגדול ביותר שקטן מ-x הנוכחי. 

 SR2b:  הגדר מחדש אתx  לערך שלy , ואתR  (עם אינדקס נמוך יותר)להיות השורה הקודמת 

SR3 : עכשיו כשאין יותר איפה להציב אתx הצב אותו בתור , והוא לגמרי יצא מהטבלהak. 

יתם הפוך והחוקים שהוא מקיים הם זהים את האלגוריתם ההפוך בנינו בדיוק כדי שיתפקד כאלגור

שומר על , הוא שומר על המבנה של הטבלה חוקי בכל רגע נתון –לחוקים שהאלגוריתם הרגיל מקיים 

 '. וכו' וכו, הטבלה סטנדרטית בכל סוף שלב בתהליך

חד ערכית בין זוגות של -טענה זו מסיימת את ההוכחה שלנו וקובעת סופית כי אכן קיימת התאמה חד

 :הבאה המההתאמה הזו ניתן להסיק את הנוסח. nטבלאות יאנג סטנדרטיות לבין תמורות מגודל 

n! = ∑ f 2(λ)

λ⊢n

 

f-משום ש 2(λ)  הוא מספר הזוגות שיש לצורת דיאגרמה נתונה  (Segan, 2001, pp. 91-98). 

 LISבעיית 

 LIS (longest-החבורה הסימטרית וגם בתורת האלגוריתמים היא בעיית ה נושא מחקר חשוב בתורה של

increasing subsequence  .) הנושא הנחקר הוא האורך תת הסדרה הארוכה ביותר מתוךA  שכל

, לדוגמה. Aכשתת סדרה מוגדרת בתור קבוצת מספרים לא רציפה בהכרח מתוך , המספרים בה עולים

ניתן להסתכל על הבעיה הזו גם באופן . 1 2 4 6 תת הסדרה ארוכה ביותר היא,  8 5 1 9 2 10 7 4 63 ברצף

,x1)בהנתן אוסף של זוגות סדורים  –אחר  y1) … (xk, yk) , מהי הכמות המקסימליתk  של אינדקסים

xi1 :שניתן לבחור כך שיהיה אפשר לסדר אותם כך שיתקיים
< xi2

< ⋯ < xik
yi1וגם  

< yi2
< ⋯ <

yik
 

משום שאפשר להתייחס למספרים בסדרה הנתונה כקבוצת זוגות סדורים , ניסוח זה שקול לבעיה הקודמת

מעניין גם למצוא בצורה חישובית יעילה תת סדרה את . כשכל זוג מורכב מהמספר והאינדקס שלו בסדרה

 Pיוצרים מערך  :של תכנון דינמי יתם הבאבעזרת האלגור  Nlog2(N)הבעיה הזו ניתן לפתור בסיבוכיות

מתוך  iגמר תת סדרה באורך ייסמן את המספר הכי קטן שבו יכולה לה iכל תא בטבלה במקום . Nבאורך 

 :יתנהל בדרך זואופן מילוי המערך  (.A[i]עד  A[0]-סדרה המורכבת מכל המספרים מ) A[0:i]הסדרה 

 jובודקים מה המספר המינימלי  Pפוש בינארי על מריצים חי. Aמתוך  kמסתכלים על מספר במקום 

jשמקיים  > A[k].  מחליפים אתj ב-A[k] .מוסיפים את המספר לתא , אם אין מספר שמקיים  את התנאי

אורך תת הסדרה . כלומר להמשך המערך, עם האינדקס הקטן ביותר שלא הוכנסו לתוכו עדיין מספרים

 .נסו לתוכם מספריםהעולה הארוכה ביותר הוא כמספר התאים שהוכ
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נדגים את פעולת האלגוריתם על התמורה 

  . 8 5 1 9 2 10 7 4 6 3 –שהוצגה קודם 

 

 

 

 

 

 

כשכל שורה מייצגת מעבר על המספר הבא ואינטרציה נוספת של , Pאלו יהיו שלבי הריצה של המערך 

לא את תת הסדרה ו)אורך השורה האחרונה מייצג את אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר . הלולאה

 (.עצמה

שנוצרת בעקבות  Pחדי העין יבחינו בעובדה שהשורה שנוצרת תהיה זהה לשורה הראשונה בטבלה 

אורך השורה הראשונה בדיאגרמת יאנג שנוצרת מתמורה מסוימת  מכך ניתן להסיק כי. RSאלגוריתם 

 .הוא אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר

המשפט של  לדוגמה. LIS-מספקים איטואיציה מעניינת על נושא ה RSבעזרת טבלאות יאנג ואלגוריתם 

Erdos-Szekers  אומר כי בכל תמורה באורךN2 + באורך ( עולה או יורדת)יש תת סדרה מונוטונית  1

N + שקובע כי לכל  RSפרשנות אינטואיטיבית לכך אפשר לתת בעזרת התכונה של אלגוריתם . לפחות 1

כאורך השורה הראשונה הוא אורך התת סדרה העולה הארוכה ביותר , תהתמורה יש טבלה שמייצגת או

אם מניחים בשלילה שאין תת , לכן. ואורך הטור הוא אורך תת הסדרה היורדת הארוכה ביותר, בתמורה

Nסדרה באורך  + משום שלריבוע לא ניתן ) נקבל שהטבלה המקסימלית שניתן ליצור היא ריבוע, 1

-או הטור הראשון או השורה הראשונה חייבים להיות ארוכים יותר מ, לכן. N2בגודל ( להוסיף עוד תאים

N , כלומר יש תת סדרה מונוטונית באורךN + הוכחה כזו קצרה ואלגנטית מאד לעומת הוכחות . לפחות 1

 .מסובכות הרבה יותר בלי הכלי הפשוט שהוא טבלאות יאנג

  .מסוים כשעוברים על כל התמורות שלו nר עבו LISשאלה שמתבקש לשאול היא מה האורך הממוצע של 

אך ניתן לגלות זאת גם בזכות הצורה של טבלת יאנג ממוצעת , לנתון זה הוכחות רבות. n√2אורך זה הוא 

ומעצם אופן הגדרתו אורך זה יהיה קורלטיבי לאורך הממוצע של , n√2אורך השורה הראשונה בה הוא  –

 .בהמשךגם ו תלווה אותנו שאלה ז. הסדרה העולה הארוכה ביותר
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 המחקר תהליך

 שאלות המחקר

 מהי המקבילה התלת מימדית של דיאגרמת יאנג? 

 מהי הפונקציה שמתארת את אורך תת הסדרה הארוכה ביותר עבור נקודות בקוביית היחידה? 

 האם יש קשר בין השניים? 

 דיאגרמות יאנג תלת ממדיות

מהי  ?טבלאות יאנגלתלת ממדית לדיאגרמות והאם יש מקבילה  –במהלך המחקר נשאלה השאלה 

 "ווים"מהם ה –אולי תהיה יותר השאלה המדויקת  .זו אינה שאלה קלה –? המקבילה התלת ממדית

כלומר ווים , האופציה הראשונה הינה ווים חד ממדיים – לכך ישנן שתי אופציות ?במקבילה התלת ממדית

  :שמורכבים משורות חד ממדיות של תאים

𝐻(𝑥, 𝑦, 𝑧) = { (𝑎, 𝑏, 𝑐) | 𝑎 = 𝑥, 𝑏 = 𝑦, 𝑐 ≤ 𝑧 ||𝑎 = 𝑥, 𝑏 ≤ 𝑦, 𝑐 = 𝑧 ||𝑎 ≤ 𝑥, 𝑏 = 𝑦, 𝑐 = 𝑧} 

כלומר מישורים שכל תא בהם בעל אינדקס אחד שזהה לתא , והאופציה השנייה הינה ווים דו ממדיים

  :המקור

𝐻(𝑥, 𝑦, 𝑧) = { (𝑎, 𝑏, 𝑐) | 𝑎 ≤ 𝑥, 𝑏 = 𝑦, 𝑐 ≤ 𝑧 ||𝑎 = 𝑥, 𝑏 ≤ 𝑦, 𝑐 ≤ 𝑧 ||𝑎 ≤ 𝑥, 𝑏 ≤ 𝑦, 𝑐 = 𝑧} 

 

בכל אחת מהאלטרנטיבות הוספנו 

הגבלה שונה על המישור השלישי 

שמתאימה להגבלה אחרת מהקיימות 

כדי לחקור . על דיאגרמות דו ממדיות

את הדיאגרמות החדשות הרצנו 

אלגוריתם הילוך ווים תלת ממדי עם 

ההגדרות החדשות של הווים שיצר 

. דיאגרמות תלת ממדיות ממוצעות

הווים החד ממדי יצר הגרפים שהילוך 

 :3בתרשים נראו כ

 

 

 

 

 3תרשים 



84 

 

מישור עם אינדקס כלומר רק על ה, במבט מהצד

Y=1 , הדיאגרמה מזכירה את הצורה של טבלת

ראות את הקרבה בין ניתן ל – יאנג דו מימדית

היא המישור הראשון של ש העקומה הכחולה

מיליון  50-מדיאגרמת היאנג הממוצעת העשויה 

היא עקומת שהאדומה  לבין העקומה, קוביות

Kerov . ניתן לשים לב כי יש שגיאה שיטתית– 

 Kerovעקומת ובסופה בתחילת הדיאגרמה 

אך באמצע , עולה על העקומה האמיתית

לא ברור מדוע  .העקומה היא יורדת מתחתיה

 .התהליך מניב צורות כל כך דומות

משום שאנו לא יודעים מהי ההתאמה הנכונה 

, ההתאמה הנכונה או אף איך מגדירים את

חקרנו את שתיהן בהתאם לתכונות שמעניינות 

 .אותנו

 

LIS תלת ממדי 

ננסה לבחור מתוכן , כעת. נקודות בקוביית היחידה nנניח ונגריל  – במהלך המחקר נשאלה השאלה הבאה

מהו המספר . כמה שיותר נקודות כך שנוכל לסדר אותן בצורה כזו שכל האינדקסים יצרו סדרה עולה

הבעיה דומה , כפי שניתן לראות? נתון nומהו המספר הממוצע עבור , ל ביותר של נקודות שניתן לבחורהגדו

על הבעיה הזו ידענו בלבד שהאורך מקיים חוק חזקה  .רק עם ממד נוסף, המוכרת לנו LISמאד לבעית 

𝑎𝑛𝑏 כש-b כדי לפתור את השאלה הרצנו אלגוריתם תכנון דינמי. הוא שליש. 

נקרא . nמגרילים שתי תמורות של : הרצנו אלגוריתם שפועל כך, צוא עבור סט נקודות ספציפיכדי למ

יתאר  1כשהתא עם הערך , nעד  1-המערכים יכילו מספרים מ. yולשני  xלמערך אחד שמכיל את התמורה 

 יתאר את הנקודה nוהתא המכיל את הערך ( במישור זה)את הנקודה בעל הקוארדינטה הנמוכה ביותר 

ניתן . י האינדקסים של המערךל ידיתוארו ע zהקוארדינטות במישור . בעלת הקוארדינטה הגבוהה ביותר

 . ואז מיון על פי אחת מהן n לחשוב על זה גם בתור הגרלה של שלוש תמורות באורך

 :עבור הנקודות, הלדוגמ

 𝑎1 = (0.3,0.5,0.2), 𝑎2 = (0.1, 0.4, 0.3), 𝑎3 = (0.8, 0.9, 0,1), 𝑎4 = (0.2,0.6,0.7) 

,𝑎3)הסדר שלהם יהיה  𝑎1, 𝑎2, 𝑎4)  ולכן המערכים שיתקבלו יהיו𝑥 = (4, 3, 1, 𝑦-ו (2 = (4, 2, 1, 3). 

 4תרשים 



85 
 

הערך (, zשמייצג את המקום שלה בציר ) iהאינדקס שלה  –כל נקודה מורכבת משלושה מספרים , כעת

x(i)  שמייצג את המקום שלה בצירx , והערךy(i)  שמייצג את המקום שלה בצירy . נעבור על המערך על פי

, ובכל פעם נשמור את אורך תת הסדרה הארוכה ביותר שבנויה רק מזוגות שכבר עברנו עליהם, הסדר

בכל  1שיתחיל עם בתור , gל "נקרא למערך בו נשמור את הערכים הנ.  ונגמרת במקום בו אנחנו כרגע

 (.ות סדרה שמכילה רק את עצמוכי בטוח כל תא יכול להי)הערכים 

תבדוק , jעבור נקודה : iעד  1-עבור על כל האינדקסים מ, i עבור אינדקס :nעד  1-עבור על כל הנקודות מ

יהיה שווה למקסימום בין עצמו  𝑔(𝑖), אם שני האי שוויונים מתקיימים. y(j)<y(i)והאם  x(j)<x(i)האם 

𝑔(𝑗)לבין  + תר הקיימת כרגע לבין תת הסדרה הארוכה ביותר שנגמרת בין תת הסדרה הארוכה ביו) 1

אורך זה יהיה המספר הגדול . gתיקח את המקסימום מהמערך , בסיום התהליך (.iועוד הנקודה  jבנקודה 

 .ביותר של נקודות שאפשר לסדר וליצור סדרה עולה

עשרות עד )ם הרצנו מספר גדול של פעמי, את האלגוריתם למציאת אורך תת הסדרה הארוכה ביותר

את התהליך הזה . ספציפי n-ומצאנו את הממוצע מכל הערכים שהתקבלו ל nעבור כל ערך של ( מאות

כנגד הערך הממוצע  nלפונקציה של (. בסדר גודל של אלף)ים שונים -nעשינו מספר גדול של פעמים עבור 

של  Curve Fitting Toolשל אורך תת הסדרה העולה הארוכה ביותר התאמנו פונקצית חזקה בעזרת 

Matlab .רווינקל סאימה בזכות העבורה של בולובמתה היא הפונקציה הקאנחנו יודעים שפונקצית חז. 

(Bollobas, B., & Winkler, P. (1988). The Longest Chain Among Random Points in Euclidean Space). 

הפונקציה שמתארת את העמודה הפונקציה שמתארת את תת הסדרה הארוכה ביותר מזכירה מאד את 

 .את הדמיון הזה אני ממשיכה לחקור – הראשונה בדיאגרמת יאנג תלת מימדית עם ווים חד ממדיים
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 כמרחב קיומם של מהגרים" המרחב השלישי"

 ירושלים, התיכון שליד האוניברסיטהצור הדסה, , אריאלה בקונין: תלמידה

 אביב אוניברסיטת תל, איריס מילנר' פרופ: עמיתה-מנחה

 

 נושא העבודה

מטרת עבודתי היא קריאה פרשנית של שלוש יצירות ספרות שנכתבו על ידי סופרים מהגרים בזיקה אל 

מושג זה  מגדיר דרך קיום של מהגרים במרחב קיום . "המרחב השלישי"מושג שאני בוחרת לכנות אותו 

שלוש היצירות שבהן . והן אל ארץ מוצאו, שייכות של המהגר הן לארץ אליה הגיעמבטא חוסר ה ,נפרד

, 1977)מאת ולדימיר נבוקוב  פניןהרומן : הן" המרחב השלישי"העבודה מאתרת את ייצוגיו הספרותיים 

מקס והסיפור הקצר ( 1989)מאת אלאונורה לב  סוג מסוים של יתמותספרותית -היצירה הדוקו[(, 1957]

 [(. 1992, ]2002)זבאלד . ג. מאת וו המהגריםתוך קובץ הסיפורים מ פרבר

, הן אצל דמויות המהגרים המתוארות בספרים והן" המרחב השלישי"עבודה זו מציגה את הקיום של 

 . שלושתם מהגרים בעצמם –אצל הסופרים , במובן מסוים

 רקע תיאורטי

קיצור כותב על כך בספרו , בל נח הררייו. הייתה החברה האנושית חברה נודדת, בשחר ההיסטוריה

ושמשם נפוץ הומו ... שהומו סאפיינס יצא מאפריקה למזרח התיכון"... (: 2013) תולדות האנושות

, יובל נח הררי מציג תיאוריה מקובלת, יתר על כן(. 22' עמ) "אסיה-סאפיינס במהירות על פני כל אפרו

סאפיינס ומינים אחרים של בני אדם בהם נתקל במהלך לפיה האדם המודרני הוא תוצאה של מיזוג ההומו 

הגירה פיזית ממקום למקום  –האדם הוא מהגר מעצם היותו אדם . הגירתו מאפריקה אל אזורים אחרים

מקומות מרעה ירוקים יותר , שבנדודיהם חיפשו מזג אוויר נח יותר, אפיינה את שבטי ההומו סאפיינס

על כך . כאשר עבר מאורח חיים נודד לחקלאות ולעבודת האדמה האדם נעשה ליושב קבע. ומקורות מזון

שלפני ", שלב ביניים"כאשר הוא קורא לביות החיות ולביסוס החברה החקלאית , מדבר גם פרידריך אנגלס

 .ההפיכה של בני האדם לציוויליזציה מתורבתת
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מתרבות אחת לאחרת או  הגירה רעיונית –הגירה פיזית איננה סוג ההגירה היחיד האופייני לבני האדם 

במובן , אפילו התיירות. החזרה אל הנוודות כאורח חיים אלטרנטיבי למציאות הקיימת, הגירה מנטלית

 .היא מעין מצב נוודות והגירה הן ברמה הפיזית והן ברמה הרעיונית, הפשטני ביותר של המילה

בתרבות המערבית המושתתת  –ומכאן , גרעין הנדידה מצוי ביסוד כל הדתות המונותיאיסטיות, למעשה

לך לך מארצך וממולדתך ": שנולדה בציווי האלוהי, בולטת במיוחד בהקשר זה היא הדת היהודית. עליהן

אברהם מתחיל את הנרטיב של הדת היהודית (. 1, ב"י, בראשית)" ומבית אביך אל הארץ אשר אראך

השיבה מהגלות אל המולדת . ממולדת אחת למולדת אחרת –וליתר דיוק , ממסע מארץ אחת לשנייה

. ובהמשך הפכה גם סמל היהדות החילונית והציונות, ההיסטורית תמיד הייתה התמצית של היהדות כדת

והמשיך לאורך " לך לך"שהתחיל בציווי , מעין סיפור הגירה אחד גדול, במובן מסוים, הדת היהודית היא

שנים לאחר ; מכנען למצרים מסיבות כלכליות בניו של יעקב נדדו –ההיסטוריה עם סיפורי הגירה שונים 

 –בחזרה אל הארץ המובטחת , יצאו ממצרים מחשש לביטחונם( בני ישראל)צאצאיו של בית יעקב , מכן

שנים רצופות של נדידה מפרכת  40שארכה , הגירה גדולה וארוכה; אותה עזבו לפני זמן רב –ארץ כנען 

לא נתקלו בשטח , וכאשר הגיעו לארץ, ת ההיסטוריתבמסע חזרה אל המולד, ומלאת אירועים במדבר

אי אפשר לצפות שעמים . שהשתקעו במקום וחיו שם את חייהם, אלא בתרבויות ובעמים אחרים, נטוש

לא ישפיעו כלל זה על זה מבחינה האמונה או ( ולא משנה אם בקשרי ידידות או עויינות)שחיים זה לצד זה 

, השפיעו עליהם, שלצדם חיו בני ישראל בארץ כנען אליה הגיעו, של העמים" זרות"האמונות ה. התרבות

 .לאורך כל שהייתם בארץ, ככל הנראה

החוקרת . גם ראשיתה של הנצרות טמון בחוויות הגירה ונדידה של אחד ממעצביה ומקדושיה החשובים

שלושה מסעות שבמהלך חייו ביצע לפחות , מזכירה כי פאולוס", זרים לעצמינו"בספרה , וליה קריסטבה'ז

, יתר על כן. ודרש את דרשותיו לרוב בפני קהל של נודדים ומהגרים כמוהו, נדד מעיר לעיר, מיסיונריים

מחפש תומכים , מהגר ממקום למקום, שהיה נודד מעיר לעיר, מביאה קריסטבה את סיפורו של ישו עצמו

הוא  –יו מעוגנות בחוקי המקום ופעולותיו לא ה, לא היה לו מקום קבע בו יכול היה להשתקע. ומאמינים

הרומאים ראו בו זר כי היה מונותאיסט והטיף לאמונה שונה ומסוכנת . היה זר לחברה במלוא מובן המילה

בוגד , ראו בו זר –" צמח"ומתוכם , שראה בהם את עמו – היהודים. אמונה ששאפו להכחיד, מבחינתם

, ה להביא לתרבותם המעוגנת והמסודרת זרם אחרשכן הוא קרא תיגר על הנהגים המסורתיים וניס, ונוטש

אלא גם , מסתכמת לא רק במעבריו הפיזיים ממקום למקום, אם כן, ההגירה של ישו. מערער, שונה

. בין הרומאים היה זר ובין היהודים אף יותר –בתחושה המתמדת של זרות כלפי כל קבוצה אליה הגיע 

את הדת החדשה שכיום ,  ך יצרו ישו ותומכיו אחריוובכ, הוא חיפש תומכים ומאמינים בדרכו החדשה

שנוצרו כתוצאה מסימביוזה מסוימת , שונות, הם יצרו תרבות ודת חדשות –מופצת על פני מרבית העולם 

 .  בין שתי התרבויות המקומיות

היא אחד " רה'ההיג" –גם האסלאם מתחיל מסיפור הגירה של אדם אחד  –בדומה לנצרות וליהדות 

וראשיתו כנביא וכשליח , המסע של מוחמד מהעיר מכה לעיר מדינה –המכוננים של האסלאם  הסיפורים

 . לא היה מוחמד הופך לדמות המכוננת שהיה, שללא מסע ההגירה הזה, אפשר אף לומר. האלוהים

(, בצורה כזאת או אחרת)עליהן מושתת העולם המודרני , ששלוש הדתות המונותיאיסטיות, כך יוצא

ישו או בני , בין אם זה מוחמד. יפורי הגירה שונים או נובעות מתוך סיפורי ההגירה הללועוסקות בס

לכן הגירה היא . העולם המונותיאיסטי כולו יוצא מתוך סיפורי הגירה גדולים ומשמעותיים –ישראל 
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 אנו חיים בתוך מציאות הגירה אחת. המונותיאיסטית –עליו מושתתת התרבות המודרנית , מיתוס עמוק

ההגירה הטביעה חותם על , או בתור מהגרים מארץ אחת לאחרת, לא רק בתור ילדיהם של מהגרים. גדולה

כל אלה  –הסביבה בה אנו חיים , הדתות בהן אנחנו מתחנכים. בני האדם עוד הרבה לפני שידעו להגדירה

 . רוויים בסיפורי הגירה

היא כידוע תופעה המוגדרת בין , 19-ותחילת המאה ה 18-המודרניות שהחלה להתפתח בסוף המאה ה

נדידה זאת התאפיינה בנדידה המונית מכפרים לערים הגדולות ". נדידת העמים הגדולה"השאר כעידן 

לצפון אמריקה ולדרומה  19-מיליון אירופאים מהגרים במהלך המאה ה 60-כ. ומאירופה לארצות הברית

 ". העולם החדש"אל  –ולאוסטרליה 

ודות וההגירה קשורות לאורך חיים גלובלי המאפיין את הנו, בעידן הנוכחי

יש סוגים שונים של מהגרות . למהגרות עבודה ולפליטות, החברה המודרנית

המצב במדינתם מאפשר להם לחיות  –יש כאלה המחפשים שיפור  –עבודה 

אחרים מהגרים כי המצב "; יותר" –אך הם מחפשים משהו אחר , בכבוד

ויש גם אלה המהגרים ; לעבוד כלל והם רעבים ללחםבמדינתם לא מאפשר להם 

 . טק או מחקר-היי, במסגרת מקצועות גלובליים כגון רפואה

השנים שלאחר מלחמות העולם הגדולות התאפיינו בתופעת הפליטות והחיפוש 

פעם , הפכה תופעת הפליטים, בשנים האחרונות. אחר מקלט ומקום עבודה

האלימות המתמשכת , ת האזרחים בסוריהמלחמ –לפנומן תופס תאוצה , נוספת

עיראק , קוסובו, כגון אפגניסטן)והמצב הכלכלי הקשה במדינות אחרות 

יש לציין . פליטים אל מדינות אירופה-הביאו לגל נרחב של מהגרים( ואריתריאה

או כאלה שמחפשים , הבורחים ממלחמה בארצם, שתופעת מחפשי המקלט

החידוש נובע לא מעצם קיום  –חדשה מקור פרנסה טוב יותר  אינה תופעה 

הגיעו למדינות אירופאיות רבות , 2015נכון לשנת . התופעה אלא מגודל ממדיה

מרבית . שממשיכים להגיע במטרה לבקש מקלט, יותר ממיליון פליטים

אך יש גם כאלה , הפליטים מגיעים לאירופה לאחר מסע מפרך ומסוכן דרך הים

המסע שעושים . אורך שבועות רבים מסע שלבטח –שמגיעים דרך היבשה 

הוא , ואף מעבר מכך, הפליטים ממדינתם למדינות אירופה הוא כלל לא קל

, כארבעת אלפים פליטים. מסוכן כמעט יותר מלהישאר במדינה בה הם חיים

. נספו עוד בטרם הצליחו להגיע אל יעדם, 2015שניסו להגיע לאירופה בשנת 

ופך לקשה עוד יותר כשמדובר במשפחות וה, המסע נעשה בתנאים קשים מאוד

 . הרוצות להגיע מאוחדות אל יעדן הסופי

ולא להישאר , לברוח, מעדיפים הפליטים דווקא להגר, ולמרות כל זאת

אולי עובדת . אולי עובדה זו מעידה לא רק על חומרת המצב במדינות מהן מהגרים הפליטים. במדינתם

מעידה על מאפיין  –יציאת מצרים של ממש  –מסוכן ומיגע , הבחירה המודעת של הפליטים במסע ארוך

חלק משבט ללא עוגן , משחר ההיסטוריה היה האדם חלק משבט נודד–עמוק יותר של הטבע האנושי 

, אימפריות חיפשו כיצד להתרחב. אף פעם לא עמדה האנושות דום, גם אם היה לאדם מקום קבע. קבוע

 . מגלי ארצות יצאו למסעות על מנת לגלות יבשות חדשות ,שליטים חיפשו אילו שטחים אפשר לכבוש
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. ימשיכו בני האדם לחפש בית ולנדוד, וכל עוד מתקיימת האנושות כסדרה, האדם הוא מיסודו חסר מנוחה

 .נוסף –עדין יחפשו סיבות להמשיך ולחפש משהו אחר ", בית"גם אם ימצאו את אותו ה

 "המרחב השלישי"המושג 

נוצר מצב בו קבוצות המהגרים השונות חיות במעין מובלעות של , רות מהגריםבחב, לעיתים קרובות

, שיוצרים לעצמם המהגרים, בתוך הבועה הזאת. אליה היגרו מדינהתרבות ארץ המקור שלהם בתוך ה

מתפתחת תרבות הארץ בה , במקביל לכך. משתמרת התרבות של הזמן והמקום אותו עזבו המהגרים

כך קורה שלתרבות אותה משתדלים . גם תרבות ארץ המקור( עם הזמן)שתנה ומ, שוכנים כעת המהגרים

, מדינהלחסר קשר לארץ או , היא הופכת למרחב מדומיין – "פיזי"גרים בקרבם אין יותר עוגן לשמר המה

קיום במרחב "מכונה בעבודה זו , חסרת ארץ, הקיום בתרבות מעין זו. "המרחב השלישי"אותו אני מכנה 

 ."שלישי

חיפוש או אובדן זהות , ב ההגירה עשוי להוליד תחושות מורכבות של חוסר שייכות או שייכות כפולהמצ

. והסתגלות לא פשוטה למקום ולתרבות חדשים

סופרים וסופרות מעידים על כך שלעיתים קרובות 

, החיפוש אחר נקודת אחיזה –דווקא תחושות אלה 

מהוות השראה  –חוסר אונים מול הסביבה השונה 

הבחירה בעולם . פרותית ומולידות יצירתיותס

ככזה הופך המרחב . האומנות והספרות עשויה להוות אמצעי מפלט גם למהגרים שאינם אנשי אמנות

גם אם איננו , עולמם הקודם והמוכר, אמנותי למרחב שבו מתקיימים המהגרים בעולמם הפרטי-הספרותי

 . מקביל עוד לעולם קיים באפן ממשי

 היצירות

ועוסקות בדרכים שונות , ת היצירות שקראתי בזיקה למושג זה נכתבו על ידי סופרים מהגריםשלוש

 . פיקטיבית או אמיתית –בהגירה 

רומן [(. 1957] 1977, נבוקוב)מאת ולדימיר נבוקוב  ,פנין היצירה הראשונה היא 

מתאר את סיפורו של הפרופסור , 1957-אשר פורסם לראשונה באנגלית ב, זה

אשר היגר לארצות הברית לאחר , אינטיליגנט רוסי בגיל העמידה, י פניןטימופי

משתדל להתמודד עם , פנין פזור הדעת. התמוטטותה של רוסיה הצארית

יחד עם הזיכרונות שנשארו , הקשיים שמציב לפניו העולם המודרני אליו היגר

מד בתור בן למע, את התרבות בה גדל, בדרכו, פנין משמר. לו מארצו הקודמת

אך בה בעת משתדל לבצע מעין , אקונומי גבוה יחסית ברוסיה הצארית -סוציו

געגועיו וזיכרונותיו מופנים כלפי ארץ . אקולטורציה לעולם של ארצות הברית

, שכן רוסיה הצארית הוחלפה על ידי ברית המועצות, שאיננה קיימת עוד

ים בתרבות הוחלפה על ידי הסובייט –והתרבות אליה כה כמה פנין לחזור 

 ". אדם החדש"חדשה וב

“Someday, interrupting my writing, I 

will look through the window and see a 

Russian autumn." V. Nabokov 
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מתוך קובץ  מקס פרברהיא הסיפור  , היצירה השנייה שבה אעסוק

[(, 1992] 2002, זבאלד)זבאלד . ג. מאת וו המהגרים  הסיפורים בשם

המספר מביא את סיפורו . אשר מספר את סיפורם של שלושה מהגרים

האישי שלו  יחד עם סיפורו( גם הוא בעצמו מהגר)של הצייר מקס פרבר 

, סיפור ההגירה הנוסף הוא של אמו של מקס פרבר. כמהגר אל אנגליה

. תודעתי-מסע שהוא גם פיזי וגם נפשי –אשר היגרה מהכפר אל העיר 

, לביתו של מקס פרבר, בסופו של דבר, סטר הופכת'העיר הנוודית מנצ

, תחושת התלישות. שמשתקע דווקא בעיר שהזרות היא המהות שלה

שהוא  –מודגשת על ידי מבנה הסיפור , שונה, חר מרחב נוסףוהחיפוש א

ויוצר תחושה כי הסיפור  –דמוי דוקומנטרי ומלווה בצילומים רבים 

הסיפור . ומבוסס על דמות שהיא בשר ודם, שכותב זבאלד הוא אכן אמתי

 . עצמו הופך למרחב השלישי בהופכו את המומצא למציאותי

, לב)סוג מסוים של יתמות  לאונורה לב היא ספרה של א, היצירה השלישית

מתארת לב את , שהוא מעין תערובת של דוקומנטציה וספרות, בספרה(. 1999

. ארץ מולדתה –מסעה במסגרת המשלחת הישראלית הראשונה לפולין 

משחזרת לב את זיכרונות ילדותה ומבקרת במקומות בהם , במהלך מסעה

מספרת לב את סיפור עלייתה , כךנוסף על . היא גרה ובהם גרו הוריה וסביה

וניסיונותיה להיטמע בחברה , את התאקלמותה בסביבה הישראלית, ארצה

ה לשפות יהיא מתארת את קשר". היהודי הגלותי"הצברית שכה בזה לדמות 

ואת הקשר הבלתי יתואר עבורה בין המילים ( שפת אמה)הפולנית והרוסית 

מתארת לב את , ל לכךבמקבי. הספציפיות בשפות האם שלה לרגשותיה

קשרים שלא  –חיפושיו של בן זוגה אחר קשרים להיסטוריה המשפחתית שלו 

שניהם מחפשים . כיוון שלא הכיר את השפה כמוה, בהשוואה אליה, זכה להם

אך בעיקר , הן בעקבות הזמן החולף)עולמות שהשתנו  –אחר מולדת אבודה 

מהתרבות היהודית בעקבות מלחמת העולם השנייה שמחקה כמעט כל זכר 

 . ולעולם לא יחזרו עוד( שהייתה במקום

הגעגועים למקום שאבד  –" מרחב השלישי"אני מציעה לקרוא דרך התבוננות ב, את שלושת היצירות הללו

מובלעת תרבותית בתוך תרבות , פיזית" מעוגן"מצב שיוצר הוויה וקיום בממד תרבותי לא . ואיננו עוד

 . קיום בתוך ממד השפה והספרות, ו לחלופיןא, הארץ אליה נעשתה ההגירה

מצב המתואר והמאופיין  –שונה הצעת הקריאה שלי מהראייה המקובלת של מצב ההגירה , מבחינה זו

ואל שתיהן היא , אלא שתיים, יש לא רק מולדת אחת, לדוברת בשיר". אורן" –בשירה של לאה גולדברג 

מולידה אצל הדוברת את הכאב הנורא , ות הכפולהתחושת השייכ. מרגישה שייכת כמעט באותה המידה

השייכות -גם בשיר זה ניתן לראות דווקא את אי, אולם. של קריעה בין שני מקומות שיקרים ללבה

שייכת לשני המקומות ולאף אחד  –" נופלת בין שני הכיסאות"התחושה שהיא כמו  –שמרגישה הדוברת 

המביא , מצב ההגירה התמידי –שייכות שונה במקצת מהווה תחושת " מרחב השלישי"ה. מהם בו זמנית

מצב זה מביא לא . לא קשור לאף ארץ ולא מעוגן באף מולדת, ליצירתו של מרחב אחר בו חי המהגר

המהגר . אלא לתחושה של חוסר שייכות מתמדת, ולא לתחושה של שייכות כפולה, לתחושה של שייכות



94 

 

שונות  –גיבורי הספרים  –" ציפורי המסע. "ת חייוחסר בית וחסר עוגן לשארי, נשאר במצב נוודות

 .  להן מוכר הכאב שבהעדר המולדת –" שתי המולדות"להן לא מוכר כאב , של לאה גולדברג" ציפוריה"מ

 ביבליוגרפיה

 (.2000, )הנוודות החדשה', דוד גורביץ .1

הקיבוץ : תל אביב, נחום-דניאל בן: תרגום, הקניין הפרטי והמדינה, מוצא המשפחה, פרידריך אנגלס .2

 (.1940)ארצי והשומר הצעיר 

 .הוצאת דביר( 2011, )קיצור תולדות האנושות, הררי-יובל נח .3

 (.2009)ריסלינג , הילה קרס: תרגום, זרים לעצמנו, וליה קריסטבה'ז .4

5. BBC News ,201 מתוך אתר החדשות. 

 (.1999, )18יים מתוך אלפ, כרוניקה של דיסוננס: והאתוס היהודי" מולדת"המושג , חגי דגן .6

 .Exile and the Narrative Imagination, (Seidel, 1986) ,מיכאל סיידל .7

 (.2008, )הוצאת הקיבוץ המאוחד ,הנרטיבים של ספרות השואה, איריס מילנר .8

9. Bryan Boyd, Vladimir Nabokov: The Russian Years, (1990) 

10. Vladimir Nabokov, Speak, Memory: An Autobiography Revisited, (1966) 

11. Donald W. Winnicott, Playing and Reality, (1971) 
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 'ואין לנו דברים אלו בלתי הסברה'

 המיימונית  במסורתמיקום חברתי ותודעה היסטורית 

 בשלהי ימי הביניים

 ירושליםתיכון תורני ע"ש הימלפרב, חניך: אביעד מרקוביץ, 

 רסיטת תל אביבעמית: פרופ' יוסי שוורץ, אוניב-מנחה

 

 

 הרקע למחקר ומטרתו

( את חיבורו 'שאלות על Buridan, 1298–1358, פרסם ז'אן בורידן )14-של המאה ה 50-בסוף שנות ה

שמונת ספרי הפיזיקה האריסטוטלית'. לאחר שהציע הוכחה על דרך השלילה לקיומם של השכלים 

את זאת איני טוען בחוזקה אלא "דבריו:  הנבדלים מהסבר תנועתם של גרמי השמים, הוא מיהר לסייג את

(. הסתייגותו של בורידן Maier 1955, p. 212" )כמי שמבקש ממורי התיאולוגיה שיורוני בעניינים אלה

החל  הביניים. היא במידה רבה תוצר של תהליכי התמקצעות הידע שעברה החברה האירופאית בשלהי ימי

תמורה  ,בתחומיה של העיר המתפתחת ,ת שוק, חלהבצל המעבר מכלכלה ביתית לכלכל, 12-מהמאה ה

מבנית עמוקה בארגון הידע, שהתבטאה בזניחה של שושלות משפחתיות לטובת מסגרות מוסדיות חדשות 

של מרחב למדני מזן חדש, המיוסד תהוותו האוניברסיטאות. תוצאתו המובהקת של שינוי זה הייתה ה –

מקצעותה של הלמדנות הייתה אפוא תמורה חברתית על החלוקה החדה שבין מומחים להדיוטות. הת

ופוליטית ממשית. ברם, היא כללה גם ממדים סמליים שהתבטאו באופני המשגה מחודשים של הידע על 

 תכניו, דימוייו ויומרותיו. 
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היא לנסות ולבחון פנים מסוימות שבהן הותיר מכלול ההתרחשויות המתואר  מטרתו של המחקר הנוכחי

סיפור ב בחינה זו נעשית במהלך המאמר הנוכחי מתוך התמקדות חברת המיעוט היהודית.את רישומו על 

פרובנסלי קלונימוס בן -אחד, חריג ושכוח למדי, המופיע בשולי אגרת ביקורתית ששלח המלומד היהודי

. הסיפור מתאר שיחה (1345-1280) אל ידידו יוסף אבן כספי 1318-( ב1328אחרי -1286קלונימוס )

לבין ר' שמואל ( 1250-1194ושה )ה בין פרידריך השני הוהנשטאופן, קיסר האימפריה הרומית הקדשהתנהל

. במרכז השיחה מופיע פירוש הנודע של 'מורה הנבוכים' לעברית מתרגמו(, 1232-1165 אבן תיבון )רשב"ת,

מים ובשל מצוות פרה אדומה. לטענתי, בהעדר אזכורים קודלקיומה של  היסטורי שנתן הקיסר הנוצרי

מהימן. במקום זאת, יש להבינו כייצוג ספרותי  תיעודבעיות תיארוך שונות, לא ניתן לקרוא את הסיפור כ

לפיכך, לאורך המאמר מתפרש הסיפור לאור ההקשרים התרבותיים מחברו. -לתודעתו העצמית של מוסרו

 השונים בהם הוא מעוגן. 

  טעמי המצוות

מצוות המיימונית ה ההקשר הפילוסופי של תורת טעמי

הסיפור. בחלקו של מסמן את מוקד העיסוק המרכזי 

פיתח הרמב"ם שיטה  השלישי של ספרו 'מורה הנבוכים'

. במרכז פשרן של המצוותפרשנית מקיפה ועצמאית להבנת 

האבחנה  –ות שתי אבחנות, שהן אחת תפיסתו עומד

המדרשית בין 'משפטים' ל'חוקים' והאבחנה של 

בין )בתיווכו של רב סעדיה גאון(  יתהתאולוגיה המוסלמ

בין מצוות בעלות  כלומר, – מצוות 'שכליות' ו'שמעיות'

לקיומן, לבין מצוות שקיומן מותנה ברצונו  מובן וגלויטעם 

שינה הרמב"ם את היחס בין השרירותי של האל. בדיונו 

מושגי השכליות והשמעיות לא נתפסו עוד שתי האבחנות. 

אלא החופפות לאבחנה המדרשית,  כשתי קטגוריות נבדלות

כאיכויות שונות של מכלול המצוות כולו. לפיכך, טוען 

הרמב"ם להגדרה של החוקים כקטגוריה מובחנת של מצוות 

'מקרי', ומותנה בהקשר ההיסטורי המסוים השכלי שטעמן 

לטענתו, רק שחזור המהלך ההיסטורי בו הוא מעורה. 

 קיומם. שאפשר את הופעתם יעניק פשר רציונלי ל

 את פעולתה של ההשגחה האלוהית מכנה הרמב"ם 'תלטף' 

מתוך לדבריו, . עורמה והן חסד מונח שפירושו הן –

בטבע האנושי לא עקר האל בבת אחת מלבם של התחשבות 

 הוא נקטבמקום זאת, בני ישראל את אמונתם האלילית. 

בתנועת מלקחיים של שמירה חלקית עם היפוך של האמונות 

. כך במסגרת הפולחן החדש שיצר האלילייםוהמנהגים 

אלילות גמורה  ביניים בין למשל, מהווים הקרבנות שלב

פולחן אלילי שהתפרק ממטרתו  –למונותאיזם טהור 
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על מקורות מוסלמיים טען הרמב"ם שלאותה תרבות אלילית אוניברסלית המקורית. יתר על כן, בהסתמך 

הייתה למעשה כת קטנה אבאים. הצאבא יד בדמות הצנותר שרבימי המקרא שבצלה התקבלו המצוות 

הפכה . ברם, בדיוניו של הרמב"ם היא שהתקיימה בחרן למן שלהי העת העתיקה ועד התקופה העבאסית

 לביטוי נרדף וכמעט פרדיגמטי למושג האלילות עצמו. 

ש"ם(. חוק פונקנשטיין ת) חזות של חדשנות רבה המחקר המודרנית רעיונותיו של הרמב"ם קנו בספרות

והיסטוריה, תבונה והרמנויטיקה שולבו אצלו לכדי סכמה רעיונית כוללת. ייחודה לא נובע רק מהאופנים 

 רחבתהיסטוריוסופית הצבת שיטה עיקר בתיאולוגי, אלא ב-שבהם מקודדת ההלכה לתוך הדיון הפילוסופי

ת מצוות פרה אדומה מקבלבהקשר זה, היקף כמתודה מרכזית להבנת פשרו התבוני של החוק הדתי. 

המופיעה ביסוד הסיפור משמעות מיוחדת. כאמור, הרמב"ם הניח את התשתית למסורת פילוסופית של 

עיסוק בטעמי המצוות. עם זאת, נותרו בשולי מפעלו מספר מצוות שלא נודע להן טעם. הפרה, שכבר 

והן לביטוי כפשוטו הייתה הן לסמל במדרש נודעה כמצווה היחידה ששלמה המלך לא ידע את טעמה, 

עצמו. בכך, היא תפקדה כאתגר אינטלקטואלי ודתי לחסידיו לתלמידיו  ב"םמגבלות הידע של הרמל

על  שהותיר רבם. תהמושגי תהוםאחריו, ששאפו להשלים את המשימה שהוטלה עליהם ולמלא את ה

שב"ת ותלמידיו ן שרוזאת כיוו ,הרקע המתואר, ייחודו של הסיפור שמביא קלונימוס מתחדד אף יותר

 אמנם עסקו בפרשנות טעמי המצוות, אך דחו כמעט לחלוטין את היבטיה ההיסטוריים. סיפורו מופיע

 המעמידה במרכזה את 'שיבת המודחק' ההיסטורי למרכז הבמה.  אפוא כתופעה ספרותית חריגה למדי,

 העתקת החכמה

חשיפת היסודות  –חצר? , ומה פשרה של הפנייה אל ההמשגה ספרותיתאך מדוע בכלל לפנות ל

בדומה למחברים הפילוסופיים הישירים המופיעים בסיפור מגלה רק טפח מכלל המארג שממנו הוא עשוי. 

רבים בימי הביניים, מופיע מבטו של קלונימוס בראש ובראשונה לא כבריאה יש מאין, אלא מתוך הפנמתו 

'העתקת ספרות תייך הסיפור היא הסוגה הספרותית אליה מש הנדון,במקרה אל דגם ספרותי נתון. 

באירופה בימי הביניים. ה סיפורי יסוד שרווחסוגה מובחנת של -, תת(translatio scientiaeהחכמה' )

מקורותיהן. על  ,בהם נוצרו והתקבלו ,ללמד את הקהילותהיה סיפורי ההעתקה תפקידם העיקרי של 

חכמים ממזרח למערב, תנועה מרחבית  נכחה במרכזם של סיפורים שונים הגירתם של, היהודי בהקשר

ישראל לטובת ייסודם של  ארץבבבל ובהניתוק מהמרכזים הדתיים העתיקים ששביטאה במובלע את רעיון 

באגן הים התיכון. העיסוק בסיפורי ההעתקה לא היה רק בגדר הכרעה מופשטת בלבד, מרכזים חדשים 

. בתוך כך, עיצבו הסיפורים )בונפיל תשמ"ז( וץמפנים ומחשונות ככלי להצדקת תביעות פוליטיות ושימש 

ומלווה לא פעם  מתחים, הנעה בין שייכות לניכור כלפי המרחב בו היא מתקיימת תודעה קהילתית רבת

 . (14)בן שלום תש"ע, עמ'  בהנכחה של המזרח המדומיין בזיכרון הקולקטיבי המקומי

עלולה ליצור ם סיפורי הייסוד הקדומים ברם, התבוננות חוזרת בסיפור מגלה שהצבתו בשורה אחת ע

לבין סיפורו של  11-וה 10-רושם מטעה. קיים פער תקופתי משמעותי בין סיפורי הייסוד בני המאות ה

אפוא הקשר תודעתי  דגם הספרותי הקדום מצריך. השימוש ב14-בראשית המאה ה נכתבקלונימוס, ש

יד שממלאת התנועה ממזרח למערב בעיצובה של זה האחרון עשוי להתקבל מתוך עיון בתפקקרוב בהרבה. 

 המסורת המיימונית עצמה. 
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אנדלוס בידי המווחידון, היגרו רבים -, בעקבות כיבוש אל12-החל מהמחצית השנייה של המאה ה

מהמלומדים היהודים המקומיים צפונה, לפרובנס ולנגדוק. שם, נתקלו המהגרים בשתי תופעות חדשות 

קהילה יהודית מקומית בעלת השכלה מדעית נמוכה בצד מלומדים נוצרים   – מוצאם שלא הכירו בסביבת

של המלומדים היהודים כלפי עמיתיהם הנוצרים היה  םמקומיים בעלי השכלה מדעית נרחבת. יחס

נחיתות עמוקה. מתח רגשי זה 'נפתר' דרך עיצוב סמכותם  אמביוולנטי, ונע בין קרבה וידידות לבין תחושת

הוא  –לעיצוב עצמי זה נודעו תפקידים שונים במסורת התיבונית של הידע ה'ערבי'.  הלמדנית כבעליו

תביעותיה של הקהילה היהודית בספרות  גיבושותרם גם לצידוק למגעים עם המלומדים הנוצרים,  העניק

עיצובה של כנגד הנצרות. עם זאת, תרומתה העיקרית של התודעה הערבית החדשה הייתה  הפולמוס

אנדלוס ומחזיק בעמדות -מובחן, הנשען על גוף המהגרים המיוחס מאלתרבותי יבונית כחוג השושלת הת

 שכלתניות רדיקליות. 

. בתקופה זו החלה להתפתח באיטליה 14-פה של המאה היהתמונה המתוארת נשברת בקול רעש גדול על ס

ומדים יהודים ספרותית של מלתנועה  –תופעה המכונה במחקר 'סכולסטיקה עברית' ובצפון ספרד 

. אחד מנציגיה בת הזמן הלימוד של הסכולסטיקה הלטינית במוצהר את המינוח הלמדני ושיטות ואימצש

(, דודנו של עמנואל הרומי והוגה ידוע 1330אחרי -1292הבולטים של תופעה זו הוא יהודה בן משה רומנו )

את . בנפולי( 1343-1277)מאנז'ו  בפני עצמו, שעבד לצד קלונימוס כמתרגם בחצרו של רובר השני 'החכם'

מפעלו הפרשני הגדיר רומנו כניסיון למזיגה בין המסורת המיימונית ובין החידושים הסכולסטיים. למותר 

תמורה תודעתית עמוקה. עדות לכך ניתן למצוא גם לציין שהמגע הנלהב עם גופי הידע החדשים הניע 

אכול "מופיעה בקדמת חיבורו 'ביאור מעשה בראשית': קוראיו, ה בהתנצלותו הפיוטית של רומנו בפני קהל

מיוסדת אמנם פתיחה זו  ."מציד לך אביא/ ואל תשעה למנחת שווא/ הלא קול יעקב קולי/ אם ידיי ידי עשו

חושף את תודעתו  חד. טשטוש הניגוד המקראי ה)בראשית כז, כב(, אך בשינוי מבני בולט המקרא לשוןעל 

 –כלאיים, פרי המזיגה המשונה של קול יעקב המונח בידיו של עשו  בןכסובייקט העצמית של רומנו 

 נוצרי. -מסורת מיימונית בלבוש סכולסטי

התמורה שאליה התוודענו לעיל עשויה לסייע בידינו בהבנת דמותו של הקיסר 'המלומד' בסיפור. בהינתן 

כתיאור כמעט סטירי.  היכרות מוקדמת עם קורותיה של המסורת התיבונית, דימוי כזה עשוי להתפרש

תיאולוגי טומנת בחובה ערעור חריף על תקפות -ההכרה בקיסר כמקור להכרעה בליבת הדיון הפילוסופי

של קלונימוס  וסיפורלפיכך, אני מבקש לקרוא את הידע שבפי המלומד המיימוני, ובכך גם על זהותו. 

באורח מהותי את דימוייו. אם  תוך הפנמה עמוקה של מעתק הידע משנהאשר מכמענה פולמוסי מחוכם, 

להשתמש בלשון האגדה המפורסמת, מקומה של הפרשנות הנכונה אינו 'מתחת הגשר' בפוסטאט הרחוקה, 

הזהות המיימונית   – אלא ב'בית', בחצר הקיסר בנפולי. הקשר מוסדי זה אינו מקרי, ומהפך את היוצרות

הסמכות  נועה זו מובילה לנטישת טענתמוגדרת מחדש דווקא דרך המבט הזר של הריבון הנוצרי. ת

 לעקירתו של המלומד המיימוני מהמזרח המוסלמי ולנטיעתו באירופה הנוצרית. –המסורתית, ה'טבעית' 

, מופיע הקיסר באורח פרדוקסלי ככפילו של הרמב"ם, המוסר המוסמך של החכמה הצאבאית כך

כמתרגם  ת' הייתה רכיב מרכזי בתודעתוהקדומה, אך גם ככפילו של קלונימוס עצמו, שהספרייה ה'ערבי

התיחום החדים שאפיינו את המסורת המיימונית  את קוויממילא תודעה עצמית כזו ממירה  .מקצועי

 בראשיתה בזהות חדשה ונזילה בהרבה.
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 סיכום

מסקנתו העיקרית של המחקר היא שיש לראות בהתמקצעות הידע בחברה היהודית תופעה ייחודית 

חברה האירופאית. בניגוד לבת דמותה הנוצרית, שהייתה ארוכה ואיטית, מופיעה בהקשר הרחב של ה

תמורה כמעט פתאומית שלוותה בזעזועים  –ההתמקצעות בחברה היהודית כ'אירוע שבואו נתאחר' 

פוליטיים שונים. יתר על כן, בהעדרן של ריכוזיות פוליטית וטריטוריאלית אני תופס את עיקרו של תהליך 

בטענות הידע של המלומדים עצמם, המאופיינת בזניחה של דימויים שושלתיים לטובת זה כתמורה 

דימויים מקומיים. מלומדים שונים לא יכלו עוד להסתמך על אבותיהם כמקור לביסוס סמכותם. במקום 

כלומר,  –כמוקדים חדשים לזהות מקומית  ופעלו זאת, הם פנו לדמיין את המרחבים העירוניים בהם חיו

במקום זה ולא אחר. דימויי הידע  נמצאות ןדווקא מפני שהן ת את כוחוסמכות השואבות טענשן של לגיבו

החדשים אפשרו למלומדים לווסת את מגעם עם הקהילות הבורגניות שבקרבתן חיו, ובכך להגן על זהותם 

דמות במקרה של המסורת המיימונית, הותיר השבר המקצועי חותם גלוי וניכר ב בעולם משתנה תדיר.

המטלטל של הידע ממזרח למערב, תהליך שכזכור הפך את המלומד המיימוני לזר נוכח  עברהעיסוק במ

מפתה לדון לאור הממצאים הללו בתפקיד החברתי שממלאים דימויים מקומיים בעולמן של שלו.  מסורתו

 בפעם אחרת. מסורות למדניות נוספות בקרב יהודי אירופה באותו הזמן. לשאלה זו אני מקווה לפנות 

  ביבליוגרפיה נבחרת

 מקורות ראשוניים

 .36ר' יהודה בן משה בן דניאל רומנו, ביאור מעשה בראשית, כ"י רומא וטיקן  .1

 ר' משה בן מימון )רמב"ם(, מורה נבוכים, מהדורת מ' שוורץ, תל אביב תשס"ב. .2

 עמנואל בן שלמה הרומי, מחברות עמנואל, מהדורת ד' ירדן, ירושלים תשמ"ה.  .3

 .1837ר' שמואל בן יהודה אבן תיבון, מאמר יקוו המים, מהדורת מ"ל ביסליכיס, פרסבורג  .4

5. Egidius Romanus, Quodlibeta II q. 20, ed. Frater Simon de Ungaria, Bolonge 1481. 

6. J. Perles (ed.), Kalonymos ben Kalonymos’ Sendschreiben an Joseph Kaspi, Munchen 

1879. 

7. L. Pepi (ed.), Pungolo dei Discepoli (Malmad ha-talmidin): Il sapere di un ebreo e 

Federico II, Palermo 2004. 

 ספרות מחקר

ישראל לבין בבל: קווים לחקר תולדות התרבות של היהודים באיטליה הדרומית -ר' בונפיל, 'בין ארץ .1

 .30-1עמ'  הביניים המוקדמים', שלם ה )תשמ"ז(,-ובאירופה הנוצרית בימי
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 124ר' בן שלום, 'יומן המסע למזרח של יוסף אבן כספי )שלא נכתב(: דימויים ואוריינטליזם', פעמים  .2

 .51-7)תש"ע(, עמ' 

בין תורה לחכמה: ר' מנחם המאירי ובעלי ההלכה המיימונים בפרובנס, ירושלים מ' הלברטל,  .3

 תשס"א.

 ם, תל אביב תש"ם.ע' פונקנשטיין, טבע היסטוריה ומשיחיות במשנת הרמב" .4

מ' פרי, 'נשים שוחטות: מסורת, הלכה ומציאות בשלהי ימי הביניים', בתוך: א' באומגרטן, ר'  .5

וינשטיין וא' רז קרקוצקין )עורכים(, טוב עלם: זיכרון קהילה ומגדר בחברות יהודיות בימי הביניים 

 .146 - 127, עמ' מאמרים לכבודו של ראובן בונפיל, ירושלים תשע"א –ובראשית העת החדשה 

א' ריינר, 'השקר הגלוי והאמת הנסתרת: יהודים, נוצרים ומקומות קדושים בארץ ישראל במאה  .6

 .170-168הי"ב', ציון ס"ג, ב )תשנ"ח(, עמ' 

7. C.S. Jaeger, The Envy of Angels Cathedral Schools and Social Ideals in Medieval 

Europe, 950-1200, Philadelphia 1994.  

A. Maier, Zwei Grundprobleme der scholastischen Naturphilosophie, 4, Roma 1955 

8. M. Steinschneider, Kaiser Friedrich II uber Maimonides, Hebräische Bibliographie VII 

(1864), pg. 62-66, 136. 

9. B. Stock, The Implications of Literacy: written Language and Models of Interpretation in 

the eleventh and twelfth Centuries, Princeton University Press, Princeton 1983. 
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?התשמע קולי  

 השפעת השמעת קול על התפתחות זהות מנהיגותית 

 ועל המוטיבציה להנהיג

 אשדוד, מקיף ג ,רעות רוזנברג: חניכה

 אוניברסיטת בר אילן ,שולי זימרמן' בגו רונית קרק' פרופ: עמיתות-ותמנח

 

 א ו ב מ

משאבים רבים בשנים האחרונות בו מושקעים שתחום  אהי ההתפתחות מנהיגות בארגונים ופיתוח

(Cartwright & Schoenberg 2006). שאלה  אהי – ובמיוחד זהות מנהיגותית ,כיצד מתפתחת מנהיגות

 .ר עד כהמשמעותית שקיבלה תשומת לב מחקרית מוגבלת ביות

וכל גורם מקבל על עצמו תפקיד חברתי מסוים , בו משתתפים מספר גורמיםשתהליך חברתי  אהי מנהיגות

 ,DeRue, Ashford, & Cotton)כדי לחתור באופן משותף להגשמת יעד קבוצתי  – ברצון או לא ברצון –

, כמו כן. תפיסת החברהכמו גם , ה/היא התפיסה העצמית כמנהיג, לעומת זאת, זהות מנהיגותית(. 2008

סגנון המנהיגות , המעורבות בתחומים השונים, נושאת הזהות המנהיגותית גם את תחום מנהיגות האדם

 . ה/ה כמנהגי/ומאפיינים חשובים שלו

ובתורו מוטיבציה ומוכנות , יתכן שאחד הגורמים המפתחים זהות מנהיגותית בקרב עובדים בארגון

 & ,Rusbult, Farrell, Rogers) 1988 שנתבהחלו  -voiceחקר נושא הב(. (voiceהינו השמעת קול , להנהיג

Mainous, 1988 .)השפעת השמעת קול בארגון על התפתחות מנהיגות טרם , ככל שידוע לנו, עם זאת

דבר היוצר בלבול , השתנה ויוחסו לו הגדרות שונות( (voiceבמהלך השנים מושג השמעת הקול . נחקרה

 (. להגדרות שונות ומשתנות Morrison, 2011ראו )רות על השמעת קול וחוסר אחידות בספ
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בהן עובדים מגיבים לחוסר שביעות רצון שהשמעת קול נמצא במחקר שחקר דרכים שונות , בתחילה

 & ,Rusbult, Farrell, Rogers)עזיבה ונטישה , כשהדרכים האחרות שנמצאו היו נאמנות, בעבודה

Mainous, 1988 .)השמעת קול הוגדר ככל מאמץ שנועד לנסות לשפר את התנאים הנוכחיים ,במסגרת זו ,

עד יצירת קשר עם סוכנות חיצונית על , מהעלאת נושאים לממונה של אחד, וכלל מגוון רחב של התנהגויות

ההגדרה הייתה (. Rusbult, Farrell, Rogers, & Mainous, 1988)מנת לקבל עזרה בשינוי תנאי העבודה 

 .בצורה ברורה -voiceולכן החוקרים לא יכלו לנבא את ה, ת למדירחבה וכללי

בעיקר בתחומי יחסי עבודה  ,היו ניסיונות נוספים לחקור את מושג השמעת הקול שלאחר מכןבשנים 

אלא התייחסו אליו כמגוון , אלה לא ייחסו השמעת קול להתנהגותו של העובד. תיים ומשאבי אנושיתעשי

כמו נציג תלונות ופגישות  ,שבהם עובד יכול להשתמש כדי להשמיע את קולו רחב של מנגנונים רשמיים

אך הגדרה זו לא כוללת את הנסיבות להשמעת (. Hammer, Landau, & Stern, 1981)ייעול עם המנהלים 

 . קול ולא את התוצאות של השמעה זו

אותה , היא גיבשה הגדרה על השמעת קול בארגון( Morrison, 2011)מוריסון ' במאמר סקירה של אליזבת

היא הגדירה השמעת קול בארגון , במאמרה. המסתמכת על הספרות שהתגבשה עד כה, אמצנו למחקרינו

את חששות או דעות על נושאים הקשורים לעבודה מתוך כוונה לשפר , הצעות, כתקשורת של רעיונות

, מנהל בכיר או מנהל באותה דרגההגדרה זו כוללת בתוכה קול המופנה כלפי . של ארגון או קבוצה ותפקוד

אלא , יש להדגיש כי ההגדרה אינה כוללת דיבור סתמי. וקול המופנה אל חברי צוות ושותפים לעבודה

דיבור על נושא הקשור לעבודה או לארגון שמציע אפשרות לעשות דברים אחרת או צורך להפסיק או 

 .  לשנות דבר מה בארגון

ייתכן שהוא נושא בתוכו עוד , הוא דיבור על שינוי המצב הקיים, ה לעילעל פי ההגדר, מכיוון שהשמעת קול

 ,Morrison)שכן כל דיבור על שינוי מאתגר את הסטטוס קוו , ממד של סיכון – שני ממדים אימפלסיטיים

שכן סביר להניח שהצעת שינוי נובעת מכך שאכפת למציע מהשינוי שהוא , וממד של זיקה רגשית ,(2011

 .ה/או היא מציע

במחקר  ,התחלנו לחקור, סיון להבין את הגורמים התורמים לפיתוח מנהיגות וזהות מנהיגותיתיבמסגרת נ

את הקשרים בין השמעת קול לבין מוטיבציה להנהיג ומוכנות להנהיג כמתווכים על ידי זהות , מקדים

ת להשפיע ההשערה המרכזית של המחקר המקדים הייתה שחוויה של השמעת קול מסוגל. מנהיגותית

 .ולבנות את הזהות המנהיגותית של אדם ובעקבות כך תהיה עלייה במוכנות ובמוטיבציה של הפרט להנהיג

 המחקר המקדים

יהם סטודנטים למדעי החברה בשנת לימוד)נערך ניסוי בו התבקשו נבדקים , על מנת לחקור השערה זו

 –קבוצת ניסוי וקבוצת ביקורת  –הנבדקים חולקו לשתי קבוצות . לשאת נאום מול מצלמה (הראשונה

כאשר , הנבדקים התבקשו לדבר על נושא הקשור ללימודים או להווי באוניברסיטה. בצורה רנדומלית

ואילו קבוצת הביקורת , קבוצת הניסוי התבקשה לנאום על נושא שדורש שינוי משמעותי בעיניהם

גם קהל היעד היה . ירה על ניטרליותתוך שמ, התבקשה לתאר בצורה טכנית את האופן שבו דברים פועלים

קבוצת הביקורת היה צעירים שנרשמו להתחיל את לימודיהם במחלקה לפסיכולוגיה בקהל היעד  –שונה 



103 
 

המטרה של שינוי קהל . קבוצת הניסוי היה חברי סגל מהמחלקהבקהל היעד ו ,בשנת הלימודים הבאה

כאשר חברי סגל מייצרים )וצת הביקורת הצופים הייתה לתפעל סיכון בקרב קבוצת הניסוי לעומת קב

 (.תחושת סיכון גבוה יותר

שאלון , לפני שהסטודנטים נשאו את נאומיהם הם התבקשו למלא שאלון מקוון שכלל שאלות דמוגרפיות

שאלון חרדה חברתית ושאלות על דיספוזיציות שונות ששיערנו כי הן עשויות להשפיע על תוצאות , אישיות

הנאום המשתתפים ענו על שאלון שמטרתו הייתה לבדוק את השפעת המניפולציה על  לאחר נשיאת. הניסוי

שאלון , משאלון זהות מנהיגותית ,בין היתר ,השאלון הורכב. הזהות המנהיגותית ועל המוטיבציה להנהיג

חולקו למשתתפים עלונים , לאחר השלמת השאלון. שאלון רגשות ועוד, שאלות בקרה, מוטיבציה להנהיג

הובע צורך בסטודנטים שיתנדבו עבור ועדות שונות והם התבקשו לדווח בעלון את מוכנותם לקחת שבהם 

עדות וכן דיווח המשתתפים על כמות והבעת המוכנות לקחת חלק בו(. אופי מנהיגותי תבעל)חלק בפעילות 

 .  הזמן שהם היו מוכנים לתרום היוו מדדים של מוכנות להנהיג

 של תנאי ניסוישליטה במשתני רקע הניבה אפקט מובהק  – הבאות במחקר המקדים עלו התוצאות

זהות מנהיגותית כאשר רקע של ניסיון מנהיגותי מקדים וניסיון בדיבור מול קהל מיתנו  על (השמעת קול)

 : אזרחי-עבור ניסיון מנהיגותי; F(1,64)=6.12, α<0.05צבאי -עבור ניסיון מנהיגותי)קשר זה 

F(1,64)=8.62, α<0.05; עבור ניסיון בדיבור מול קהל :F(1,64)=19.57, α<0.05 .) הזהות המנהיגותית

מאשר הזהות המנהיגותית בתנאי ( M=4.02, SD= 0.14)הייתה חזקה יותר ( משמיעי קול)בתנאי הניסוי 

נמצא שרקע של ניסיון מנהיגותי מקדים וניסיון בדיבור מול קהל , כמו כן(. M=3.82, SD=0.17)הביקורת 

: צבאי-עבור ניסיון מנהיגותי)ו את הקשר בין השמעת קול למוטיבציה אפקטיבית להנהיג מיתנ

F(1,64)=4.68, α<0.05 ;אזרחי-עבור ניסיון מנהיגותי :F(1,64)=8.37, α<0.05 ; עבור ניסיון בדיבור מול

ורת המוטיבציה האפקטיבית להנהיג הייתה גבוהה יותר בקבוצת הביק .(F(1,64)=7.05, α<0.05: קהל

(M=3.2, SD=0.12 ) מאשר בקבוצת הניסוי(M=3.18, SD=0.09).  

הניתוחים שנעשו במסגרת המחקר המקדים התמקדו בנתונים מהשאלונים שמילאו המשתתפים לפני 

המוטיבציה , על מנת לחקור את ההשפעות של התפעול על הזהות המנהיגותית, הואחריהמניפולציה 

המוקד במחקר הנוכחי הוא לנתח את הנתונים שעולים מתוך , אתלעומת ז. להנהיג והמוכנות להנהיג

 .הסרטונים של הנאומים עצמם ולבדוק את הקשרים בין נתונים אלו לבין נתוני השאלונים

 מטרות המחקר הנוכחי

 :למחקר זה שתי מטרות מרכזיות

)שבדק את  זיקה רגשית, שינוי וסיכון( והקשרים שנצפו במחקר המקדים – בקרה על המשתנים )בקול (1

הקשר בין השמעת קול, לבין המוטיבציה להנהיג והמוכנות להנהיג של האדם המשמיע קול כמתווך 

באמצעות זהות מנהיגותית(. בקרה זו נעשתה באמצעות צפייה בסרטוני הנאומים וקידודם, הפרדת 

 הנאומים לרכיבים ועיבוד נתונים אלו. 
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שנמצאו במחקר המקדים )בין השמעת קול לזהות להבין לעומק את הגורמים המשפיעים על הקשרים  (2

רבליות וההתנהגותיות ומנהיגותית ובין השמעת קול למוטיבציה להנהיג( ולנתח את ההתבטאויות הו

 של הנואמים, במטרה לבחון את השפעתן על התוצאות של השמעת קול. 

 השערות

, שינוי)רכיבי הקול השונים לזהות את ההשפעות הייחודיות של  – במסגרת המטרה הראשונה של המחקר

 :אנו משערות השערות ספציפיות לגבי רכיבי הקול השונים – (סיכון ומטען רגשי

כך המוטיבציה להנהיג והמוכנות להנהיג יהיו , ככל שהמטען הרגשי בנאום יהיה חזק יותר :1השערה 

 . חזקות יותר

מנהיגותית ומוטיבציה להנהיג חלשות כך תגובש זהות , ככל שהזהירות בדיבור תהיה רבה יותר: 2השערה 

 . יותר

כך שדיבור . יהיה אפקט של דיבור על שינוי על גיבוש זהות מנהיגותית ועל המוטיבציה להנהיג: 3השערה 

 .  על שינוי ילווה בגיבוש זהות מנהיגותית ובמוטיבציה להנהיג חזקות יותר

ים על הקשר בין השמעת קול לבין להבין את הגורמים המשפיע – של המחקר המטרה השנייהבמסגרת 

, כי מידת הפירוט בדיבור (ההשערה הרביעית במחקר) אנו משערות – זהות מנהיגותית ומוטיבציה להנהיג

ומידת המטען הרגשי , מידת הביטחון העצמי המשודר בעת הנאום, מידת הרהיטות, מידת האקספרסיביות

 .יגותית והמוטיבציה להנהיגממתנים את הקשר בין התפעול לבין גיבוש הזהות המנה

 מהלך הניסוי

ניתוח הסרטונים נערך . ידיאו של נאומי המשתתפים במחקר המקדיםולצורך הניסוי נותחו סרטוני הו

באופן זה ניתן היה . ללא מידע על השתייכות המשתתפים לתנאי הניסוי השונים", עיוורת"בצורה 

 כל סרטון קודד על פי הקריטריונים הבאים .להתייחס לכל מרכיבי השמעת קול באופן אובייקטיבי

הוא  -5ו" כלל אין"הוא  1כאשר , -5ל 1לה בת חמישה פריטים הנעה בטווח שבין על סק וקודד יםמשתנה)

 (:מסמל לא 0-מסמל כן ו 1כאשר   -0/1מדד הוכן , "במידה רבה מאוד"

 טיעונים משתמש הנואם בזמן נאומובכמה  – מספר הטיעונים? 

 לשנות דברים קיימים באוניברסיטההאם הנואם מציע  – 1/0  – ר על שינויהאם יש דיבו? 

  המצב הקייםעד כמה יש ביקורת חיובית על ? המצב הקייםעד כמה יש ביקורת שלילית על?  

 האם הנואם מציע מצב חלופי למצב הקיים כעת – 1/0 – אלטרנטיבהת האם יש הצע? 

 מספר האלטרנטיבות המוצעות. 

 ות לדברים שיש להימנע מהם באוניברסיטהמספר התייחסוי. 

 מספר ההתייחסויות לדברים שיש להוסיף אותם לאוניברסיטה. 

 מספר ההתייחסויות לדברים שיש להשאיר אותם באוניברסיטה. 

 האם הנואם מתייחס לכך שהוא חלק  – 1/0 – האם יש התייחסות למיעוט הזמן באוניברסיטה

 ?מהאוניברסיטה זמן מועט בלבד
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 לא מהסס בדיבורו , עד כמה הנואם נראה בטוח בעצמו – ביטחון העצמי המשודר בעת הנאוםמידת ה

  ?'וכד

 ת טיעוניו בצורה מביע א, רציפות, שטף דיבור, עד כמה הנואם מדבר ברהיטות – רהיטות הדיבור

 ? ברורה והגיונית

 טונים שונים , ותהבעות פנים בולטות ומשתנ, מידת השימוש בתנועות ידיים – מידת האקספרסיביות

 . וגילויי רגשות דרך שפת גוף

 משתמש בביטויים שמסירים מעליו אחריות ,עד כמה הנואם נזהר בדבריו – מידת הזהירות בדיבור ,

  ?מהסס להעביר ביקורת

 מספר הדוגמאות שהנואם מביא מחייו האישיים – מספר דוגמאות אישיות. 

 .ייםלאחר שהסרטונים קודדו הם עברו ניתוחים סטטיסט

 ת ו א צ ו ת

 אפקטים של השמעת קול

על בסיס  ראינו השפעה מובהקת של תנאי ניסוי על מוטיבציה להנהיג, האקספרסיביותכששלטנו במידת 

 ,4.84=(F98,16)וכן על מוטיבציה להנהיג על בסיס ערכי ( F(8,16)=13.14, α<0.01)של רווח אישי 

α<0.05 ,)ת הניסוי מאשר בקבוצת הביקורתכאשר אלו היו גבוהים יותר בקרב קבוצ. 

 ראינו השפעה מובהקת של תנאי ניסוי על זהות מנהיגותית, של הדובר ברהיטות הדיבורכששלטנו 

(F(8,16)=8.4, α<0.01 ,) כאשר קבוצת הניסוי גילתה זהות מנהיגותית גבוהה יותר מאשר קבוצת

 . הביקורת

ראינו אפקט מובהק של , יים באוניברסיטהשל הנואמים מהמצב הק שביעות הרצוןכשהתחשבנו במידת 

ועל מוטיבציה על בסיס רווח אישי ( F(8,16)=4.858, α<0.05)תנאי הניסוי על מוטיבציה אפקטיבית 

(F(8,16)=4.42, α<0.05 ,) כאשר אלו היו גבוהים יותר בקרב קבוצת הניסוי מאשר בקרב קבוצת

 . הביקורת

 אפקטים של דיבור על שינוי

 ,F=8.29)ראינו אפקט מובהק של דיבור על שינוי על זהות מנהיגותית , הרהיטות בדיבור כששלטנו במידת

α<0.01,)  כאשר זהות מנהיגותית הייתה גבוהה בקרב הדוברים על שינוי מאשר דוברים שלא דיברו על

( M=4.24, SD=0.25)כאשר הזהות המנהיגותית הייתה גבוהה יותר בקרב הדוברים על שינוי . שינוי

 (.M=3.84, SD=0.45)ר בקרב אלו שלא דיברו על שינוי מאש

ראינו אפקט מובהק של דיבור על מוטיבציה על בסיס רווח אישי  אקספרסיביותכששלטנו במידת ה

(F=9.808, α<0.01 ,) כאשר לדוברים על שינוי הייתה מוטיבציה על בסיס ערכי נמוכה יותר(M=1.95, 

SD=0.13 )י מאשר אלו שלא דיבור על שינו(M=2.57, SD=0.24  .) 
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( F=5.64, α<0.05)קיבלנו אפקט מובהק של דיבור על שינוי על זהות מנהיגותית  הפירוטכששלטנו במידת 

מאשר ( M=4.24, SD=0.25)כאשר הזהות המנהיגותית הייתה גבוהה יותר בקרב הדוברים על שינוי 

 (.M=3.84, SD=0.45)בקרב אלו שלא דיברו על שינוי 

עם המצב הקים באוניברסיטה קיבלנו אפקט מובהק של דיבור על שינוי  שביעות הרצוןידת כששלטנו במ

כאשר המוטיבציה האפקטיבית של הדוברים על שינוי הייתה (, F=5, α<0.05)מוטיבציה אפקטיבית 

 (.M=3.18, SD=0.3)מאשר זאת של הנואמים שלא דיברו על שינוי ( M=3.52, SD=0.17)גבוהה יותר 

 חיש את התוצאותמודל הממ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 מסקנות ודיון

רהיטות הדיבור ומידת , הגורמים שמיתנו את הקשר בין השמעת קול ומוטיבציה היו אקספרסיביות

רק גורם אחד מיתן את הקשר בין השמעת קול , לעומת זאת. שביעות הרצון מהמצב הקיים באוניברסיטה

 .רהיטות הדיבור –וזהות מנהיגותית והוא 

הגורם שמיתן קשר זה היה מידת שביעות הרצון , בנוגע לקשר בין דיבור על שינוי ומוטיבציה אפקטיבית

, לעומת זאת .ון ששביעות רצון קשור מאוד ברגשממצא זה הגיוני מכיו. עם המצב הקיים באוניברסיטה

 . יס רווח אישיאקספרסיביות מיתן את הקשר בין דיבור על שינוי ומוטיבציה על בס

הגורמים שמיתנו את הקשר בין דיבור על שינוי וזהות מנהיגותית היו מידת הפירוט בדיבור ומידת 

מדובר במאפיינים של הנאום , דהיינו .(לעומת הדובר)שורים לדיבור עצמו שני גורמים אלו ק. הרהיטות

 . ולא לתוכן או לרגשיות הנאום

ימטען רגש  

ןסיכו  

 דיבור על שינוי

 מוטיבציה להנהיג

זהות 
 מנהיגותית

 אקספרסיביות

 רהיטות 

שביעות רצון עם 
 המצב הקיים

ביטחון 
עצמי 
 משודר

 פירוט

ביקורת 
זהירות  שלילית

 בדיבור

Voice 
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 מחשבות לעתיד

והלה , שהשמעת קול בונה את הזהות המנהיגותית –שהוצע במחקר הקודם  התוצאות מלמדות שהמודל

תוצאות מחקרינו מלמדות כי להשמעת קול יש . אינו מדויק –מוביל למוטיבציה להנהיג ולמוכנות להנהיג 

וזהות מנהיגותית אינה מתווכת בין )השפעה נפרדת על מוטיבציה להנהיג מהשפעתה על זהות מנהיגותית 

זאת מכיוון שלעיתים קיבלנו השפעה מובהקת על מוטיבציה להנהיג אך לא על (, מוטיבציההשמעת קול ל

יש להמשיך לחקור את הקשרים בין זהות מנהיגותית ומוטיבציה להנהיג והקשר בינם . זהות מנהיגותית

נים שכן הבנת יסודות אלו תאפשר לנו לדעת כיצד לתגבר אותם בקרב המעוניי, לבין מוכנות להנהיג בפועל

 . בתפקידי מנהיגות

. רעיונות לכיווני מחקר עתידיים כוללים חקירת הקשר בין רגשות של משמיעי קול למוטיבציה להנהיג

אנו מציעות שבעתיד מחקרים יתמקדו בתפעול רגשות חיוביים ושליליים במטרה לבחון כיצד , ספציפית

עתידיים הוא בחינת הקשר בין יכולות  כיוון נוסף עבור מחקרים. מושפעת המוטיבציה להנהיג בעקבות כך

אקספרסיביות וגורמים שונים , במחקרים אלו ניתן להגביל או לעודד פירוט. רטוריות לזהות מנהיגותית

 . הקשורים ברטוריקה של משמיע הקול על מנת לראות כיצד הזהות המנהיגותית מושפעת בעקבות כך
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 סרט קצר – "מעגל סמסרה"

 ניך: אלעד גיטלמכר, מקיף ג, אשדודח

 קמינסקי, מכללת בצלאל, מכללת שנקר, אוניברסיטת תל אביב עמית: פרופ' חנן-מנחה

 

 

 

 

 

 

 

 

 מבחינתי, הקולנוע הוא אמנות המשלבת את כל האמנויות הקיימות ומריצה אותן 

 את הסיפורים של כולנו. –פריימים בשנייה כדי לספר סיפור  24-ב

 

  ?קולנוע מהו

לא תמיד היה זה קולנוע. בעבר הלא רחוק נקרא הוא ראינוע, 

כי הסתכלנו על המסך וראינו תנועה, אך לא שמענו קולות או 

 הפך הוא לקולנוע. –צלילים. כאשר התווסף הקול לתמונה 

מצלמת הווידאו הראשונה, שידוע לנו על קיומה, הומצאה 

-הוא מ , הסרטון הראשון אשר ניתן לצפות בו1845בשנת 

, ומשם הדרך למה שאנו רואים היום על המסך הגדול 1888

הייתה קצרה. היא עברה תחילה אצל ג'ורג' מילייה, קוסם 

מפריז שבצרפת, שהתאהב בראינוע והחל לשכלל אותו עוד 

ועוד כי היה עבורו מעין קסם, וכיום בלעדיו לא היו רוב 

 הוא המציא את הסטופ –האפקטים שאנו רואים בקולנוע 

מושן, שהיא טכניקה אשר דומה לאנימציה בה מצלמים 

תמונות רבות של דבר כלשהו עם שינויים קלים בכל תמונה, 

ומריצים אותן אחת אחרי השנייה; הוא המציא את סט 

הקולנוע ואת המסך השחור, אב אבותיו של המסך הירוק 

אשר משתמשים בו היום. לאחר מילייה, עבר הקולנוע לידיהם 

הדמות הראשית – גרסאות שונות של אבי: 1איור ומייר, גם הם מפריז שבצרפת שהתאהבו של האחים ל  
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בראינוע. הם נחשבים לממציאי הקולנוע כי הם אלו שהקרינו את ההקרנה הפומבית הראשונה של סרט. 

מסופר אף שהסרט שהם הציגו היה "רכבת יוצאת מהתחנה", ושהדבר היה כה זר לקהל, עד כדי כך שהם 

 פחדו שהיא תדרוס אותם וברחו ממושביהם.

 למה קולנוע?

סיפורים אינטימיים ולא אינטימיים, גדולים כקטנים, אוניברסליים  –קולנוע מאפשר לנו לספר סיפור 

כמעט תמיד. אני מאמין שבכל סיפור כל אחד יכול למצוא את עצמו במקום כזה או אחר. לספר סיפורים 

אנו  –שלנו היא אמנות בפני עצמה, ויש גם דרכים לעשות אותה. אבל כשאנו לומדים לשלוט באמנות 

 משחררים את עצמנו. –מעבירים הלאה סיפור  –יוצרים הזדהות 

 תהליך העבודה

בלי רעיון טוב אין טעם להתחיל להניע את הגלגלים. בשביל סרט טוב צריך רעיון טוב, צריך  –רעיון  .1

זה ניצוץ, צריך את הגץ שידליק את המדורה. הרעיון הוא זה שיופיע בתקציר הסרט, בסינופסיס, והוא 

שיגרום לאנשים לבוא ולשבת באולם בו מוקרן הסרט. אין רעיון גרוע, יש רעיון שלא משרת מטרה ויש 

 אבל אין רעיון גרוע. –רעיון לא מפותח מספיק 

". בניגוד לסופרים לא היה לי די זמן לכתוב לך מכתב קצר יותר" –כפי שאמר בלז פסקל  – תסריט .2

פר, כלומר עליו לתמצת את הדיאלוגים כמה שיותר ומשוררים, על התסריטאי להראות ולא לס

ולהתרכז במעשים. התסריט לטעמי הוא החלק החשוב ביותר בתהליך יצירת הסרט, כי עליו הוא עומד 

והוא הבסיס לכול. התסריט ימשיך וישתנה עד לרגע שבו יסתיימו הצילומים כדי  –ועליו הוא נבנה 

 שייצא הטוב ביותר והאותנטי ביותר.

 ותבים תסריט?איך כ

לכתיבת תסריט יש גם צד טכני הכולל חוקים רבים ותבניות 

רבות, אבל הצד החשוב באמת הוא הצד היצירתי. אפשר לצטט 

תסריטאים וסופרים לגבי הדרך הטובה ביותר לכתוב תסריט, 

אבל האמת היא שאין תשובה אחת נכונה. אני למשל עבדתי על 

עט כדי להתניע את כתבתי מ –התסריט שלי באינטרוואלים 

הדמיון והיצירתיות, ונתתי לזה ל'התבשל' בראשי, ואז שוב 

ושוב, עד לרגע שבוהסיפור 'ישב' טוב ונכון מבחינתי, ומה שנותר 

מעין התפרצות. אין נכון ולא  –נכתב במספר שעות  –לכתוב 

נכון בכל הנוגע לכתיבת תסריט, הדבר העיקרי הוא שהקהל 

לבדוק את השעון או הנייד כל כמה ימשיך לשבת בכיסאו מבלי 

דקות.    כך באמת ניתן לדעת אם הסיפור עובר בצורה הטובה 

לשנות, לתקן ולשנות שוב, עד שהוא מושלם  –ביותר, ואם לא 

בעיני הכותב )דבר שלאמן מאוד קשה להגיע אליו, אבל קרוב 

דמותו של אברהם: 2איור  לכך(.  
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הסטוריבורד )וכולם אוירו על ידי  כל האיורים בתקציר זה נלקחו מעיצוב הדמויות עבור –סטוריבורד  .3

מאור פרץ, חבר כישרוני ביותר(. הסטוריבורד מילולית הוא לוח סיפור, אך לאמיתו של דבר הוא אוסף 

של איורים, פריים אחר פריים, לפרטי פרטים. הסטוריבורד נותן הזדמנות פז ליוצר להתבונן ויזואלית 

ובאופן כללי להעריך את  –אם משהו חסר או עודף על סיפורו ולהחליט אם הכול מתאים או שמא לא, 

 מה שיצר וכיצד הוא הולך להיראות.

זהו החלק הקשה שאף אחד לא רוצה להתעסק בו. אך, מאחר ויצירת סרט היא עסק   –גיוס הכספים  .4

מערכת קבצים הכוללת את כל  –אין מנוס. בזמן כתיבת שורות אלו נכתב גם תיק ההפקה  –יקר 

ת קולנוע דורשות כדי לממן את היצירה. קרנות קולנוע הן הדרך הנוחה ביותר המידע אשר קרנו

 והנפוצה לגיוס כספים לסרט, שכן הן נותנות הזדמנות על פי הסיפור ועל פי הצרכים של כל סרט.

החל בליהוק השחקנים וכלה בשחרור  –החלק המהנה ביותר שאליו מייחלים  –יצירת הסרט הסופי  .5

ילופין לפסטיבלים ותחרויות )שזו התכנית במקרה הזה(. גם ביצירת הסרט הסרט לאקרנים או לח

הסופי נכללים שלבים רבים ומגוונים המובילים לכך שמישהו ישמע את הסיפור שיש לך לספר. חלק 

זה הוא המרגש ביותר, ובו כל 'המיצים' היצירתיים והדמיון זורמים החוצה ומופיעים תמונה אחר 

געה לנקודה זו דורשת סבלנות רבה, אך בסופו של דבר משתלמת לחלוטין, תמונה על גבי המסך. ה

 והופכת את הכול להשקעת מאמץ וזמן המתנה כדאי.

 

 על מה בעצם הסרט?

– "מעגל סמסרה" –ראשית, אסביר את שמו המוזר 

מעגל החיים המתחיל בלידה ומסתיים במוות וחוזר 

א על תודה לאמ)המגיע ממדינות המזרח הרחוק  –חלילה 

 .(השם

היום, אבי  – החליט להתאבד , נהג האוטובוס,אבי

 וזאת החליט להתאבד. הוא הגיע אל נקודת השבירה שלו

אחרי שנים שבהן הוא נוהג באותו קו אוטובוס מסריח, 

הגיע  – באותו מסלול מסריח, באותן שעות מסריחות

תה ילא הבי – יתהיקו וללכת הב-הזמן לתלות את הרב

 אלא למעלה. היום זה היום. – מסריחתה, גם שם יהבי

בגלל המאורע החגיגי שבו אבי הולך להביא לגאולתם של 

נוסעי הקו הקבועים והארעיים גם יחד, הוא החליט 

להנעים את רגעיהם האחרונים בהתנהגות נחמדה וטובת 

לב. מי שמכיר את אבי יעיד שזה התיאור האחרון שניתן 

איך האנשים התמימים הללו ממשיכים לעולל את זה לעצמם ואפילו לפחות עד היום. משעשע  ,לומר עליו

 הגיבור שלנו כאן. הם אפילו לא חושדים איך חייהם הולכים להשתפר. הוא אבי למטרה זולא שמים לב. 

רצועה מהסטוריבורד: 3איור   
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 – הנוסעות שאבי פוגש לראשונה היא דפנהבין אחת מ

 –ממעשה אונס שעברה  ריון מתקדםיבחורה צעירה בה

ס שלה כדי לקנות כמה צעצועים שפספסה את האוטובו

עלתה על האוטובוס של אבי. ברת מזל, במקומו ו ,חדשים

שניים במחיר של  – עכשיו גם התינוק שלה לא יאלץ לסבול

 אחד.

אבי הוא לא אדם דכאוני, הוא רק תקוע בשגרה כמו רובנו, 

וגם קצת בודד. קשה לתת לחיים משמעות בתוך דירה של 

ידה שיש לך )מעגל סמסרה מטר על מטר כשהתמונה היח

וגם  ,ציםיהודי, כמה משמעותי מצדו( משמשת כמטרת ח

 הקיר מסביבה. מי נתן לו רישיון בכלל?

היום זה תורו של אבי לעטות חיוכים מזויפים אל עבר 

 – ביניהם אלון ,נוסעים שלרוב היו משאירים אותו אדיש

, שאמו נפטרה מסרטן נער מקועקע ומעשן, בריון מגודל

. עכשיו אתם מבינים א החליט להיות חכם על המוותוהו

 למה לאבי אין ילדים? 

לאוטובוס שלו למרות  וכל מיני טיפוסים צבעוניים על

 – שהוא מעולם לא חשב על זה. היום למשל עלה אברהם

קשיש שלבש מעיל למרות המזגן המקולקל  ניצול שואה

סתובב עם מקל הליכה ואבי מנסה הבאוטובוס. הוא 

ת נחמד אליו, אך אדם אחד לא משנה אחרי שהוא להיו

התרגל לשנים של התעלמות מהסובבים אותו, כמו היום. 

 נראה שלאף אחד לא אכפת.

חבל, אבי כל כך משקיע, הוא אפילו התעורר עם חיוך 

ל עם ועשה הכ ,כיבה בעדינות את השעון ,באותו הבוקר

יל את האכ ,ליום הגדול שלו, לזמן שלו לזרוח התכונן ,חיוך

 והכין מכתב מסודר.  החתולה לילי

והנה אנחנו כאן. האוטובוס יחסית ריק, אבי מוכן ומזומן 

לוחץ על כפתור  לפתעלהוציא את התכנית שלו לפועל, ו

ל. אבי לא מגיב ומפספס את והעצור נוסע שמזניק את הכ

אבל שלט העצור הבוהק לא  ,הנוסע לוחץ שובוהתחנה, 

ו התכנית של אבי. הוא מפספס הולך להשתנות, בדיוק כמ

ואת זו שאחריה.  ,ואת זו שאחריה ,גם את התחנה הבאה

הגיע הזמן באמת, הנוסעים מבינים שהם לא הולכים לרדת 

 , לפחות לא בזמן הקרוב.מהאוטובוס

דמותו של אלון: 4איור   

גרסאות שונות לדמותה של דפנה: 5איור   
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 מסרים

הסרט למעשה מעמת את האינסטינקט ההישרדותי עם הרצון לבחור ביציאה הקלה והפשוטה. הוא לוקח 

ההתאבדות מזוויות שונות ומנקודות מבט שונות ובוחן אותו תחת מיקרוסקופ. נושא את נושא 

ההתאבדות נוגע בכל אחד מאתנו במקום כזה או אחר, ואנו נאלצים להתמודד אתו לבד מבלי הכוונה או 

 עזרה. כאן בעצם נכנס לתמונה "מעגל סמסרה".

 מחשבות לעתיד

לימדו אותי הרבה מאוד על אמנות קמינסקי חנן פ' פרווהעבודה הצמודה עם  עמיתים-מנחיםתכנית 

הקולנוע, ונתנו לי את הכלים ליצור ולעשות. קולנוע הוא פלטפורמה נהדרת )עבורי לפחות( לספר את 

 הסיפורים שיש לי לספר, ולהשפיע על אנשים בדרך שאני חושב כנכונה. 

ובעתיד הרחוק? מי יודע... נותרו עוד בעתיד הקרוב אני מתכנן לסיים את הסרט ולשלוח אותו לפסטיבלים, 

 –כרגע אני שוקד על טיפוח והפקת חומרים של אנסמבל שהקמתי ביחד עם שותף סיפורים רבים לספר. 

 ועל תחרויות קולנוע ותאטרון שונות שהאנסמבל לוקח בהן חלק.  –"רד מד ענסמבאל" 

יצירה שלי, וכעת זה הזמן לצעוד לי בסלילת המסלול לעבר המטרות שלי וה העזרעמיתים -תכנית מנחים

 אל המסך ומעבר לו. –בו 

 Story by Robert McKee; ReganBooks; 1997-*נלקחה השראה רבה מ
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 מחאה במחול מודרני

 חניכה: יעל גליקסמן, אילת, התיכון למדעים ולאמנויות, ירושלים

 סבג, אילת-עמיתות: גב' שלי שיר וגב' רויטל לוי-מנחות

 

 מבוא ושאלת המחקר

הריקוד הפך להיות מרכיב מהותי בחיי כבר בגיל שלוש. הרגשתי שהוא מהווה אצלי מענה לצורך גופני 

 ונפשי.

בשנה"ל תשע"ו התחלתי ללמוד בחטיבה העליונה בבית הספר. אמנם במספר מקצועות מצאתי עניין 

ת, המשיכו להציף אותי רגשות קשים על אף זא ,אך .ואתגר, בעיקר בזכות המורים שלימדו מקצועות אלו

רגשות של ניכור, של אנטגוניזם ושל כעס כלפי המערכת  –כלפי המסגרת הלימודית אליה השתייכתי 

 כובלת ומצמצמת אותי.  –במקום זאת אך שאמורה לסייע לי לצמוח ולהתפתח, 

י מיד הרצון לבדוק עמיתים בתחום המחול, עלה ב-לאור זאת, כאשר התבשרתי על קבלתי לפרויקט מנחים

 וזוהי למעשה שאלת המחקר שלי. –כיצד אוכל לבטא את הרגשות שלי כלפי בית הספר באמצעות הריקוד 

אם כן, נבע מהצורך לבטא רגשות, אך יחד עם זאת חשבתי שיש מקום לפתח בעבודתי העיונית  ,הריקוד

הולידו את הצורך שלי ספרית ש-את הרובד הרציונלי ולחקור מה הם אותם רכיבים במערכת הבית

 לכך אני מתייחסת בפרק "המחאה שלי".ו ,במחאה

למחות כנגדו! כלומר, אני  –למרוד  –לערער  –רצוני הוא להביע את חוסר ההסכמה שלי עם הסדר הקיים 

 הריקוד.   –על מנת להביע את המחאה הוא  בו רוצה לבטא מחאה ולעשות זאת כשהכלי שבחרתי להשתמש
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 רקדנים בבית ספר לריקוד לאבאן בברלין, 1929

ארנסט לודוויג  ציור מאת

 רוקדת של מרי ויגמן קירכנר

מחול במחול. כלומר, מהו  באה לידי ביטויאפרט מהי מחאה, ואיך המחאה  הבאים םלאור זאת, בפרקי

. במסגרת זאת חשוב להבחין בין מחול שעצם הריקוד עצמו הוא מחאה, לבין הבעת מחאה על המחאה

 בכך אני עוסקת בעבודה זו.ו ,נושא חיצוני באמצעות המחול

רה שלי, שהחלו בעבודה אישית יחד עם המנחה בפרק "העבודה המעשית" מתוארים השלבים בבניית היצי

 שלי בסטודיו, והמשיכו בעבודה עם קבוצת רקדניות.

 סקירה תיאורטית

לאחר מלחמת העולם הראשונה אמנים, שנותרו מזועזעים מהזוועות שהתרחשו, חדלו לחפש אחר 

סתייגו אסתטיקה ושלמות והחלו לחפש אחר הבעה עצמית. יחד עמם, גם האמנים בתחום המחול ה

מהבלט הקלסי המציג את האדם בצורה חזותית מושלמת. המחול האקספרסיוניסטי פרח בתקופה זו 

( ושבר את המוסכמות באותה תקופה. הוא התפתח מתוך 20-של המאה ה 30-וה 20-בגרמניה )שנות ה

 רודולף לאבאן ותלמידתו מארי ויגמן. –תפיסה אותה הגו מייסדי מחול זה 

כזיים בתקופה זו היה החזרה אל הטבע. אחד הרעיונות המר

, שהושפע מרוח התקופה החל לבצע מחקרים רודולף לאבאן

 יצר על תנועתו הטבעית של האדם בסביבתו הטבעית. הוא

 תנועה כתב והמציא הגוף תנועת מהות על חדשה מבט נקודת

הוא נטש את הצעדים  .במרחב הגוף תנועת את המפרש

שראה והמימיקה, והחל המסורתיים, התלות במוזיקה לה

להפיץ את רעיונותיו החדשניים לקהל הרחב באמצעות 

קורט יוז,  ,קבוצות ריקוד רבות משתתפים. יחד עם תלמידו

 השתמש במחול ככוח חברתי להבעת מחאה אנטי מלחמתית. 

, שהצטרפה אליו בשוויץ, רודולף לאבאן ותלמידתו מרי ויגמן

שפיתח באמצעות מחקריו אחר תנועת הגוף, וקראו  ,עתיתהמשיכו לפתח את הסגנון והטכניקה התנו

 חלל, זמן ומשקל. –, ששלושת מרכיביה היסודיים הם "תורת התנועה" –לתורתם 

שהחלה בתור רקדנית טכנית, המשיכה גם היא לפתח את המחול  מרי ויגמן

ההבעתי. לאחר עבודתה עם רודולף לאבאן, היא המשיכה לפתח את המחול 

בה את הטכניקה במקום השני בחשיבותו. מהות תנועתה הייתה המודרני והצי

ביטוי פיזי לתחושותיה ולרגשותיה, ללא ההגבלות התנועתיות שהוכתבו על פי 

סגנון המחול הקלסי. מאותה תקופה החל המחול לשמש כדרך לביטוי עצמי 

 ולהעברת מסרים חברתיים לקהל הרחב.

 מ ח א ה

הבעה של  –ערעור והתנגדות  הוא' 'מחאה ההגדרה המילונית של המונח

)המילון העברי המרוכז, אברהם בן שושן(. המחאה התנגדות נמרצת לדבר מה 

המחאה חייבת לכלול גם  –מערערת על חוק, מוסכמה או מצב קיים, ומעבר לכך 

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%91%D7%A8%D7%9C%D7%99%D7%9F
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92_%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92_%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%A8&action=edit&redlink=1
https://he.wikipedia.org/w/index.php?title=%D7%90%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%98_%D7%9C%D7%95%D7%93%D7%95%D7%95%D7%99%D7%92_%D7%A7%D7%99%D7%A8%D7%9B%D7%A0%D7%A8&action=edit&redlink=1
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הבעה של ההתנגדות באופן כלשהו על פי בחירת המוחה ונטייתו. לכן, כל עוד ההתנגדות, גם אם היא 

צת, נשארת ברמה המחשבתית, אין היא נחשבת כמחאה, אלא נקיטת המעשה המבטא את המחאה. נמר

חשוב שהמוחה יבטא את מחאתו באופן שהמסר המחאתי יועבר כראוי לאותם אנשים שנחשפו לאקט 

 המחאתי. רק אז המחאה תעורר התייחסות, תקבל תהודה, ותוליך לשינוי! 

 המחאה במחול 

מחול המהווה מחול המהווה מחאה והבעת מחאה באמצעות מחול.  –י סוגים מחאה במחול נחלקת לשנ

שנאסר עליהם  ,הוא שבירת מוסכמות או כללים בעצם העובדה שאתה רוקד. כך למשל, האירים מחאה

רקדו בברים רק בעזרת רגליהם מתחת לבר וכך פיתחו את ריקוד הקלוגינג. בעצם העובדה שהם  ,לרקוד

, שבו הכוריאוגרפים שיוצרים הבעת מחאה באמצעות מחולמחו. הסוג השני הוא רקדו הם הפרו כללים ו

את הריקוד מביעים מחאה ביצירה שלהם נגד סוגיות שונות שלרוב נוגעות למצב חברתי, כלכלי או בטחוני 

 מסוים. היוצרים משתמשים ביצירה שלהם כאמצעי להעלאת מודעות ולשם ביטוי רגשות טעונים. 

לעסוק ביצירת קטע מחול המביע מחאה, על כן ניתחתי יצירות המשתייכות לסוג זה, בעבודתי בחרתי 

 ולהלן שתי דוגמאות:

Rainbow round my shoulder/ Donald McKayle 

 New Danceבסטודיו של  17בניו יורק. הוא החל את לימודיו במחול בגיל  1930דונלד מקייל נולד בשנת 

Group 1959, בשנת 1969-1959. הוא הקים להקת מחול שפעלה בין השנים שם יצר את יצירתו הראשונה 

,  ולאחר מכן המשיך לשמש ככוריאוגרף ויועץ אמנותי Rainbow round my shoulderהעלה את יצירתו 

ללהקות רבות בעולם עד היום. דונלד מקייל זכה בפרסים רבים ביניהם פרס מפעל חיים מהאגודה 

 האמריקאית למחול.

Rainbow round my shoulder –  המחאה

היא על זכותו הבסיסית של כל אדם זו ביצירה 

לחופש ולשוויון. דונלד מקייל השתמש ביצירה זו 

באלמנט חזק וברור של ניגוד בין האשה, שנעה 

בזרימה חופשית בכל חלל הבמה, לבין האסירים 

שנעים בקשיחות ובמרחב מצומצם של הבמה, כמעין 

אחד מהם. הניגוד ממחיש בו נמצא כל שכלא קטן 

את ההבדל בין החופש לשבי שבו נמצאים האסירים. 

 האשה מסמלת את השאיפות של האסירים לחיים, לחופש ולאהבה. 

אלמנט נוסף הבולט ביצירה הוא שרשרת אנושית של אסירים המחזיקים ידיים ועפים הצדה, ובכל צעד 

המצב שבו האסירים אזוקים יחדיו ואת היחס  כאילו קיבלו סטירה חזקה בפניהם. אלמנט זה ממחיש את

 הקשה אותו קיבלו מהסוהרים שלהם. 
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הבחירה של דונלד מקייל להציג את מחאתו באופן זה נובעת מכך שחשב שכך יעורר אצל הקהל רגשות 

עוצמתיים של סלידה מעצם היותו מצב לא הומני, ורגש של  אמפתיה כלפי האסירים. היצירה אכן עוררה 

חשתי אמפתיה והזדהות עם מאבקם של האסירים. תחושות אלו מובילות את הצופה  – שות אלואצלי תחו

כשהקהל מזדהה  –ביצירה ליצור רעש סביב הנושא ולמחות עליו בעצמו וכך מופצת המחאה לקהל הרחב 

 עם מסר הוא מעביר אותו הלאה.

The Green Table/ Kurt Jooss 

אצל גרטה הייד ולאחר מכן אצל רודולף  1919-, החל ללמוד מחול ב(, יליד גרמניה1979-1901קורט יוס )

-, שם התחיל להתנסות בכוריאוגרפיה. ב1921לאבאן. הוא החל לרקוד בלהקתו של רודולף לאבאן בשנת 

פרש מהלהקה של לאבאן והחל את דרכו ככוריאוגרף. במהלך השנים היה לאחד מהכוריאוגרפים  1924

יצר את "השולחן הירוק" שהתפרסמה  1932קה מצליחה משל עצמו. בשנת הטובים בעולם ואף הקים לה

בעולם כולו ונחשבת לראשונה מסוגה. הוא המשיך לעסוק בכוריאוגרפיה ולשמש כיועץ אמנותי במשך כל 

 .1979חייו עד שנפטר עקב תאונת דרכים בשנת 

המחאה היא נגד מלחמות,  –השולחן הירוק 

סרי תכלית פוליטיקאים שעסוקים בדיונים ח

ובעצם אורבים זה לזה. היצירה של קורט יוז 

הייתה מבין יצירות כי הייתה פורצת דרך 

נחשבה לנועזת. קורט  ןכלהמחאה הראשונות ו

יוז בחר להתחיל ולסיים את היצירה עם אותה 

הדיונים הפוליטיים חסרי  –התמונה, משמע 

תכלית ואינם מובילים לשום דבר. בנוסף, 

מהווה את מרכז הריקוד, מדמה השולחן הירוק, ה

שולחן פוקר. דרך בחירה זו מביע קורט יוז את דעתו על הפוליטיקאים ואומר כי הם מהמרים על חיי 

האזרחים. מלחמת רובים פורצת בין הפוליטיקאים ביצירה ומסמלת את המאבק ביניהם. בחירתו לשים 

ועות ההומוריסטיות אותן עושים מסיכות גומי הומוריסטיות בעלות הבעות מוקצנות ואתן גם התנ

  הפוליטיקאים בדיונים, באים כלעג לפוליטיקאים העושים צחוק מעצמם ועסוקים רק בתדמיתם האישית.

דמויות נוספות ביצירה הן דמות המוות ודמויות החיילים אשר נעים באופן דומה. זוהי דרכו של היוצר 

לה שעוסקים במלאכת הלחימה. הם מאופיינים לומר שבמלחמות אין מנצחים ושמוות מקיף ועוטף את א

 בתנועות קצובות כמו שעון המסמלות את הזמן הקצוב הנותר לחיים.

הצפייה ביצירה זו פתחה לי את המחשבה ואפשרה לי לראות אלמנטים שונים ולא רגילים להבעת נושא 

. למדתי כיצד רציני בדרך קלילה יותר ובמקרה זה אף חזקה יותר, כמו ציניות, סטירה ומסיכות

הכוריאוגרף משתמש בתלבושות, באביזרים, בהומור ובכלים נוספים על מנת להביע רעיון. הצפייה 

והניתוח של היצירות הללו נתנו לי כלים לבניית היצירה ועזרו לי להבין באילו אלמנטים אני יכולה 

 להשתמש על מנת להעביר את המחאה שלי בצורה הטובה ביותר.
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 המחאה שלי 

קופה בה תרתי אחר נושא ליצירת המחול שלי התאפיינה במרד נגד הממסד החינוכי, ונגד שיטות הת

ך תקופה הלרגשות של תסכול הציפו אותי במ – ההוראה הקונבנציונליות הנהוגות במערכת החינוך

ממושכת. אני מתריסה כנגד דרך ההוראה המקובלת כיום בבתי הספר עקב תחושות אישיות רעות 

אותן חוויתי במהלך לימודיי במסגרת החינוך הפורמלית. הרעיון המרכזי הוא שמערכת החינוך  וממושכות

מדכאת יצירתיות ושונות. המערכת מפתחת מגיל צעיר זיכרון ושינון ולא חשיבה. למשל, במבחן 

במקום לשאול מה היו הסיבות לפרוץ המלחמה, שלשאלה זו התלמיד מצופה לאחזר רשימה  –בהיסטוריה 

סיבות אותן הכתיב לו המורה ושינן במוחו, ניתן לדוגמה לבקש מהתלמיד לחשוב על דרך שלדעתו של 

הייתה יכולה לעזור ולמנוע את המלחמה. זוהי שאלה שבכדי לענות עליה נדרש שילוב של ידע נרחב וכן 

 חשיבה יצירתית המשתמשת בידע לשם הפקת תועלת.

מערכת החינוך תמשיך לפעול באותה דרך, אנשים המחשבה שעומדת מאחורי המחאה שלי היא שאם 

יורגלו לפעול מתוך זיכרון באופן קבוע וכך כאשר תעמוד מולם בעיה אתה לא התמודדו בעבר, הם לא ידעו 

לפתור אותה. אלברט אינשטיין טען כבר לפני עשרות שנים: "לא נוכל לפתור בעיות באמצעות אותה צורת 

היא שמערכת החינוך מאמנת אותנו להצליח במבחני הבגרות  תיטענחשיבה שהשתמשנו כשיצרנו אותן". 

המהווים את המטרה היחידה שלה. לסוג מדידה האופייני לה היא מכינה את התלמידים מעולה, כך שכל 

בעיה שהתלמידים עומדים מולה הם מקטלגים לסוג בעיה שפתרו בעבר ופותרים אותה באותה הדרך. 

מידים נתקלים בבעיות מסוגים המוכרים להם, שאלו הבעיות היחידות השיטה הזאת מעולה כל עוד התל

שהמערכת נותנת להם להתמודד מולן. הלימוד האמיתי הוא לקבל כלים להתמודד עם בעיות הדורשות 

 הלימודים בגן.  אזכל הדברים הללו מדוכאים על ידי המערכת מ –דמיון ומקורית -חשיבה יצירתית

צורת ההוראה המגבילה את המורים  אפילו מבנה הכיתה כופה את

הילדים יושבים בטורים מאחורי שולחן מול לוח  והתלמידים.

והמורה סגור ליד הלוח. הילדים אינם יכולים אף לראות את 

פניהם של חבריהם במהלך השיעור שנקרא "כיתתי", והדבר מונע 

כל התפתחות של דיון, שיח או סיעור מוחות בין הילדים עצמם. 

כול לעמוד רק ליד הלוח, כמובן ישתמש בו המון, וכך גם המורה שי

התלמידים בשולחנות שסוגרים אותם "אזוקים" לכיסאותיהם. 

ישיבה זו מגבילה תנועה, תזוזה ושפת גוף המהווים אמצעי ביטוי 

 –משם  מרכזי וחשוב. אם רוצים לחולל שינוי, זה צריך להתחיל לדעתי

 צריכים להחליף את הקיבעון המבני הקיים. ,התלמידיםדינמיות במערך הכיתתי ודינמיות של 

מאפיינים אלו, ועוד רבים אחרים בחינוך הפורמלי, גרמו לי להרגיש במשך שנים "כלואה". הרגשתי כי 

במקום שאני אמורה ללמוד, המוח שלי בעצם מתנוון אט אט. לכן, חשתי בצורך עז לצאת נגד שיטת חינוך 

 החליף את הקיבעון הקיים בהרחבת אופקים ויצירתיות.זו ולהציע רעיונות היכולים ל

ניתן לסכם זאת באמירה של בנג'מין פרנקלין: "תאמר לי ואני אשכח, תלמד אותי ואני אזכור, תערב אותי 

 ואני אלמד."
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 תהליך העבודה המעשית

 חיפוש רקע עיוני

יצירות מחול בצפיתי קראתי חומר רקע על התפתחות המחול המודרני, האקספרסיוניסטי, ולאחר מכן 

. הדבר נתן לי את הדחיפה להתחלת העבודה המעשית עם וניתחתי אותן המביעות מחאה בנושאים שונים

 הבנה טובה יותר כיצד להביע את מחאתי בתנועה.

 עבודה בסטודיו עם אביזר ומגבלה

תחילה העבודה הייתה בסטודיו, יחד עם המנחה שלי התנסינו בבניית קטעי ריקוד 

יאה מתוך ארגז גדול כאמצעי המחשה. וכך, בשלב מוקדם יחסית, חשבנו של יצ

קופסה גדולה שהרקדן נמצא  –על האלמנט הראשון בו אשתמש ביצירה שלי 

הקופסה מסמלת את התבניתיות, צמצום המחשבה וצרות לדעתי בתוכה. 

 –האופקים שהתלמידים מכוונים אליהם. הקופסה היא ביטוי מוחשי לביטוי 

תהליך העבודה עם אביזר הוא שונה, האביזר צריך  מחוץ לקופסה"."לחשוב 

להיות חלק ממך ואתה צריך להכיר במגבלות שהוא מהווה כאילו הן מגבלות 

 הגוף שלך.

בתהליך העבודה עם הקופסה עבדנו הרבה עם מצלמה כך שאוכל לראות איך 

רים על נראה לצופה מה שאני עושה בתוך הקופסה, והתחלנו לשלב בקופסה חו

מנת שהרקדן יוכל להגיח מהם החוצה. החורים  מסמלים את האפשרויות של 

הילדים, כשהם מתבגרים, להתנסות "בעולם האמיתי", לחקור ולהתמודד עם 

בעיות. ביצירה שלי, הרקדנית מגיחה מן החור, מתבוננת, נראית מבוהלת 

ודד עם וחוזרת פנימה. אלמנט זה ממחיש את ההרגל של התלמידים לא להתמ

 הדברים שלא מוכרים להם.

בשלב הבא, החלטנו שכדאי להתנסות בהרגשה של תנועה כאשר יש מוגבלות 

ך פגישה שלמה המנחה נתנה לי תרגילים עם חבל בהם הלבמ ,כלשהי. לשם כך

הייתי צריכה לנוע בחופשיות עם ידיים קשורות, רגליים קשורות ואף שניהם. 

מגבלה, ולא להתייחס אליה כמגבלה אלא המטרה בהתנסות זו הייתה להכיר ב

כחלק בלתי נפרד מהגוף, כך היא הופכת לחלק בלתי נפרד גם מהתנועה ולא 

 מגבילה עוד, אלא הופכת לכלי שניתן להשתמש בו כמו בכל איבר בגוף.

אלמנט נוסף בו בחרתי להשתמש הוא שק לבן עשוי לייקרה שהמנחה שלי 

ום שהוא אטום ומבדיל בין מי הביאה לי. השק התקשר מאוד לנושא מש

שבתוכו למציאות ולעולם החיצון וכמו מין גולם המגן על הגוף מפני קשיים 

 ובעיות. בעזרת השק גיליתי דרך תנועה חדשה ומעניינת.
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לעיתים לא מצליחים להגיע  –תהליך בניית היצירה היה ארוך ולא תמיד נעים. הרבה פעמים יש קשיים 

תנועה מסוימת, לא מצליחים להשתחרר ולנשום, ולפעמים גם לא מצליחים  לדרך האולטימטיבית לבצע

 לחשוב על שום חומר תנועתי חדש, מיוחד ומתאים.

 בחירת המוזיקה

ק בתקופה זו הוא החיפוש אחר המוזיקה המתאימה. המנחה שלי עזרה לי ודבר נוסף בו התחלתי לעס

 שונים וגם אני חיפשתי באינטרנט. הרבה מאוד, השמיעה לי קטעי מוזיקה והכירה לי אמנים 

למרות שקיימות מנגינות רבות, נדיר למצוא את המוזיקה שתתאים, ועזר לי מאוד שהיה לי חומר תנועתי 

 שבו םקטעיהמתאימים לי. אחד מהמוזיקה השיכולתי לנסות עם קטעי מוזיקה שונים עד שהגעתי לקטעי 

קראנו ביחד  ,. לאחר שבחרתי בו והשמעתי למנחהאני משתמשת הוא "אדיר אדירים" של הבלקן ביטבוקס

למצוא קשר בין המילים לנושא שלי גם אם הן לא הדבר מעניין  – מדברות על אהבה לאלהאת המילים 

נראות קשורות כלל. התמונה שעלתה לי מהמוזיקה, ובעיקר אחרי שהבנתי את המילים, היא חבורות 

השני, דבר שהתקשר לי אף יותר לנושא היצירה כי המתפללים ההמוניות שנראים כשכפולים אחד של 

 לדעתי כך גורמת לנו שיטת החינוך להיות ולחשוב. 

 עבודה עם קבוצה

וכאילו אינן מודעות  ,אחת לשנייההעם הגב רוקדות ביצירה היה לי חשוב להכניס קטעים בהם הרקדניות 

שבה התלמידים לא רואים את דבר המסמל את הצורה שבה בנויה הכיתה,  –אחת לקיומה של השנייה 

פניהם של חבריהם. בחרתי במוטיב של תנועות הנראות כאילו המבצעת נמצאת בתוך קופסה והיא חסומה 

דבר  –בפני האפשרות לצאת החוצה, בתנועות של ניסיון להתנער ולהשתחרר לחופשי ובניסיון להצביע 

 המסמל את הניסיון חסר התכלית להביע דעה אישית ולהתבטא.

הליך החל להיות קשה יותר כאשר הת

התחלתי לעבוד עם הבנות וללמד את החומר. 

כאשר עובדים עם בנות צריך להיות מודע 

לכך שכל אחת זזה באופן שונה, בעלת סגנון 

שונה ולפעמים התנועות שאתן אני הרגשתי 

 בנוח לא מתאימות להן וצריך להתחשב בכך. 

למרות החסרונות האובייקטיבים, מצאתי 

ונות רבים בעבודה עם הקבוצה. ראשית, יתר

. שנית, לכל רקדן סגנון בודדקשה למצוא באדם שמביעה חוזק ועוצמה  הקבוצ ,בריקוד המביע מחאה

יכול  הדברוכאשר יודעים להשתמש במקוריות ובסגנון של כל רקדן  ,משלו ודרך אחרת להביע את עצמו

ולתי להשתמש במבנים שונים כדי להביע את הנושא יכ הלהעניק צבע וגיוון ליצירה. בנוסף, בעזרת קבוצ

כך למשל השתמשתי במעגל עם הגב אחת לשנייה שמסמל בו זמנית את החיסרון של  – בצורה טובה יותר

הגבולות מנסים ווהקטע נראה כך שהמעגל  ,בתנועות מחאה חזקות בשלב זהגם והשתמשתי  ,מבנה הכיתה

 להיפרץ.
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 ס י כ ו ם

תוך ערעור על הסגנון הקלסי יחד עם חקירת הטבע האנושי. בתהליך מקביל, המחול המודרני צמח מ

 התפתחות המחול המודרני היוותה כלי יצירתי להבעת מחאה חברתית. 

כוללת, , האישית הבלתי אמצעית-דיגיטלי, כך מתמעטת התקשורת הביןלטכנולוגי והופך לככל שעולמנו 

עותיים ביותר כמו שפת גוף, הבעות פנים, טונציה ועוד. מלבד הטקסט המילולי, גם מרכיבים נוספים משמ

 –דעות אחרות ללנקודות מבט ו ,, קיום קשר ושיח משמעותי שחושף כל אחד מאתנו לדברים חדשיםןלכ

 זה מה שיכול להצמיח אותנו, וכל זה מנוטרל מעצם הקיבעון שעל פיו בית הספר מתנהל. 

הריקוד מכיל בעבורי  ןלכו ,פורקן והקלה בעוצמת הרגשותבעצם הבנייה והביצוע של מחול המחאה, חשתי 

 גם מרכיב של ריפוי נפשי. 

המסר אותו רציתי להעביר הוא הקריאה נגד מסגרות הסוגרות את המחשבה ומקצרות את האופקים, כל 

בית הספר והחלטתי למחות כנגד  המסגרת היאובמקרה שלי  ,אחד יכול למצוא בחייו מסגרות שכאלה

 תכונה זו.

כך היא ניידת יותר ויש יותר אפשרויות מבחינת מקום כי  הסרטה,בחרתי להציג את היצירה באמצעות 

 הצילום ומספר הפעמים שאפשר לבצע.
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 תורת המוזיקה 

 קונטרפונקט והרמוניה, טריו לכינור, קלרינט וצ'לו

 ווסט, רעננה-חניך: עירד יוסף, תיכון מור מטרו

 ויזנברג, האקדמיה למוזיקה ולמחול, ירושליםעמית: פרופ' מנחם -מנחה

  

 

 

 

 

 

 

 

 ע ק ר

 בירושלים ולמחול למוזיקה מהאקדמיה ויזנברג מנחם' פרופ עם ללמוד זכיתי האחרונה השנה במהלך

 יכישורי ואת שלי המוזיקלי הידע את ולפתחעמיתים, -במסגרת תכנית מנחים, בארץ המלחינים ומחשובי

 . כמלחין

 נושא העבודה

 חלק מהוויםה, וההרמוניה הקונטרפונקט נושאי בתחום וחקרתי התעמקתי ויזנברג' פרופ עם ודתיבעב

 את. בפיתוחן עסקתי אשר, מוזיקליות מיומנויות למעשה הם אלה. מוזיקלית יצירה בכל התווך מעמודי

 .וביצירותיי כתיבתי במהלך ואיישם יישמתי העבודה במהלך שרכשתי המוזיקלי הידע

 המהלך העבוד

 . והרמוניה קונטרפונקט – נפרדיםו מרכזיים נושאים בשני עסקנו העבודה במהלך

 ובסיסו, מיןוי עתיק נושא זהו. זמנית-בו הנשמעים שונים מלודיים קווים בין ביחסים עוסק הקונטרפונקט

 כמה כתיבת של מיומנות פיתוח על עבדנו זה בנושא בעיסוקנו. הרנסנס בתקופת הקולית-הדתית במוזיקה

 פוליפונית כתיבה מכונה שכזו כתיבה – הברוק-הרנסנס בתקופת שהתקבעו הכללים יפל ע, במקביל קולות

 מאפייני את מנתחה Counterpoint In Composition בספר השתמשנו כך לצורך. קול=פון; הרבה=פולי –
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 ביןש ביחסים זמנית-ובו קול כל של בעצמאותו עוסקת הקונטרפונקטית המיומנות. הפוליפונית הכתיבה

. כלשהי בצורה אותו מלווה אחר וקול, המנגינה את מנגן אחד קול במוזיקה רבות פעמים. השונים הקולות

 ישו ,האחרים שבקולות אלו על זמנית-בו הנשמעת, משלו מנגינה קול כלל קונפטרפונקטית בכתיבה אך

 תקינים יחסים על וגם ויופי יוןגיה בעל יהיה קול שכל כך על, הקולות עצמאות על שמירה על גם להקפיד

 שאף לציין יש. ממש של מחשבת מלאכת הקונטרפונקט מהווה כך בשל. התקופה כללי יפל ע הקולות בין

 חשיבות בעלי הם בסיסהב העומדים העקרונות, שנים מאות בת היא הקונטרפונקט שתורת פי על

 ועד ניסוחם מתקופת עליהם פיעווהש המלחינים את שימשו אלו עקרונות. גדולה מוזיקלית ומשמעות

 .היום

 עצמאיים קולות שני בו שיש קונטרפונקטי מוזיקלי לקטע דוגמה

 כל של המבנה על דגש שמה היא. שימושםבו בתפקודם, השונים באקורדים עוסקת ההרמוניה, לעומתו

 בה הדרך לוע המוזיקה בספרות הנפוצים המהלכים על, השונים האקורדים בין התנועה אופן על, אקורד

 לקו כשלד משמשת ההרמוניה. צורה בעל יותר רחב הרמוני רצף ידלכ מתחברים יותר קטנים מהלכים

 בתקופת פותחו ,כיום אותם מכירים שאנו כפי ,והאקורדים ההרמוניה. ועומק נופך לו ומקנה, המלודי

 המלודי לקו מתחת הפי על הגישה לנפוצה הפכה זו בתקופה. באך סבסטיאן יוהאן יל ידע ובייחוד, הברוק

 בספר וגם  Harmony and Voice Leading בספר השתמשנו ההרמוניה לימודי לצורך. אקורדים קיימים

 ועל, ביניהם המעבר דרכי, תפקודם, השונים האקורדים על למדו שבאמצעותם ,באך של הכוראלים

 . השונים ההרמוניים הרצפים

 .השני לתחום גם וחשובים תקפים אחד חוםת של בבסיסו הנמצאים העקרונות כי לציין יש

 

 מוזיקלי משפט של הרמוני לניתוח דוגמה

 זוהי. התעמקנו בו החומר כל את מיישמתה חדשה יצירה על גם עבדנו, התיאורטיים הלימודים על נוסף

 אלמנטים מופיעים זו ביצירה ."יהודי נושא על טריו" בשם, לו'וצ קלרינט, לכינור קמרית יצירה

 של אלמנטים משולבים בה גם בנוסףו ,המנחה עם עבודתי במהלך להשתמש למדתי בהם ונקטיםקונטרפ

 .יהודית מוזיקה
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