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בחוברת עירונית זו מוצגים עבודות הגמר של תלמידים מצטיינים מכיתה יב'
מאילת שבחרו לבצע פרויקט חקר בתחומי המדעים :כימיה ,ביולוגיה ופיזיקה.
התלמידים הומלצו ע"י המורים והנהלת בית הספר והחלו בתהליך לכתיבת
עבודת הגמר שנה קודם בכיתה יא' וכעת בכיתה יב' סיימו את עבודת הגמר.
כל תלמיד קיבל הנחייה וליווי צמוד של אנשי סגל מהאקדמיה וחוקרים
מומחים מתחומי התוכן של עבודתם ,נושא זה איננו מובן מאליו והמשותף לכל המנחים הינה תחושת
השליחות ,ציונות והרצון למעורבות בקהילה ובמערכת החינוך לסייע בתחום החינוך למצוינות ועל
כך אנו מודים לכל המנחים.
הפעילות החינוכית המתקיימת בבתי הספר בתחום למידת החקר הועצמה הודות לתכנית לקידום
החינוך למדע וטכנולוגיה מיזם ( STEMמדע ,טכנולוגיה ,הנדסה ומתמטיקה) בפוקוס על לימודי
מתמטיקה ,כימיה ופיזיקה והמתקיים בעיר זו השנה השלישית.
למיזם המשותף חברו יחדיו פדרציית טורונטו – מגבית קנדה והסוכנות היהודית בתכנית "מוטב יחדיו"
יחד עם קרן רש"י ,משרד החינוך ,בית יציב ועיריית אילת.
להלן גרפים המתארים את הגידול בביצוע עבודות גמר ביחס למחזור התלמידים הלומדים הגברה 5
יח"ל במקצועות הכימיה והפיזיקה:

בית יציב שותף בוועדת ההיגוי בראשות מינהל השח"ק בעיר ,במסגרת זו מקדמים את הסנכרון
ושיתופי הפעולה הרבים מול הגופים והארגונים שפועלים בעיר.
המעטפת האקדמית לתכנית למידת החקר הינה חשובה ביותר להצלחתם של התלמידים והובלתם
למצוינות ושיתופי פעולה חשובים נרקמו מול קמפוס אילת ואוניברסיטת בן גוריון ,תכנית פר"ח
ומרכזי המחקר בעיר.
תלמידי כיתה יב' שנמצאים במסלול של עבודת גמר בפיזיקה משתתפים במשלחת לימודית למאיץ
החלקיקים בסרן ג'נבה ,תכנית שחושפת את התלמידים לפיזיקה ברמה גבוהה בשפה האנגלית
ומפגישה את התלמידים עם מודלים לחיקוי ברמה הבינלאומית .בסרן מתקיים שיתוף פעולה של
מדינות העולם המערבי כולל של קנדה וישראל.
									
בברכה
דני פרץ
									
מנהל תחום החינוך בבית יציב
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מיזם  STEMבאילת

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

תשתיות
אנושיות ופיזיות

תלמידים

יסודי

מורה חונך סטודנט חונך
השתלמויות מורים

חט"ב
חט"ע

פעילות בקהילה
הפנינג מדעי בחנוכה – הפעלה ע"י מד"צים למדעים
יום הפאי הבינלאומי  , 3.14 -כנס עבודות חקר והרצאות בקהילה.
הפעלה בית ספרית לתלמידים והורים בתחומי המדעים.
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משרד החינוך
מחוז דרום

חט"ע

השתלמות מורה חונך
השתלמות לבורנטים
השתלמויות מקצועיות
בפיסיקה ובכימיה
השלמת תשתיות
ערכות חקר והכשרה
טאבלט למורים

עבודת גמר כיתות יא'-יב
פרויקטים ומעבדות
משלחת לסרן
סמינר פרזנטציה לתלמידי
עבודות גמר
מדריכים ממנהיגות מדעית

גב' עמירה חיים

חט"ב

חניכים מנהיגות מדעית

עבודות חקר כיתה ט'
מחנה מדעי לכיתות ח'
מחנה למידת חקר לכיתות ט'
סמינר פרזנטציה לתלמידי
עבודות חקר
מחנה מנהיגות מדעית
תגבורים לימודיים

ברכות

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

מנהלת מחוז דרום

מערכת החינוך במחוז הדרום הפכה למעבדה של יוזמות פורצות דרך וליצירה של תכניות
ומרחבי עשייה מחוללי שינוי ובעלי השפעה ברמה הארצית .חרתנו על דגלנו את החזון
החינוכי "מחוז דרום מוביל למצוינות" מתוך אמונה מלאה בכוחה של מערכת החינוך
לעצב את פני דור העתיד ולהבטיח כי הבוגרים מצויידים בידע ,מיומנויות וערכים על מנת
להתמודד בתבונה עם אתגרי המחר בעולם מתחדש ומשתנה.
זוהי חובתנו החינוכית והמוסרית להגביה את החלום עבור כל הילדים ובני הנוער ,לזהות
את הכישורים היחודיים להם ולהעצים אותם .כך נוכל להביא למימוש הפוטנציאל
הגלום בכל תלמידה ותלמיד ,להובילם למצוינות אישית וחברתית ולהבטיח את עתידם
במחלקות היוקרתיות באקדמיה.
עבודות הגמר המרשימות בפיזיקה ,כימיה ומדעי החיים ברמת  5יח"ל של תלמידי כיתות
י"ב במסגרת מיזם  STEMלקידום החינוך למדע וטכנולוגיה וכן ,עבודות החקר במדע
וטכנולוגיה של תלמידי כיתות ט' ,מהוות אבן דרך במימוש החזון החינוכי ,מחזקות את
איכותה של מערכת החינוך בעיר אילת ומובילות למיתוג הנגב.
ברכותיי החמות לתלמידות ולתלמידים – אתם לומדים יקרים ,ניחנתם ביכולת
אינטלקטואלית גבוהה ובכישורים אישיותיים של סקרנות ,חריצות ,יוזמה ,יצירתיות
והנעה פנימית להתמודד עם אתגרי המדע .אני רואה בכם כמי שמשפיעים על המציאות
הישראלית בהווה ובעתיד ותורמים תרומה רבה לחוסנה ולשגשוגה של מדינת ישראל.
הערכתי הרבה למר מאיר יצחק הלוי  -ראש העיר אילת ,על הצבת החינוך המדעי
בקדמת העשייה החינוכית בעיר ולד"ר דרורי גניאל – ראש מינהל שח"ק  ,על הצבת יעדים
להגדלת מספר הלומדים במגמות המדעיות.
תודתי האישית למנהלות בתי הספר העל יסודיים רבין ,בגין וגולדווטר ,על מתן המרחב
להעצמת התלמידים וכן לרכזי המקצוע ,למורים ולמנחים האקדמים על הטמעת תחושת
המסוגלות האישית בקרב הלומדים תוך זימון התנסויות מאתגרות ותהליכי למידה
משמעותיים.
תודתי לכל השותפים בקידום המצוינות המדעית בעיר אילת :המפקחים הכוללים
והמקצועיים ,הפדרציה היהודית של טורונטו והסוכנות היהודית ,קרן רש"י ,בית יציב,
אוניברסיטת בן גוריון ,מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה ,הקמפוס האקדמי באילת
והמכונים לחקר ימים ואגמים.
אני לוחצת את ידי כל השותפים בתחושת שמחה ,התרגשות וגאווה ומאחלת שנמשיך
לפעול יחד ולהפוך את החלום למציאות.
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בברכה,
עמירה חיים
מנהלת המחוז

ברכות

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

ברכות

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

ד"ר דרורי גניאל
ראש מינהל שח"ק

אבן קופרמן וקרול קסל –
פדרציית טורונטו

"תפקיד החינוך הוא ללמד את הילד לחשוב ולא ללמדו מה לחשוב"
(ג'ון דיואי)
							

בשנים האחרונות מושם במינהל שח"ק דגש נרחב לקידום הוראת
המקצועות המדעיים והטכנולוגיים.
בהקשר זה נעשות פעולות רבות :הגדלת מס' התלמידים הלומדים
מקצועות אלה ברמת  5יח"ל ,פתיחת כיתות מנהיגות טכנולוגית מדעית,
תוכנית עתידים ,רכישת טבלטים מדעיים למורי המדעים בביה"ס
היסודיים ובחטה"ב ,הצטיידות למעבדות כימיה ,תוכנית  STEMוכל
זאת בצד קידום הוראת המדעים בבתיה"ס היסודיים ובמסגרות החינוך
הבלתי פורמאלי .תערוכה זו מהווה נדבך נוסף לקידום הנושא.
דגש מיוחד אנו שמים על קידום עבודות גמר בתחום המדעים .תהליך
המחקר והכתיבה ,המודרכים ע"י מיטב החוקרים מתחום האקדמיה
והמורים המלווים מבתיה"ס ,מקדם את ההתפתחות האישית והמדעית
של תלמידנו .מספר העבודות הולך וגדל והשנה נגיע ל כ 50 -עבודות חקר.
זאת הזדמנות מצוינת לברך על השותפות האמיצה בין מגבית קנדה,
קרן רש"י ,משה"ח ומרכז אילן רמון לבין מינהל שח"ק בעיריית אילת.
							
						
						

בברכה
ד"ר דרורי גניאל
ראש מינהל שח"ק

שלום רב,
הפדרציה היהודית של טורונטו נהנית משיתוף פעולה ארוך טווח עם העיר אילת והמועצה האזורית
אילות
במהלך  25השנים האחרונות ,יצרנו קשרים משמעותיים ותמכנו בפרויקטים חשובים שעוזרים
להבטיח את צמיחת האזור מחוזקה לחוזקה .זיהינו כי המשאב הכי חשוב באזורים אלה הוא
תושבי המקום ולכן השקענו משמעותית בחינוך בבתי הספר ביסודי ,בתיכון ובאקדמיה.
אנחנו מחויבים להסיר את מחסום המרחק של אילת אילות על מנת להגשים את הפוטנציאל
החינוכי של כל אחד ואחת.
לדוגמא ,עד לא מזמן היה חוסר במדענים בכל האזור .פדרציית טורונטו לא היו מרוצים מהמצב
וכתוצאה מכך ,סייעו להפוך את אילת ואילות למרכז משמעותי בחקר ובפיתוח בתחומי המדעיים
האופייניים לחזקות של האזור מבחינת משאבים ואוצרות טבע (במיוחד באנרגיה מתחדשת ובביולוגיה
ימית) .אנו נחושים לאפשר לצעירי אילת ואילות לנצל את היוזמות הקיימות במחקר ובפיתוח.
מהסיבה הזו ,יזמנו תוכנית חינוכית איכותית ושאפתנית לתלמידי מיזם science, technology,
 )engineering and math) STEMבאילת ובאילות.
יוזמה זו יוצרת חיבור בין מועצות המקומיות ,עמותות (קרן רש"י ובית יציב) ומרכזים מקומיים
ללימודי אקדמיה ולחקר מתקדם (אוניברסיטת בן גוריון ,מרכז לחקר ימים ואגמים והמרכז הבין
אוניברסיטאי באילות) ומובילה לראיה משותפת של כולם ולאיגום משאבים.
אנו מודים לשותפינו על התרומה המשמעותית להצלחת הפרויקט .ביחד אנו יכולים להבטיח כי
צעירי אילת ואילות יקבלו את החינוך והכלים ויהפכו למנהיגי העתיד של אומת הסטארט-אפ.
בכדי שתלמידים אלה יהפכו לדור יזמי העתיד עלינו לאתגר אותם מעכשיו .הם חייבים לרכוש את
המיומנות והניסיון במחקר פרקטי בכדי שיהיו מוכנים להזדמנויות הניכרות בהמשך הדרך .אכן,
עשרות תלמידים קיבלו עליהם את האתגר ובחרו להכין עבודות גמר כחלק מתעודת הבגרות
שלהם – משימה תובענית ומעמיקה ביותר .
אנו מקווים שהמדענים הצעירים ימשיכו להראות את הסקרנות ,הנחישות והברק שהפגינו בעבודות
החקר המוצגות בחוברת זו.
אבן קופרמן וקרול קסל
							
יושבי הראש של הועדה לישראל ולתפוצות
						
הפדרציה היהודית של טורונטו
							
The Jewish Agency for Israel is a nonprofit funded
by communities and donors throughout the world
www.jewishagency.com
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ברכות

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

ועדת היגוי מיזם  STEMאילת

מינהל שח"ק
מינהל שח"ק
חברתיים ,חינוך,
חברתיים ,חינוך,
שירותיםשירותים
אקדמיה וקהילה
אקדמיה וקהילה
ספורט ,ספורט,

מאיר אלמליח

מ"מ מנכ"ל קרן ראשי

תלמידים יקרים,
העולם שסביבנו מלא אתגרים ומסקרן .על כל אחד ואחת מוטלת האחריות לנסות
ולהבין את העולם שסביבו .בעבודות הגמר שביצעתם ,גיליתם כי אכן סקרנים אתם,
אך יחד עם זאת נחשפתם לדרכי מחקר ולכתיבה המדעית המקובלת בעולם האקדמי.
בטוחני כי חוליה זו תשמש אתכם להמשך התפתחותכם ,הן בעולם האקדמי ,והן
בעשיה בהמשך ,כמובילים בתחומי המדע והטכנולוגיה .עלו והצליחו.
ברכות לשותפינו והעושים במלאכה :מגבית קנדה  -פדרציית טורונטו,
הסוכנות היהודית ,עיריית אילת ,ובית יציב.
בברכה,
							
מאיר אלמליח  -מ"מ מנכ"ל קרן ראשי
					

מר יוסי רון
מנכ"ל בית יציב
תלמידים יקרים,
אני מברך אתכם על הגעתכם לקו הסיום בתהליך כתיבת עבודת הגמר והחקר
שהחל בכיתה יא' בשנה שעברה ומסתיים עבורכם בכיתה יב'.
במהלך עבודתכם נחשפתם לנושאים ושיטות מחקר ברמה אקדמית גבוהה תוך
כדי התנסות ועבודה במעבדות משוכללות ,החשיפה למנחים וחוקרים העוסקים
במחקר בזמן אמת מאפשר הצצה לעולם מסקרן ומאתגר ,תקוותנו שהתכנית
לקידום  STEMבאילת יובילו אתכם להיות העתיד של מדינת ישראל בתחום המדע
והטכנולוגיה והעולם האקדמי.
תכנית זו הינה דוגמא לשאיפה של מערכת החינוך בעיר אילת להובלת תלמידיה
למצוינות ולמיצוי אישי במסלולי החקר במדעים ובית יציב שמח להיות חלק
בהפעלת התכנית.
בהזדמנות זו ,ברצוני להודות לכל השותפים מעיריית אילת  -מינהל השח"ק,
משרד החינוך ,פדרציית טורונטו ,מגבית קנדה ,הסוכנות היהודית ,קמפוס אילת,
מרכזי המחקר בעיר ,מרכז חוסידמן באוניברסיטת בן גוריון וקרן רש"י על השותפות
בהפעלת מיזם ה  STEMבאילת ואילות.
תודה לצוותי ההוראה והניהול בבתי הספר המלווים את התלמידים ומובילים את
התלמידים למצוינות חינוכית ואישית.
							
יישר כח!
בברכה
								
יוסי רון  -מנכ"ל בית יציב
						
8

ד"ר דרורי גניאל

| ראש מינהל שח"ק אילת

גב' מירי קופיטו

| מנהלת חינוך יסודי ,מנהל שח"ק אילת

		
גב' מגי טובל

| מנהלת תכניות ובקרה ,מינהל שח"ק אילת

גב' שמחה הראל

| מנהלת בי"ס רבין ,אילת

		
גב' טליה ג'אן

| מנהלת בי"ס בגין ,אילת

גב' אפרת זקס

| מנהלת בי"ס גולדווטר ,אילת

מר ריצרדס סארמס | נציג פדרציית טורנטו באילת ,מגבית קנדה
		
גב' חגית שילו

| מנהלת שותפות אילת אילות טורנטו ,הסוכנות היהודית

גב' רחל אניסמן

| מפקחת כוללת ,משרד החינוך

		
גב' עדנה כהן

| מפקחת על המדעים ,משרד החינוך

		
גב' פיני אלון

| נציגת הפיקוח על המדעים באילת ,משרד החינוך

פרופ' נדב ששר

| דיקן קמפוס בן גוריון באילת.

ד"ר אמנון יוסף

| מנהל תכניות תחום פיזיקה מרכז חוסידמן אב"ג

גב' מזל מלכה

| מרכז חוסידמן אב"ג

		
מר יוסי רון

| מנכ"ל בית יציב

		
מר דני פרץ

| מנהל תכניות חינוך ,בית יציב

גב' מאיה לוגסי

| מנהלת פדגוגית ,בית יציב

גב' סופי בן-דב

| מנהלת פדגוגית תחום הכימיה ותכלול בתי הספר ,בית יציב

		
גב' עדי נחום

| מנהלת מיזם  ,STEMאילת אילות ,בית יציב
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עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודת גמר בכימיה
ד"ר דורית טייטלבאום

מפמ"ר כימיה אגף מדעים ,המזכירות הפדגוגית

עבודת גמר

כימיה

לתלמידי מגמת הכימיה באילת שלום רב,
אני רוצה לברך אתכם על ההחלטה ללמוד במגמת הכימיה בעיר .להחלטה זו
חשיבות רבה לעתידכם המקצועי ,שכן ,הכימיה מהווה מדע מרכזי ונחשבת ל"מקצוע
פותח דלתות" .כימיה דרושה ותומכת בתחומים אקדמיים ומקצועיים רבים כגון:
רפואה כללית ,רפואת שיניים ,רוקחות ,פיזיותרפיה ,בתחומי הנדסה מגוונים כגון:
הנדסה כימית ,הנדסת חומרים ,הנדסה רפואית ,הנדסת מזון וביוטכנולוגיה ,בתחומי
הננוטכנולוגיה ועוד ועוד.
השנה ,מוגשות בעיר אילת שש עבודות גמר בכימיה .ועל כך ,ברכתי לתלמידות
המגישות את עבודתן .כתיבת עבודת גמר בכימיה תורמת לחשיפה של העשייה
האקדמית-כימית המעניינת והמגוונת ,וכן להיכרות מעמיקה עם עולם המחקר
האקדמי ,עם חזית המחקר ,עם שיטות מחקר מדעיות ,ועם אמצעים טכנולוגיים
המסייעים לחוקרים להגיע למסקנות המשנות את העולם ותורמות להתקדמות
ולהתפתחות האנושות.
ההחלטה להכין עבודת גמר בכימיה הינה מאתגרת מאוד .המפתח להצלחה טמון
במוטיבציה ובהתמדה .שתי תכונות חשובות אלה מסייעות לצלוח את המשימה
בהצלחה .אין ספק כי תמיכה וסיוע מהמורים לכימיה ומהסטודנטים המנחים את
המחקר והכתיבה ,תורמים רבות לאורך כל הדרך.
אני שמחה שעבודת הגמר הראשונה בכימיה שהוגשה בשנה שעברה ,אכן היוותה
תחילתה של דרך אשר כעת ממשיכה להיסלל גם בעזרתכן ,בעיר אילת.
עשו והצליחו במעשיכם!

						
בברכת דרך צלחה,
ד"ר דורית טייטלבאום
						
מפמ"ר כימיה
							
אגף מדעים ,המזכירות הפדגוגית
						
משרד החינוך
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :רותם ברגיל

מנחי עבודות גמר בכימיה

בית ספר :תיכון עירוני מקיף גולדווטר ,אילת
מנחה :ד"ר אריאלה בורג | המחלקה להנדסה כימית,
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

קצב תגובת הקורוזיה של מגנזיום טהור
בנוכחות ראגנטי פנטון.
פרופ' רז ילינק | המחלקה לכימיה ,מכון לננוטכנולוגיה ,אוניברסיטת בן גוריון
פרופ' יפעת מילר | המחלקה לכימיה ,אוניברסיטת בן גוריון
ד"ר אריאלה בורג | המחלקה להנדסה כימית ,המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

הקדמה
שתי תופעות נפוצות הגורמות לנזקים בגוף האדם בזקנתו ,שחיקה ופגיעה במפרקים ונזקי חימצון .במעבדת המחקר של
ד"ר אריאלה בורג עוסקים בחקר מנגנון תגובת פנטון שידועה כמקור העיקרי לרדיקלי הידרוקסיל וכמקור לנזק חימצוני.
שתלים הינם פתרון למפרקים שבורים או שחוקים .תהליכים הגורמים לנזק חימצוני כמו מגוון תהליכים נוספים אשר
מתרחשים בגוף האדם עשויים להשפיע על השתל לאחר השתלתו .במעבדת המחקר של ד"ר אריאלה בורג חוקרים את
הקצב והמנגנון של תגובת פנטון .במחקרים רבים מנסים לפתח שתלים מתכלים שעשויים ממגנזיום .מגנזיום מתכלה
בתגובת השיתוך .לשתלים מתכלים יתרון שהם מגיבים ובכך מתכלים במקביל לגדילת העצם .בהתכלותם הם חוסכים
ניתוח נוסף שכרוך בעלויות נוספות ,וחדירה נוספת לגוף .קצב תגובת פנטון וקצב תגובת השיתוך של מגנזיום נחקרו רבות
כל אחת בנפרד .ההשפעה של התגובות זו על זו לא נחקרה ומכאן מטרת פרויקט זה .המחקר נערך בעזרת מעקב אחר
שחרור המימן שנוצר בתגובת השיתוך בניסויי טבילה ומעקב אחר יוני המגנזיום המשתחררים לתמיסה בעזרת מכשיר .ICP

מטרות ושאלות המחקר:
 .1האם ראגנטי פנטון ,יוני ברזל דו-ערכי ומי חמצן משפיעים על קצב השיתוך של מגנזיום?
 .2מהו קצב השיתוך כתלות בזמן בנוכחות ראגנטי פנטון?
 .3האם שתי השיטות בעזרתן נעקוב אחר קצב הקורוזיה ,מעקב אחר נפח מימן ומעקב אחר יוני מגנזיום ,יתנו את אותן תוצאות?

מהלך המחקר:

תוצאות:

נבנתה מערכת טבילה הבנויה מכוס כימית ,משפך
וביורטה כמתואר באיור  ,1נתח המגנזיום נטבל בארבע
תמיסות שונות :תמיסה עם סליין בלבד ,תמיסה עם סליין
ויוני ברזל דו ערכי ,תמיסה עם סליין ומי חמצן ותמיסה עם
שני ראגנטי הפנטון ביחד .המחקר נערך בעזרת מעקב
אחר שחרור המימן שנוצר בתגובת השיתוך בניסויי
טבילה ומעקב אחר יוני המגנזיום המשתחררים לתמיסה
בעזרת מכשיר .ICP

קצב שחרור המימן המהווה מדד לקצב השיתוך היה הגדול
ביותר בתמיסה עם ראגנטי פנטון (מי חמצן ויוני ברזל).

איור  :1נפח המימן ליחידת שטח כתלות בזמן.
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מסקנות:
ראגנטי פנטון הינם בעלי השפעה הגדולה ביותר ,כפי שניתן
לראות באיור  ,2על קצב שחרור יוני מימן בהשוואה למי
חמצן ויוני ברזל כשכל אחד נמצא בתמיסה לבד.

איור  :2מערכת לטבילת נתכי המגנזיום לצורך בדיקת נפח
המימן המשתחרר בתגובת השיתוך.
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עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :נוה מימון

שם התלמידה :אוהב גלברג
בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :פרופ' יפעת מילר | המחלקה לכימיה ,אוניברסיטת בן גוריון

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :פרופ' רז ילינק | המחלקה לכימיה ,מכון לננוטכנולוגיה,
אוניברסיטת בן גוריון

חקירת הקשר בין מחלת הפרקינסון למחלת
האלצהיימר באמצעות סימולציות מחשב

יצור חוטי זהב במבנה ננומטרי באמצעות
תהליך כימי ספונטני.

הקדמה

הקדמה

במשך שנים היה ידוע כי לחולי סוכרת פרקינסון ואלצהיימר יש סיכון מוגבר יותר ללקות בתסמינים של מחלות אלו .אולם סיבת
הקשר לא הייתה ידועה .בעבודתי ,אחקור את הקשר בין מחלת האלצהיימר לפרקינסון ואנסה להבין כיצד יצירת האינטראקציות
בין החלבונים שגורמים למחלות אחראים לקשר בין המחלות.

חוטי זהב סינטטיים המיוצרים על ידי תהליך כימי ספונטני ,באמצעות מכשור מעבדתי .ייצור חוטי זהב
אלו נעשה לצורך הגדלת השטח הפעיל של הזהב באלקטרודות ,לעומת אלקטרודות בהן השתמשו
בעבר.

מטרות ושאלות המחקר:
מטרת המחקר היא עבודת הקשר בין מחלת הפרקינסון למחלת האלצהיימר על ידי חקירת המנגנון של האינטראקציות בין
אלפא סינוקלאין ועמילואיד בטא ברמה מולקולרית.
 .1כיצד משפיעות האינטראקציות בין עמילואיד בטא לאלפא סינוקלאין על המבנה של כל אחד מהם?
 .2מהם המנגנונים לאינטראקציות בין עמילואיד בטא לאלפא סינוקלאין והאם יש מנגנון אחד מועדף?

מטרות ושאלות המחקר:
כיצד זמני  /קצבי גידול של הזהב ישפיעו על שטח הפנים האקטיבי של משטח הזהב הננומטרי.
כיצד מבנה הסיבים ישפיע על גידול שטח הפנים האקטיבי של משטח הזהב הננומטרי.
הכנת אלקטרודה אשר מורכבת מרשת של פולימר אשר עליה נגדל זהב פורוזיבי ,בתהליך התגבשות

מהלך המחקר:
ראשית ביצענו מידול של האוליגומרים של מקטע של אלפא סינוקלאין ואוליגמרים של עמילואיד בטא והקומפלקס שהם יוצרים
ביניהם בתוכנת  Discovery Studioלאחר מכן ,ביצוענו תהליכי מינימיזציה וסולבטציה בתוכנת  CHARMMכדי להגיע ליציבות
אנרגטית והמסה בבופר בעל  pHפיזיולוגי  ,בתוכנת  NAMDביצענו דינמיקה מולקולרית לאוליגומרים וחישבנו את תוצאות
הדינמיקה בתוכנת  CHARMMותוכנות אנליזה שונות ,כגון  Excelלביצוע חישובים ואנליזות של תוצאות הדינמיקה המולקולרית
סיכמנו את התוצאות השונות.

תוצאות:

מסקנות:

( )1אוליגומרים של מקטע אלפא סינוקלאין נקשרים
לאוליגומרים של עמילואיד בטא במנגנונים שונים ,עם
העדפה לאינטראקציות של יצירת שתי שכבות ( ציור .)1
( )2האינטראקציות של האוליגומרים של מקטע אלפא
סינוקלאין עם אלו של עמילואיד בטא מעודדות אגרגציה
של עמילואיד בטא ע"י ייצוב מבני של האגרגטים.

שני החלבונים האחראים על המחלות הנוירו דגנרטיביות
הנחקרים בעבודה זו מצויים במוח .שני החלבונים האלה יוצרים
אוליגומרים נפרדים ,אבל גם יוצרים אוליגומרים קומפלקסים
משותפים ומאד יציבים .השותפות של האוליגומרים של שני
החלבונים אחראית לקשר בין המחלות אלצהיימר ופרקינסון

ספונטנית של קומפלקס זהב תיוציאנט במים.

מהלך המחקר:
הכנת תמיסה פולימר ,על מנת ליצור את הסיבים ,באמצעות אלקטרו ספינינג .פני השטח של הסיבים
שונו לקבוצות אמין.קומפלקס זהב תיוציאנט הוכן על ידי ערבוב מלח זהב כלוריד ותיוציאנט והופרד
באמצעות צנטריפוגה .הפולימר עם קבוצות האמין ,משמש כשלד עבור התגבשות קומפלקס הזהב.
לאחר ההתגבשות נוצר מבנה רשתי של זהב תיוציאנט אשר במרכזו פולימר מייצב.
לבסוף ,לצורך חיזור מלא של הזהב הוכנסו הדגימות למכשיר פלזמה ,עד לסיום התהליך.

תוצאות:
בדוגמא שהקומפלקס גובש במשך יום לא הייתה הולכת חשמל כלל ,בדוגמא שהקומפלקס גובש עלייה
במשך יומיים מבנה הזהב הננומטרי הוליך חשמל ,אך לא היה יציב מספיק על מנת להישאר שלם ללא
שלד הפולימר ,ולכן לא יכולנו למדוד את שטח הפנים האקטיבי של מבנה זה.
בדוגמא שהקומפלקס גובש במשך שלושה ימים הגענו לתוצאה לה ציפינו ונמדדה הולכה חשמלית
אשר הצביעה על תקינות המבנה בהמסת הפולימר ,בממס אורגני ,המבנה נשאר יציב ולכן ניתן היה
לאפיין את שטח הפנים האקטיבי שלו.

מסקנות:
איור  :1באיור ניתן לראות את האוליגומרים של עמילואיד בטא
(צבע כתום) ואוליגומרים של מיקטע של אלפא סינוקלאין – NAC
(צבע כחול) היוצרים אינטראקציות הידרופוביות .ישנם מנגנונים
ליצירת אינטראקציות שונות בין שני האוליגומרים (ציור  ,)2אבל אלו
האינטראקציות המובילות למבנה דו-שכבתי המועדף :מודל .A4
מודל  B4גם מועדף ודומה מאד למבנה של .A4

איור  :2חישובי אוכלוסיות של המבנים השונים של הקומפלקסים
האוליגומרים של עמילואיד בטא-ומיקטע אלפא סינוקלאין.
ניתן לראות כי מודלים  A4ו B4 -שדומים במבנה מבחינת
האינטראקציות הכי מועדפים.

ניתן באמצעות שלד הסבים של פולימר ,בשימוש עם קומפלקס הזהב ( KAu (SCN)4זהב טיו-ציונט),
להכין אלקטרודה בעלת שטח פנים אקטיבי גדול.
מבנה השריגי של הפולימר נותן מבנה אשר הפורות שלו הן בסדר גודל מיקרונים ומאפשרי דיפוזיה יעילה
דרך המבנה ,בעוד הזהב התיוציאנט יוצר מבנה עם פורות ננומטריות אשר נותנות שטח פנים גדול.
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עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :סיני זיו

שם התלמידה :דניאל שליים

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :ד"ר אריאלה בורג | המחלקה להנדסה כימית,
המכללה האקדמית להנדסה ע"ש סמי שמעון

בית ספר :תיכון עירוני מקיף גולדווטר ,אילת
מנחה :פרופ' רז ילינק | המחלקה לכימיה ,מכון לננוטכנולוגיה,
אוניברסיטת בן גוריון
שם מוסד המחקר שבו תתבצע העבודה :אוניברסיטת בן גוריון בנגב ,באר שבע

השפעת ריאגנטי פנטון על קצב השיתוך של סגסוגות מגנזיום
( ZK60המכילה מגנזיום  ,Mgאבץ  Znוזירקוניום  )Zrלצרכי שתל מתכלה.

זיהוי תרכובות אורגניות נדיפות באמצעות חיישן צבע.
הקדמה

תוצאות:

הקדמה

סביבת העבודה בתעשייה חושפת את העובדים לכימיקלים שמבוססים על פחמן ,וביניהם,
תרכובות אורגניות רעילות שהופכות לגזים רעילים ,דליקים ונפיצים שמתנדפים לאוויר
בקלות בגלל שטמפרטורת הרתיחה שלהם נמוכה .בעבודה ניסנו לבדוק את היכולת
לפתח חיישן לצורך זיהוי נוכחות של תרכובות אורגניות נדיפות ,באמצעות אינטראקציה
של תרכובות אלו עם פולימר ייחודי בשם פולידיאצטילן ( .)PDAתכונה חשובה של הפולימר
הינה האפשרות לצמד אותו לחומרים שונים – זאת אומרת יצירת קונפיגורציות חיישן
שונות כמשטח ,כליאה במטריצות שקופות ,ציפוי משטחי פלסטיק ועוד .האפשרות ליצירת
חיישנים שונים המכילים את פולימר הצבע תוך שמירה על הפעילות הפונקציונלית שלו היא
בעלת משמעות רבה מבחינה פרקטית ליצירת חיישנים שונים .בעבודה זו ,נבחנה מערכת
חיישן המבוססת על ציפוי משטח דק של הפולימר מעורב בתוך ארוג'ל על גבי דיסקיות
פלסטיק שקופות .טכנולוגיה זו מאפשרת יצירת חיישן רגיש ויציב במיוחד המאפשר הפעלה
גם בתנאי שטח  .באמצעות אינטרקציות של מטריצת הפולימר עם חומר המטרה ,ניתן
לעקוב אחרי תרכובות אורגניות ולבדוק האם הן נמצאות בסביבה שאותה נרצה לבדוק.
את תוצאות האינטראקציה ניתן לאמוד באמצעות שינויי הצבע של ה  PDAשיתקבלו לאחר
האינטראקציות.

כלל שהאינטרקציות היו חזקות יותר נגרם שינוי
גדול יותר בקונפורמציה של הפולימר .השינוי
בקונפורמציה הפך חלק ממעברי האלקטרונים
שהיו אסורים למותרים .מה שגרם לביטוי חיצוני
(מקרוסקופי) גדול יותר בשינוי הצבע מכחול לתחום
האדום.

נזקים הנגרמים למפרקים הינם בעיה נפוצה עקב תאונות דרכים ,זקנה ובעיות גנטיות .מאחר והגוף לא מסוגל לתקן את

מטרות המחקר:
לבחון את מטריצת פולידיאצטילן ארוג'ל על תרכובות אורגניות נדיפות ולראות את
השפעתם על שינויי הצבע במטריצה .לבחון עבור אילו תרכובות אורגניות המטריצה
רגישה יותר ויכולת המערכת לבצע גילוי טוב יותר .שאלת המחקר היא :האם מטריצת
פולידיאצטילן-ארוג'ל יכולה לשמש כמערכת חישה המתריעה בפני נוכחות אדי
תרכובות אורגניות נדיפות? מהלך המחקר הכנתי מספר צנצנות ובהם על גבי מכסה
הצנצנת הדבקתי דיסקית מצופה בשכבה של פולידיאצטלין מעורב עם ארוג'ל (שהיא
החיישן) .השילוב בין השניים מאפשר מטריצת פולימר בעלת פורות ,מבנה נקובובי\
בעל חורים קטנים ,המאפשרים ספיחה של מולקולות התרכובות האורגניות הנדיפות
לנקבוביות אלו ויצירה של אינטרקציות בין מולקולות הפולימר לבין המולקולות האורגניות
הנדיפות .לאחר האינטרקציה הפולימר משנה את צבעו לאדום .שינוי הצבע נגרם
כתוצאה מספיחת חומר המטרה ו"פגיעה" בשרשרת המצומדת של הפולימר המהווה את
השלד הפולימרי .הוספתי את החומרים הנבדקים וחיכיתי  6שעות .לאחר מכן ,בחנתי את
התוצאות על ידי שינוי צבע.

מסקנות:
לאור התוצאות שהוצגו בעבודה ,מערכת החיישן
יכולה לזהות תרכובות אורגניות נדיפות שונות
ולזהות באופן סלקטיבי חלקי מי הן .ראינו שיש
קשר בין מידת הפולריות והמבנה של התרכובות
האורגניות הנדיפות לבין שינוי שחל בצבע מטריצת
הפולימר – ארוג'ל .מערכת החיישן פשוטה וזולה
יחסית להכנה והתוצאות המתקבלות משינויי
הצבע ניתנות בקלות יחסית להבחנה באופן איכותי
בעזרת העין או באופן כמותי – ע"י סריקת צבע
ואנליזה ע"י תוכנה.
תמונה  :1תגובת החיישן לחומרי מטרה – תרכובות
אורגניות נדיפות שונות

הנזק או לבנות את העצם לאחר שבר בזמן קצר הדרוש להמשך תקין ושגרתי של מהלך החיים .שתלים הינם פתרון לבעיות
אלה .השתלים הנפוצים הינם שתלים שעשויים מטיטניום .לאחר ההשתלה נדרש ניתוח נוסף להוצאתו מהגוף ,ולהחלפתו
בסיום ההחלמה ,דבר שעשוי לגרום לסיבוכים ועלות כספית .הדור החדש של השתלים הינו שתלים מתכלים .בגוף האדם,
במקביל לתגובת השיתוך מתרחשים מגוון תהליכים .אחד התהליכים הגורם לנזק חימצוני הינו תגובת פנטון .היא תגובה
בין יוני ברזל דו-ערכי למי חמצן שאחד התוצרים שלה הוא רדיקל הידרוקסיל .רדיקל זה ידוע כגורם העיקרי לנזק חימצוני
במערכות ביולוגיות.

מטרת מחקר ושאלות המחקר:
מטרת המחקר הייתה  -לחקור את קצב תגובת השיתוך של סגסוגת מגנזיום בנוכחות ריאגנטי פנטון לצורך שימוש הסגסוגת
כשתל מתכלה - .האם ראגנטי פנטון ,יוני ברזל דו ערכי ,ומי חמצן ,משפיעים על קצב השיתוך של סגסוגת מגנזיום ?כיצד
משתנה קצב תגובת השיתוך של סגסוגות מגנזיום כתלות בזמן?

מהלך המחקר:

תוצאות:

בנינו מערכת טבילה על פי המתואר באיור  .1בה טבלנו נתכי
סגסוגת בארבע תמיסות שונות PBS ,עם מי חמצן PBS ,עם ברזל,
 PBSטהור ,ותמיסה עם שני ראגנטי הפנטון יחד .עקבנו אחר
המימן המשתחרר ואחר יוני המגנזיום המשתחררים מתגובת
השיתוך לאורך הזמן.

התוצאות המוצגות באיור  2נראה שקצב השיתוך של
הסגסוגת בנוכחות ראגנטי פנטון וללא הראגנטים הוא
הקצב הגבוה ביותר.

תמונה  :2תיאור סכימטי של התהליך להכנת משטחי
החיישן .דיסקית פלסטיק שקופה מצופה בשכבה דקה של
פולידיאצטילן מעורב עם ארוג'ל .הדיסקית הופכת לכחולה
לאחר פילמור .כתוצאה ממגע עם חומר מטרה (אדי תרכובות
אורגניות ) הפולימר משנה צבעו לצבעים שונים.
איור  :1מתאר את המערכת בה נטבלו סגסוגות
המגנזיום ובעזרתה נערך מעקב אחר נפח המימן.
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מסקנות:
ראגנטי פנטון משפיעים על קצב השיתוך.

איור  :2מתאר את נפח המימן ליחידת שטח בתמיסות השונות .תמיסת
 PBSטהור PBS ,עם ברזל  Fe, PBSעם מי חמצן ( .)H2O2תמיסת הPBS
היא תמיסת סליין עם בופר ופוספט המדמה את הסביבה הנוזלית של
התאים ,באחוזי המלחים ודרגת ה .pH
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עבודת גמר בכימיה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודות גמר בפיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :שלי שושני
בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :פרופ' רז ילינק | המחלקה לכימיה ,מכון לננוטכנולוגיה,
אוניברסיטת בן גוריון

שימוש בפולימר  PDAלזיהוי חומרים רפואיים.
הקדמה
לבני אדם שונים ישנם מערכות שונות ,ותאים בעלי מאפיינים שונים ,מאפיינים אלו שונים באופי הסובסטרט והרצפטורים המאפשרים
את קליטת התרופות .בנוסף לכך קרומי התאים שונים בחדירותם ולכן ,לצורך בדיקת חדירות הממברנה של המערכות השונות
פיתחו פולימר ( )PDAאשר מדמה סביבת ממברנה ,סביבה אמפיפילית .הפולימר  PDAהופך צבעו מכחול לאדום כאשר חומרים
מסוימים כגון :חומרים רפואיים באים באינטראקציה איתו וכך אפשר לדעת אם חומר מסויים חודר את הממברנה .המחקר אילו
חומרים יוצרים אינטראקציה יעילה עם הפולימר נערך באוניברסיטת בן גוריון בנגב.

עבודות גמר

פיזיקה

מטרות המחקר:
מטרת הפרוייקט היא להדגים סריקה מהירה ופשוטה של אינטראקציות בין חומרים רפואיים שונים והפולימר  PDAהכלוא בתוך
מטריצת סולג'ל .את התוצאות ניתן לאמוד באמצעות שינוי הצבע מכחול לאדום שיתקבלו לאחר האינטראקציות.

שאלת המחקר:
אילו חומרים רפואיים יוצרים אינטראקציה טובה יותר עם הפולימר .PDA

מהלך המחקר :
תחילה הכנו את תמיסת הסולג'ל ששם כלוא ה ,PDA-לאחר מכן הכנו את החומרים הרפואיים שאיתם נעבוד .הסולג'ל היה בתוך
באריות ,הקרנו על הסולג'ל קרינת  UVוהוא הפך לכחול ,לאחר מכן מהלנו את התרופות ושמנו את החומרים הרפואיים בתוך
הבאריות ,חיכינו שעה וחזרנו לבדוק האם התרחשה אינטראקציה או לא .גילינו שה PDA-הפך לאדום ולצורך בדיקה כמותית
שמנו את הבאריות בספקטרומטר.

תוצאות:
על פי תוצאות המחקר ניתן לראות כי הייתה
התגובה בין  imipramineוnortipyline-
והפולימר באופן טוב בהרבה משתי התרופות
האחרות אשר בדקנו בניסוי.

מסקנות:
על פי התוצאות אנו מסיקים כי התרופות אשר
הגיבו באופן טוב יותר עם הפולימר השפעתם
על המערכות הפיזיולוגיות הביולוגיות תהיה על
פני אוכלוסייה גדולה יותר ויוכלו להגיב עם תאים
בעלי ממברנות עם חדירות שונה יותר.
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עבודות גמר פיזיקה
ד"ר אמנון יוסף

מנהל תחום פיזיקה ,מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה
לאחר סיום בצוע עבודת הגמר ,אתם עומדים בפני ההכרה בתועלת של המחקר
המדעי ,בנוסף ללימוד התיאורטי של החומר .עבודת הגמר מהווה פתח לעולם
המדעי המצוי בחזית הידע והעיקר הוא להכיר את השיטה של החקר המדעי.
הדבר העומד בבסיס התהליך המדעי ,הוא השיטה שלה שותפים כל החוקרים,
בכל התחומים ואיתה עשיתם הכרות במסגרת ביצוע עבודת הגמר .החקר המדעי
דורש עמידה בפני קריטריונים מוקפדים שללא ההכרה בהם ,התוצאות והמסקנות
יהיו ללא ערך ,אם המחקר לא יעמוד בפני הביקורת הנובעת מהשיטה והערכים
המגיעים איתה.

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודות גמר פיזיקה
מנחי עבודות גמר בפיזיקה

		
ד"ר ניצן ממן

| מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אלכסנדר פאניץ' | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב
ד"ר שמרית ממן

| מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה ,אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בתחום הפיזיקה ,הנושאים אותם הכרתם ,מהווים חלק מהמחקר האקדמי העכשווי
של המנחים שלכם .הכרתם את הקשר בין התיאוריה לניסיון שהוא קשר בל ינתק
בתחום זה והוא בא לידי ביטוי בעבודות שלכם .הפורמליזם המתמטי ,יפה ככל
שיהיה ,לא מספיק כשלעצמו אלא רק אם מתלוות אליו הוכחות ניסיוניות .לתוצאות
ניסיוניות ,מהצד השני ,נהיה מעוניינים לנסח תיאוריה מדעית שחוקיה יכללו את
התוצאות אותן קבלתם .ההכרות שלכם עם קשרים אלו ויחסי הגומלין ,מלמדים
אותנו את האופן בו המדע מתקדם ומבסס את עצמו על נדבכים בעלי משקל
ויציבות.
ביצוע עבודת הגמר כלל בתוכו גם אינטראקציה עם מנחים ואני בטוח שהם היוו
עבורכם מודלים לחיקוי בתחום המדעי ובתחום האישי .חשוב לזכור שמעורבות
אנושית זו מהווה תוספת של פן אסתטי ואפשרות להביא לידי ביטוי את הייחודיות
שבכל אחד מכם .העובדה שהתהליך המדעי ניתן לתיאור כיחידה אחת ,אינה מונעת
את הנופך האישי והביטוי של אופיו של כל אחד בעבודתו .אני בטוח שכל עבודה
אותה כתבתם מיוחדת לכם ומראה על האופי המיוחד של כל אחד מכם.
אני מקווה שביצוע תהליך מחקרי זה יהיה רק הצעד הראשון בהתפתחותם כחוקרים
בעתיד ובעיסוק המדעי שלכם בכל תחום בו תבחרו לעסוק .כפי שתראו בעתיד,
העקרונות אותם רכשת בביצוע עבודה זו ,ישמשו אתכם לאורך כל הדרך ויהוו מצע
טוב ופורה להתפתחות העתידית שלכם.
בברכה,
						
ד"ר אמנון יוסף
						
מנהל תחום פיזיקה,
						
מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודות גמר פיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמיד :אורי טולדו

שם התלמידה :יובל כהן

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

דינמיקת פירוק של מולקולת מתילאמין בתחום הUV-
בשיטת ספקטרוסקופיית פעולה

קביעת אנרגית הקשר ה N-H -של מולקולת
מתילאמין ( )CH3NH2בשיטת הדמית יונים

הקדמה

הקדמה

במחקר זה נתמקד במולקולת מתילאמין ( )CH3NH2ובריאקציות שלה לקרינה
אלקטרומגנטית בתחום העל סגולי ( .)UVכאשר מולקולה בולעת פוטון ,היא
מעוררת מבחינה אנרגטית -כלומר האנרגיה במולקולה גדלה .הגדילה ברמת
האנרגיה במולקולה באה לידי ביטוי בהקפצת האלקטרונים הסובבים אותה
למסלול מרוחק יותר מהגרעין ,ובביצוע תנודותהמתרחשות בקשרים שבין אטומי
המולקולה.

מחקרים רבים בעולם מתחומי הפיסיקה ,כימיה והביולוגיה עוסקים בהבנת המולקולות .אחד מתחומי המחקר שחוקרים
רבים עוסקים בו הוא הבנת השפעת קרני אור על מולקולות ,כאשר קיים דגש להשפעת קרני אור בתחום האולטרה סגול
על מולקולות ביולוגיות .אחת מן ההשפעות היא פירוקה של המולקולה ,כאשר בליעת פוטון בתחום האולטרה סגול גורמת
לפירוק קשר מולקולרי .בניסוי זה נתמקד בזיהוי אטומי המימן שהם תוצרי הפירוק של הקשר ה N-H -של מתילאמין
כתוצאה מעירור המולקולה לרמה אלקטרונית בעזרת קרני לייזר בתחום ה .UV-נחקור את התפלגות המהירויות של
אטומי המימן בשיטת הדמית יונים ומתוך התפלגות זאת נקבל ערך של אנרגית הקשר ה N-H -של המולקולה.

מטרות ושאלת המחקר:

מטרות ושאלת המחקר:

רכישת ידע בסיסי בספקטרוסקופיה מולקולרית (מעברים ויברציונים במולקולה ,משטחי פוטנציאל).הכרות עם שיטת ספקטרוסקופיית פעולה.לימוד של מערכת ניסויית הכוללת שני לייזרים פולסיים ,ספקטרומטר מסות מסוג זמן מעוף וגלאי יונים.-שאלת המחקר היא :אילו סוגי תנודות יופיעו במולקולת המתילאמין במצב אלקטרוני מעורר?

מטרת מחקר זה היא לקבוע את אנרגית הקשר ה N-H -של מולקולת מתילאמין בעזרת שיטת הדמיית יונים .בעבודה
נמדוד את האנרגיה הקינטית של אטומי המימן המשתחררים מפירוק הקשר ה N-H -של מתילאמין ונשתמש במידע זה
לחישוב החוזק של קשר זה.

מהלך המחקר:

הניסוי נעשה בתוך צינור ואקום אליו הוזרם זרם של גז מתילאמין דרך ברז פולסי .הלייזר הסורק עורר את המולקולות,
ולאחר מכן לייזר שני יינן את אטומי המימן שהם תוצאי הפירוק שנוצרו לאחר עירור מולקולות לרמה אלקטרונית מעוררת.
תהליך זה נעשה מספר פעמים כאשר כל פעם אורך הגל שיצא מהלייזר הסורק שונה (סריקת תדר) .באמצעות שדה
חשמלי נשלחו כל יוני המימן אל גלאי יונים ששלח אותות למחשב ויצר גרף של יונים שנקלטו בגלאי כתלות באורך הגל של
הלייזר הסורק.

בניסוי השתמשתי בתהליך ה )REMPI (2+1 -שהיא שיטה לגילוי אטומי המימן הנוצרים בפירוק של מולקולות ע"י הפיכתם
ליונים .השתמשתי בשני לייזרים בעלי אורכי גל שונים :האחד לפירוק של המולקולה והשני ליינון של אטום המימן המשתחרר
בשיטת  .REMPIהתקבלה תמונה של התפלגות היונים על מסך המערכת הנובעת מהמהירויות השונות של אטומי המימן.
השתמשתי בתמונה זו על מנת לקבוע את אנרגיית הקשר
של המימן והחנקן תוך שימוש ברדיוס הספרה שהתקבלה
ונוסחאות ידועות.

תוצאות

תוצאות ומסקנות:

הגרף שהתקבל בניסוי תורגם לגרף של יונים
שנקלטו בגלאי כתלות באנרגיה של הפוטונים
שנורו מהלייזר הסורק ביחידות של סנטימטרים
הפכיים (.)cm-1

התמונה שהתקבלה על המסך הינה תמונה של דיסקה
המתארת את התפלגות היונים על המסך .את מהירות המימן
נוכל למצוא על ידי מציאת רדיוס אשר יבטא את המימנים בעלי
המהירות המקסימלית אשר הגיעו ללא אנרגיה פנימית עבור
הראדיקאל אלא כל האנרגיה הומרה לאנרגיה קינטית .על ידי
הנוסחה הקושרת בין יחס מהירויות המימן והראדיקל ליחס
המסות שלהן יכולנו למצוא בקלות על ידי הצבה בנוסחה את
מהירות הראדיקל .לאחר חישוב המהירויות נוכל למצוא את
האנרגיה הקינטית הכוללת וכן בעזרת אורך הגל הקבוע מראש
של הלייזר המפרק גם את אנרגיית הפוטון .לאחר שידועים לנו
כל הפרמטרים למציאת אנרגית הקשר נציב הנוסחה הבאה.
אנרגית הקשר שהתקבלה הינה תוצאה שקרובה מאוד לתוצאת
הספרותית.

מהלך המחקר:

מסקנות
מניתוח הפרשי האנרגיה שבין נקודות השיא
שהתקבלו ,ניתן למצוא את התנודה שעוררה.
לאחר ניתוח הגרף התברר כי במולקולה
הופיעו שתי תנודות בלבד מתוך  15אפשריות,
כאשר התנודות הופיעו לפעמים בו זמנית (קומבינציות) ולפעמים לבד (אוברטונים) .שתי התנודות שהופיעו (כשכוש של
קבוצה אמינית  NH2ונענוע של הקבוצה המתילית  )CH3מהוות אינדיקציה לשינוי בגיאומטריה של מצב אלקטרוני מעורר
במולקולה.
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עבודות גמר פיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :נועה גילגולין

שם התלמידה :מוריה מיקרקש

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בית ספר :תיכון עירוני מקיף גולדווטר ,אילת
ד"ר שמרית ממן | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

קביעת חוזק קשר  H-Nבמולקולת מתיל אמין בעזרת
ספקטרוסקופיה פוטו אקוסטית של מעברי האוברטונים.

בחינת השתנות התגובה הספקטראלית של עלי
צמחים לאחר קטיפתם באמצעות ספקטרומטר אופטי

הקדמה

הקדמה

ספקטרוסקופיה ויברציונית עוסקת במדידת תנודות מולקולריות ומהווה כלי יעיל לאפיון התנודות והאנרגיות שלהן .עירור
לאוברטון נתון (כפולה שלמה של קוונט של תנודה) מתבצע ע"י הספקת פוטון של אור בעל אנרגיה מתאימה למולקולה
הנמצאת ברמת היסוד .עירור של אוברטון גבוה יותר מקרב את המולקולה לאנרגית הפירוק .בעבודה זו נפתח שיטה
שבעזרתה ניתן לקבל את הערך של אנרגית הקשר המולקולרי ממעברי האוברטונים של תנודה של אותו קשר שמתפרק.
נשתמש באנרגיות המעבר של האוברטונים הראשון השני והשלישי של קשר  H-Nשל מולקות מתילאמין כדי לקבוע את
הפרמטרים של עקומת הפוטנציאל שהחשוב ביניהם הוא חוזק הקשר

עבודה זו ,בדקתי את שינוי החתימה הספקטראלית של עלים שנקטפו כפונקציה של הזמן מרגע קטיפתם והשוויתי
את תוצאותיי לתיאוריה .השימוש בספקטרומטר האופטי במחקרים שונים מתבסס על עקרון ההחזרה של האור
ומדידת האנרגיה הנפלטת מעצמים על מנת לחקור אותם ,במקרה הזה אינטראקציה של אור וצמח .חתימת ההחזרה
הספקטראלית מהעלה הנמדד מושפעת מהמבנה הפנימי של העלה ,צבעו ,כמות המים שבעלה ,מצבו ההתפתחותי,
ותכונות בשטח העלה .לפיכך ניתוח החתימה הספקטראלית של עלה מסוים יכול להעיד על מצבו של העלה בכל אחת מן
הגורמים המשפיעים על חתימתו ובאמצעות זה להערכת מצב הצמח בכלליותו.

שאלת המחקר:

מטרות ושאלת המחקר:
מטרות העבודה הן לימוד יסודות של ספקטרוסקופיה מולקולארית (רמות רוטציה וויברציה ,אוברטונים של ויברציות),
שימוש באנרגיות של מעברים ויברציוניים לקבלת אנרגית הפירוק של מולקולה ,והכרות עם שיטה ניסויי למדידת
האוברטונים ספקטרוסקופיה פוטו -אקוסטית .שאלת המחקר המרכזית היא האם ניתן לקבל מידע על אנרגיית הפירוק
של הקשר המולקולרי  H-Nממדידה של ויברציות של קשר זה?

מהלך המחקר:
במהלך העבודה ,השתמשתי בתא זכוכית עם מולקולות של מתילאמין בפנים המצויד במיקרופון רגיש שקולט גל קול
הנוצר בתוכו עקב קרן לייזר מפוקסת .בניסוי סורקים את אורך הגל של לייזר ה OPOוכאשר תדירות הפוטונים מתאימה
למעבר ויברציוני (אוברטון) של מולקולות ,הן מבצעות תנודות באיזור של מוקד העדשה מה שגורם להופעת גל קול בתא.
המיקרופון קולט גל קול זה ומעביר סיגנל למחשב למטרת עיבוד הספקטרום המתקבל.

תוצאות:

כיצד תשתנה החתימה הספקטראלית של צמחים לאחר קטיפתם כפונקציה של הזמן?
באילו ערוצים ספקטרליים יהיה ניתן לראות את השינוי ומדוע?

מהלך המחקר:
קטפתי שני עלים מעצים שונים ,כל  48שעות למשך כשבועיים .את הניסוי ביצעתי במעבדת חישה מרחוק והדמאה פלנטרית
ובאמצעות ספקטרומטר אופטי מדדתי את החתימה הספקטרלית של כל אחד מהפרטים בקבוצות העלים משני צדדיו.
הרצתי אינדקסים היפרספקטרליים שונים.

תוצאות ומסקנות:
את כל המדידות ביצענו משני צידי העלה ,כאשר  aהוא הצד הפונה אל השמש (שמאל באיור) ו b -הוא הצד הפונה מן השמש
(ימין) ,ואפשר היה לראות הבדל משמעותי בין הצדדים בעיקר בתחומי הצבע הירוק וערוצי הכלורופיל .בכל הגרפים ניתן לראות
שבגרף של צד  aההחזרה בתחום הנראה בצבע הירוק ( )nm550קטנה מההחזרה של צד  ,bהמוגן מן השמש ,זאת בשל דהיית
צבע העלה בחשיפה לשמש והתפרקות הפיגמנטים .בנוסף באזור  ,nm670אזור הבליעה על ידי כלורופיל  ,aהצד הפונה אל
השמש בולע יותר קרינה באופן טבעי מאשר הצד החסוי ממנה המסמן שישנם יותר משפכי כלורופיל בצד העלה הפונה אל
השמש .שאר התוצאות תאמו את המתואר בספרות.

המעבר
תדיריות
עבור
לאוברטון ראשון שני ושלישי
H-N
בקשר
בהתאמה
במולקולת מתילאמין-
1G cm-1=6605.0
2G cm-1=9689.9
3G cm-1=12610.3
בנינו גרף של תדירות המעבר כתלות במספר הקוונטים של האוברטון .מתאוריה שפיתחנו ,הגרף הוא לינארי ומתוך השיפוע
כפונקציה של n
וחיתוך עם הציר האנכי ניתן לקבל את ערכה של אנרגית הקשר .גרף של

מסקנות:
גודל אנרגית הפירוק של קשר  H-Nבמולקולת מתיל אמין שהתקבל בעבודה הוא D0 4.31 eV
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עבודות גמר פיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודות גמר פיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :אלמוג ביטון

שם התלמידה :נועה כהן

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
ד"ר ניצן ממן | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מידול של זרימת דם בגוף האדם
על ידי מערכת ניסיונית

עקרון הפעולה של לייזר צבע ושימוש בו
לקבלת ספקטרום של אדי מים

הקדמה

הקדמה

מחלות לב וכלי דם הן מגורמי המוות העיקריים בעולם המערבי ובמקום השני לאחר מחלת הסרטן .המשותף למחלות אלו
הוא שינויים במאפיינים ההידרודינאמים של מערכת ההובלה כמו תפקוד הלב או האלסטיות והממדים של הצינורות בהם
זורם הדם .בפרויקט זה חקרנו על ידי שימוש במערכת המדמה את מערכת ההובלה בגוף האדם ,את השינויים הנגרמים
בלחץ בנקודות שונות במערכת עקב תנאים שונים כמו דופק או גודל לב או מצבים פתלוגים שונים הנגרמים עקב מחלות
כמו הצרה או חסימה מלאה באחד הצינורות .גילינו כי הלחץ בצינור מסוים מושפע בצורה ישירה משינויים בקוטר הצינור
וכי ככל שהצינור נעשה צר יותר כך הלחץ בו גדל .בנוסף נראה כי הצרה של צינור אחד יכולה לגרום לעליה בלחץ גם
בצינורות אחרים וגם בעורק הראשי .אפיינו כיצד משתנה הלחץ בנקודות שונות במערכת כאשר הדופק משתנה וגילינו
כצפוי מהתיאוריה כי הלחץ משתנה באופן קיצוני יותר עבור נקודות הקרובות יותר ללב.

לייזר צבע (  ) Dye Laserשייך למשפחה של הלייזרים הסורקים .בלייזר זה ,התווך הוא תרכובת אורגנית .ייחודו לעומת
לייזרים אחרים הוא ,שבו ניתן לכוון את אורך הגל לעומת שאר הלייזרים ,בעלי אורך גל קבוע שמוכתב על ידי חומר התווך ,מה
שהופך אותו למאוד שימושי בספקטרוסקופיה למטרות זיהוי ואפיון חומרים .בעבודתי אשתמש בשיטה של ספקטרוסקופיה
פוטו-אקוסטית ( )Photoacoustic Spectroscopyשהינה שיטה ספקטרוסקופית שבה אנרגיה של גל אלקטרומגנטי
(פוטונים) בתחום אינפרה-אדום או בתחום הנראה מומרת לאנרגיה של גל קול (אנרגיה אקוסטית) בתוך תא זכוכית המלא
במולקולות של הגז הנמדד.

מטרות הניסוי:
הכרת מערכת זרימה פועמת המדמה את מערכת ההובלה בגוף האדם .מדידה של הלחץ ואפיון כיצד הלחץ משתנה
כתלות במיקום יחסית למשאבה או שינויים שונים במערכת תוך כדי השוואה לתיאוריה.
מודל ה  Windkeselעל פי מודל זה מערכת ההובלה מקבילה למערכת הידראולית בעלת משאבת מים ותא מלא מים עם
כיס אוויר .כאשר המשאבה פועמת המים לוחצים על האוויר המצוי בתא ובאותה מידה האוויר דוחף את המים החוצה ממנו,
אנלוגיה זו מזכירה את הפעולה של הלב .המודל מקשר בין לחץ דם לזרימת הדם לאבי העורקים ומאפיין את ההיענות
העורקית(האלסטיות והאופן בו אבי העורקים מתרחב בזמן הפעימה ,).את
תרשים מערכת הניסוי
ההתנגדות ההיקפית (ההתנגדות לזרימה שבה הדם נתקל כאשר הוא זורם
במערכת העורקים הפריפרית) ואת האינרציה של זרימת הדם.

מהלך העבודה:
בניסוי הראשון גודל הפעימה נשאר קבוע ( )30ccושינינו את הדופק (מ 40-
 180בקפיצות של  )20תוך כדי מדידות לחץ מכל המדים במשך כדקה .בניסוי
השני שינינו את נפח הפעימה ( )20ccוחזרנו על התהליך של הניסוי הראשון.
בניסוי השלישי קבענו את הדופק ואת נפח הלב ודימינו אירועים פיזיולוגים
שונים כמו חסימות מלאות או חלקיות בעורקים שונים .מדדנו מה קורה כאשר
יש חסימה מלאה באחד העורקים .גילינו כי כאשר אחד העורקים נחסם הלחץ
גדל בכל המערכת עקב עליה של הספיקה בעורקים האחרים .מדדנו את
ההתנגדות של הצינורות וראינו כצפוי כי ההתנגדות של הצינור גדולה יותר
כאשר הוא צר יותר אולם הקשר בין קוטר הצינור ללחץ הנמדד שקיבלנו היה
שונה מהערך המחושב לפי משוואת האגן פואזיי .כאשר ביצענו חסימה חלקית
לאחד העורקים גילינו כצפוי כי הלחץ בעורק זה גדל באופן משמעותי וגם כי
גדל הלחץ בעורקים אחרים שלא קשורים לחסימה .הלחץ באבי העורקים
הראה עליה גדולה בלחץ כאשר אחד העורקים המסתעפים ממנו נחסם.
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גרף לחץ ממוצע כפונקציה של דופק
עבור גדלי לב

מטרות המחקר:
מחקר זה עוסק בהכרת שיטת הספקטרוסקופיה הפוטו-אקוסטית ,לימוד של מערכת הניסוי הכוללת לייזר צבע ,וכן למידה
כיצד לכייל לייזר צבע בתחום ספקטראלי מסוים בעזרת ספקרטרום ידוע של אדי מים.

מהלך הניסוי:
בעל אורך הפולס של
קרן מלייזר פולסי
 ns 5ותדירות של  Hz 10משמשת לקרן השואבת של לייזר צבע.
הצבע שמשתמשים בו בניסוי הוא  Styryl 8שפולט פלואורסנציה
בתחום של  .nm 715-770הקרן של לייזר צבע המתקבלת
במהוד (אנרגיה של כל פולס היא כ )mJ 20 -מתפקסת ע"י
עדשה מרכזת בעלת אורך מוקד של  cm 20אל תוך תא פוט-
אקוסטי עשוי זכוכית שבו נמצאות מולקלות מים בפאזה גזית
(אדים) .סורקים את התדירות של לייזר צבע (ע"י שינוי זווית
הסריג) ומודדים את גודל הסיגנל מהמיקרופון כתלות בתדירות
של הקרן (כאשר התדירות מתאימה למעבר ויברציוני מתקבל
פיק בספקטרום) .הסיגנל מהמיקרופון מועבר למחשב למטרת
עיבוד הספקטרום המתקבל.

תוצאות ומסקנות:
קיבלנו גרף כיול המקשר את מיקום המעברים בספקטרום
המדוד (ירוק) למיקומם בספקטרום ממאגר קווי בליעה של מים
(אדום) .הגעתי למסקנה כי קיים קשר לינארי ,שניתן לבטא אותו
באמצעות משוואה ,בין מיקום הקווים במדידה ובמאגר שנתון על
ידי המשוואה הנ"ל:
Vdatabase=-75.32538+1.0147·Vmeas
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עבודות גמר פיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :ויקטוריה סופרונובה

שם התלמיד :לירז שאול

בית ספר :תיכון עירוני מקיף גולדווטר ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :ד"ר ניצן ממן | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מדידת התפלגות מהירויות של אטומי מימן בפוטוליזה
של מולקולת מתיל-אמין ( )CH3NH2בשיטת
ספקטרוסקופית דופלר

הקדמה

עבודות גמר פיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

כיול ומדידת כושר ההפרדה של ספקטרומטר אופטי.
הקדמה

בעבודתינו עסקנו בחוזק של הקשר הכימי  N-Hשל מולקולת מתיל-אמין .פירקנו את המלוקולה לשני חלקים -פרגמנט
מימן ורדיקל ע"י לייזר ,ומתוך התפלגות המהירויות של המימנים חישבנו את אנרגיית הקשר בעזרת אפקט דופלר .בעבודה
השתמשנו בשיטת ספטרסקופית דופלר ( )Doppler Spectroscopyמשולבת עם שיטת .REMPI

במחקר זה התמקדנו בתחום הספקטרוסקופיה ,הגלים האלקטרומגנטיים ובתהליכים המתרחשים באינטראקציה שבין אור
לחומר .באמצעות העמקה בתחומים אלו הבנו את כיול הספקטרומטר ,כיצד הוא מתבצע ומשפיע על תוצאות המדידה.
ערכתי שני ניסויים עם מספר גופים לבנים שונים וארבע נורות הטעונות בגזים שונים .את תוצאות הניסוי הראשון השלכתי
על הניסוי השני ובאמצעות תוצאותיו הסקתי מסקנות על כושר ההפרדה של הספקטרומטר האופטי הנבדק.

הכרות עם ספקטרוסקופית דופלר ( )Doppler Spectroscopyושיטת יינון רב פוטוני ( REMPI (2+1למדידת מהירויות
של תוצרי הפוטוליזה .הערכת אנרגיה של הקשר ה N-H-של מולקולת מתיל-אמין ממדידת פרופיל דופלר של מהירויות
אטומי המימן הנפלטים בפירוק.

מטרות הניסוי:

מטרות ושאלות המחקר:

מהלך המחקר:
במהלך המחקר השתמשנו בשני לייזרים :לייזר מפרק שתפקידו לפרק מולקולה לשני פרגמנטים ולייזר דוגם שתפקידו
ליינן פרגמנט אטומי (מימן) למטרת מדידה .בעזרת גלאי יונים קיבלנו נתונים על מהירויות של הפרגמנטים .לפי המהירויות
חישבנו את אנרגיית הקשר של המולקולה.

תוצאות:
אנרגיית הקשר ה N-H -שהתקבלהD0 = (3.80 ± 0.33) eV :

מסקנות:
עבודה זאת עוסקת ביישום של אפקט דופלר בספקטרוסקופיה למטרת מדידת מהירויות של תוצרי הפירוק של מולקולה
בעזרת לייזר .אחת המטרות החשובות ביותר של ספקטרוסרופית דופלר היא הערכת אנרגית הקשר שנשבר בפירוק.
בעבודה זאת מדדנו את פרופיל דופלר של אטומי המימן המתקבלים מפוטודיסוציאציה של מולקולות מתיל-אמין
( .)CH3NH2ע"י אנליזה של הפרופיל בעזרת נוסחא להסחת דופלר .קיבלנו את האנרגיה הקינטית המקסימלית של
אטומי המימן המשתחררים בפירוק ויישום של חוק שימור התנע נתן לנו אנרגיה קינטית כוללת מקסימלית .בעזרת חוק
שימור האנרגיה גילינו את אנרגית הקשר ה-אמיני  N-Hהנשבר במולקולה.

איור של קשרים במולקולה:

גרף של מהירויות הבתקבלות ברדיקלים:
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מדידת כושר הפרדה של ספקטרומטר ואת התלות שלו באורך הגל.
לבחון את דרך ההשפעה של כיול הספקטרומטר על מדידות של ערכים ידועים.

שאלת המחקר:
כיצד משפיע אופן הכיול על המדידות הספקטראליות?

מהלך המחקר:
ראשית ,בניסוי הראשון בחנו את ההחזרה המתקבלת מארבעה גופים לבנים בהשוואה לספקטרלון (משטח הכיול בו
משתמשים בדרך כלל בעת ביצוע ניסויים) .קיבלנו כי הספקטרלון מחזיר ( 100%כמצופה) ,ועבור שלושת הגופים האחרים
קיבלנו עליות וירידות שונות הקשורות במאפייני החומר .בניסוי השני מדדנו החזרה מנורות הטעונות בגז ספציפי ,כאשר
ביצענו עבור כל נורה מדידה אחת על כל משטח כיול .כלומר ,כיילנו בכל מדידה על כל נורה לפי משטח כיול שונה (מתוך
המשטחים הלבנים שבדקנו בניסוי הראשון).

תוצאות:
כאשר הוא רוחב הקו ו הוא אורך הגל
מצורפות מטה תוצאות הניסוי הראשון והשני .כושר ההפרדה מוגדר כמנה
בה יש פליטה מקסימאלית .הספקטרומטר בו השתמשנו בביצוע הניסוי מורכב משלושה ספקטרומטרים שונים ועל כן
תוצאות כושר ההפרדה מחולקות לשלושה תחומים שונים לפי תחומי המדידה של כל ספקטרומטר .באמצעות נוסחה
לחישוב כושר ההפרדה של ספקטרומטר חישבנו את כושר ההפרדה של הספקטרומטר בשלושת התחומים והוא מתואר
בגרף מטה .התוצאות אשר התקבלו תואמות את הספרות הקיימת ומדדי הספקטרומטר חושבו בדיוק .השימוש במשטחי
הכיול השונים גרם לירידה בעוצמת ההחזרה ולא פגע בדיוק הספקטרלי (בכושר ההפרדה).
תוצאות הניסוי השני:
כושר ההפרדה של ספקטרומטר כפונקציה של אורך הגל.

תוצאות הניסוי הראשון:
החזרת הגופים הלבנים בהשוואה לספקטרלון.
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודות גמר פיזיקה

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמיד :דוד אטלי

שם התלמידה :לרין גולדינברג

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פאניץ' | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

מדידת התפלגות מהירויות של אטומי מימן בפוטוליזה
של מולקולת מתיל-אמין ( )CH3NH2בשיטת
ספקטרוסקופית דופלר

מדידת פרופיל מרחבי של הקרן המולקולרית בספקטרומטר
מסות מסוג זמן מעוף ( )TOFMSבשיטת הדמיית יונים

הקדמה

הקדמה

נאנו יהלומים הינם קריסטלים מושלמים של יהלומים בגודל מולקולות גדולות ,ולמרות זעירותו של הנאנו יהלום ,תכונותיו

תחום הדינמיקה המולקולרית ( )molecular dynamicsעוסק בחקירה ובהבנה של תהליכים במולקולות ,כמו שבירה או
היווצרות של קשרים שונים ,וכן בקביעה מדויקת של המנגנונים המתרחשים בתגובות אלו .באמצעות דינמיקה מולקולרית
ניתן לפענח מנגנוני ריאקציות ואף להבין באילו תנאים יתרחש תהליך ובנוסף להשתמש בדינמיקה מולקולרית לתהליכים
בפאזה גזית ,לתהליכים המתרחשים בתמיסות ,לתהליכים המתרחשים על-פני משטחים ועוד .בעבודתי אשתמש בשיטת
ניסוי הנקראת "הדמית יונים" המשמשת ככלי חזק לחקר של תגובות פירוק רבות של מולקולות בעזרת לייזר .זו הינה שיטת
ניסוי המאפשרת מדידה ישירה ומדויקת של מהירויות תוצרי הפירוק של מולקולות.

של היהלום הגדול והמוכר בחוזקו ,קשיחותו ומאפייניו האופטיים והמכניים ,נשמרים.
ניתוח נתוניו של הנאנו יהלום יתרמו רבות להבנה ברורה של המבנה והתכונות הפיזיקליות של הנאנו יהלומים כאשר פני
השטח שלהם עברה מודיפיקצייה עם יוני מתכות ,מעבר מגנטיים למיניהם וכתוצאה מכך ,יופק המירב האפשרי ובכך יוכלו
הנאנו יהלומים לשמש להנדסה מתקדמת.

מטרות המחקר
מהלך הניסוי:
המחקר מתבצע באמצעות שיטת התהודה המגנטית הגרעינית אשר נגלתה ע"י שתי קבוצות בו זמנית בשנת  - 1946ע"י

מחקר זה עוסק בהכרה עם שיטת הדמיית היונים ,לימוד של מערכת ניסויית הכוללת לייזר פולסי וספקטרומטר מסות מסוג
זמן מעוף עם עדשה אלקטרוסטטית להדמיה בתוכו ,וכן הכרות עם עקרונות של קרן גאוסית תוך כדי שימוש בשיטת הדמית
היונים למדידת קוטר של סילון מולקולרי המוזרם אל תוך המערכת.

נעשתה סריקת דגימות נאנו יהלום טהור ולאחר מכן דגימות אשר מכוסות בקבוצות קרבוקסיל ונוצרה השוואה.

מהלך הניסוי

ד"ר אדוארד מילס פורטז וכמו כן ,בקבוצה שנייה חקר ד"ר פליקס בלוף.

תוצאות ומסקנות:
הבחנתי בשינוי משמעותי בין דגימות הנאנו יהלום הטהור לבין דגימות הנאנו יהלום המכוסה בקבוצות קרבוקסיל והבדיקה
הראתה הבדל משמעותי בין ספקטרומי המימן של הדגימות הנ"ל.

הניסוי התבצע בתוך מערכת ה  ,TOFMSובתוכה מדדתי את פרופיל החתך של הקרן המולקולרית של מולקולות מתיל-
אמין ( )CH3NH2בעזרת לייזר – .UVבכדי לאמת את קוטר החתך של הסילון המולקולרי ביצעתי מספר מדידות ,ועל
הגלאי קיבלתי "דמות" של הקרן המולקולרית .בדמות נראה פס דק של הקרן .על פי הפס ידעתי כיצד למקם את העדשה
כך שבראשית יופיע פס ברור וחד ,ורק לאחר מכן יכלתי להזיז את העדשה האופטית מעלה ומטה כך שהקרן תזוז גם כן -
קודם לתחתית הנראית לעין בדמות עד לפסגה הנראית לעין של הדמות.

תוצאות ומסקנות
העבודה באה להמחיש את הנושא המתואר למעלה בניסויי .בניסוי הוכחתי כי קוטר החתך של הסילון המולקולרי שווה
לקוטר החור שב –  skimmerולכן הסילון נוצר באופן תקין והמערכת מוכנה לפעולה .בנוסף מן המדידות שביצעתי ראיתי
כי קוטר הקרן ועומק המוקד של הקרן הגאוסית תואמים בקירוב את הערכים המחושבים .על המסך התקבלה דמות ברורה
ומעגלית של חתך הקרן המולקולרית אשר נוצרה בתוך המערכת  .TOFMSהזזת העדשה בכל פעם ב  200מיקרון ,הביאה
לתוצאה מכיוון שלאחר  10מדידות ,ראיתי כי קוטר החתך המולקולרי הוא בקירוב  2מ"מ.

ספקטרומים מימן של בין דגימות הנאנו יהלום הטהור ( )aלבין דגימות הנאנו יהלום המכוסה בקבוצות קרבוקסיל (. )b
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמיד :ניק קירשמן
בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :ד"ר אלכסנדר פורטנוב | מרכז אילן רמון לנוער שוחר פיזיקה,
אוניברסיטת בן-גוריון בנגב

כיול לייזר  OPOבתחום אינפרא-אדום בעזרת
ספקטרוסקופיה פוטו-אקוסטית של אדי מים
הקדמה
לייזר הוא התקן הפולט אור בתחומים שונים של אורכי גל .לייזר  OPOשייך למשפחת הלייזרים הסורקים כלומר ניתן
לשנות את אורך הגל שלהם .ללייזר זה ישנו יתרון גדול לעומת לייזרים אחרים והוא שאורך הגל שלו יכול להשתנות
בתחום ספקטראלי גדול – בתחום הנראה ובאינפרא אדום ,תכונה אשר שימושית מאוד למטרות ספקטרוסקופיה
(ספקטרוסקופיה היא תחום שמקשר בין תכונות חומר לאור באמצעות האינטראקציה ביניהם) .על מנת שנוכל להשתמש
בלייזר זה למטרות ספקטרוסקופיה ולקבל תוצאות מהימנות ,אנו צריכים לוודא שהוא מכויל ,כלומר מכוון מבחינת אורך
הגל שהוא פולט .בעבודה זו מדדנו עם  OPOספקטרום בליעה של אדי מים והשוונו אותו לספקטרום ידוע ממאגר קווי
בליעה של מים .התאמנו בין קווים מדודים וקווים מהמאגר והגענו למשוואת כיול המקשרת בין אורך הגל המדוד לאורך
הגל המדויק .קווים ספקטרליים של אדי מים הם צרים מאוד ולכן מתאימים באופן מושלם למטרת הכיול של לייזר.

מטרות העבודה:
מטרת העבודה היא לכייל את הלייזר למידת הדיוק המירבית ככל הניתן בתחום אינפרא-אדום בעזרת ספקטרוסקופית
בליעה של אדי מים.

מהלך הניסוי:
בעזרת שיטת מדידה הנקראת ספקטרוסקופיה פוטו-אקוסטית (תרגום אנרגיה אלקטרומגנטית לאנרגיית קול) מדדנו
ספקטרום לא מכוייל של אדי מים .לאחר מכן ,לקחנו את הספקטרום הידוע של אדי מים באותו תחום ספקטראלי והשוונו
ביניהם על ידי מציאת פיקים (נקודות מקסימום) מקבילים בין הגרפים.

תוצאות ומסקנות:
מתוך ההשוואה בין שני הספקטרה ,יצרנו משוואת כיול שמקשרת בין אורך הגל הלא מכויל לאורך הגל המכויל בתבנית
ליניארית ובכך בעצם על ידי שימוש בתבנית זו כיילנו את הלייזר.
גרף הכיול המקשר את מיקום המעברים בספקטרום המדוד למיקומם בספקטרום ממאגר קווי הבליעה:
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משלחות תלמידים מצטיינים לCERN -
באפריל  2015יצאה המשלחת הראשונה של תלמידים מצטיינים
בפיזיקה מאילת אילות למכון המחקר האירופאי  CERNבראשות
ד"ר אמנון יוסף ובליווי של מרכז תחום הפיזיקה העירוני באילת
מיכאל מור .בשנת  2016יצאה המשלחת השנייה בראשותו
של ד״ר ניצן ממן ובליוויו של מורה הפיזיקה ,מר ירון מייזלס.
המשלחות יצאו לאחר שעברו כ 50 -שעות הכנה על ידי ד״ר
אמנון יוסף.
פעילות זו היא חלק מתכנית ה– STEMוהמשך לפעילות החקר
בעבודות הגמר בפיזיקה המובילה את התלמידים באילת אילות
למצוינות .המשלחת היא משלחת ייצוגית של משרד החינוך
במימון מיזם  STEMבשיתוף פדרציית טורונטו ,הסוכנות היהודית,
עיריית אילת וקרן רש"י ובהפעלה של בית יציב באמצעות מרכז
אילן רמון באוניברסיטת בן גוריון .מטרות הנסיעה רבות ומגוונות
וקשורות לתחומים האקדמיים ,החברתיים והלאומיים.
בשנת  ,2016לאחר גילוי חלקיק ההיגס ,נסעה המשלחת כדי
לחוות את הפעולה מחדש של מאיץ החלקיקים הגדול ,הLHC-
כאשר הפעם הוא פועל באנרגיות שלהן הוא נועד מלכתחילה
ומטרתו לגלות חלקיקים אלמנטריים מסוגים שונים .בנוסף
לגילוי החלקיקים והלימוד על קיומם ,למדו תלמידי המשלחת
על אפשרויות לנתיבים חדשים בפיזיקה שיתגלו באמצעות
הרמזים אותם יספק המאיץ.
בנוסף לפעילות המחקרית ,למדו התלמידים על השימושים
של מאיצי החלקיקים ברפואה כמו למשל הקרנת חולי סרטן
באמצעות פרוטונים ( .)Hadron Therapyטיפולים אלו מציגים
לתלמידים שלעיתים יש תועלת לחברה האנושית גם אם
המטרה הראשונית היא עיסוק במחקר טהור ללא תועלת
לכאורה לחברה האנושית .בהלך הביקור התלמידים חשו גאווה
כאשר הם ראו שישראל היא המדינה היחידה מחוץ לאירופה
שהתקבלה כחברה ב.CERN -
במהלך הביקור ,התלמידים שומעים הרצאות מהמדענים
המובילים בתחומם ומבקרים במתקנים של מאיצי החלקיקים
השונים ב .CERN -חלק מהביקורים המשמעותיים ביותר
הם בגלאי החלקיקים –  CMSוה .ATLAS -בנוסף לפעילויות
האקדמיות ,הם משתתפים בסדנאות בהם הם בונים גלאי
חלקיקים בעצמם ,כמו תא הערפל.
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
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עבודות גמר מדעי החיים

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודות גמר מדעי החיים

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

פרופ' ראובן יוסף
רכז עבודות גמר במדעי החיים

עבודות גמר

מדעי
החיים

מוצגות בפניכם עבודות גמר  5יח"ל ,לא-צמודות ,של מחזור תשע"ז
שהם המחזור השלישי בעירנו המגישים עבודות גמר בצורה מרוכזת.
רבות נאמר על השפעת הפריפריה ,על איכות החיים של תושביה עם דגש מיוחד על החינוך.
חלקם מעידים על דברים טובים הנעשים ומתרחשים בערים המרוחקות ,אך מרביתם מעידים על
קיפוח ומצב הלוקה בחסר בלשון המעטה .העובדה שיש לנו כבר שלושה מחזורים שהגישו עבודות
גמר ,הנחשבת לפיסגת ההצטיינות וההגשמה האישית של כל תלמיד ,מאפשר לנו לערוך מספר
השוואות ביחס מצבנו לשאר הארץ .למעשה אילת היא העיר הכי פריפרית והכי מרוחקת ממרכז
הארץ .איכות חיים ,צפיפות אנושית ואנשים מיוחדים .מה שמייחד אותנו זו הסביבה בה אנו חיים.
באילת יש עושר של  -ים ,ערבה ,הרים .מערכת חינוך ייחודית כמו  -כיתות עירוניות.
בתהליך עבודות הגמר אפשר לראות עליה ושיפור לעומת מה שקורה בשאר חלקי הארץ במיוחד
בתחום הביולוגיה .בכל הארץ אחוז הצעות המחקר המוגשות והמקבלות אישור להמשך ביצוע
המחקר  -עומד על  78%כלעומת  100%לתלמידי אילת .כל הצעה שהוגשה לאישור משרד החינוך
קיבלה את ברכתו!! גם מספר התלמידים שמגיעים לקו הסיום  -ממוצע ארצי הינו  58%כלעומת
 73%באילת .הנתון החשוב ביותר הינו אחוז התלמידים העושים את עבודתם עם בעלי חיים בשטח
בבית הגדול הטבעי  -בכל הארץ עומד על  4%כלעומת באילת  !!81%הבדל משמעותי ביותר
המעיד שלתלמידינו ישנה הכרה והוקרה של הסביבה הטבעית המיוחדת שבה אנו חיים.
עובדה זו באה לידי ביטוי גם בתחרויות הארציות  -עד כה זכינו באחד עשר ( )11פרסים בתחרויות
שונות כמו אדם וים ,תחרות ארצית לעבודות גמר במכון וייצמן ,תחרות איכות הסביבה של
אוניברסיטת בן גוריון ועוד.
הצלחתה של העיר אילת מתאפשרת בזכות התמיכה של ההורים ,המנחים האקדמים ,המורים
התומכים ,והנהלה השואפת למצוינות .גופים כמו "המכון לחקר ימים ואגמים באילת" "והמצפה
התת ימי" תרמו במיוחד להצלחת פרוייקטים רבים .אני מצדיע לכם ומקווה שתמשיכו לתרום לילדי
עירנו ולהעשירם בידע שברשותכם.
אני תקווה שנוכל להמשיך ולעודד תלמידים נוספים בתחומי דעת שונים להתמסר לביצוע וכתיבת
עבודות גמר .לשאוף לחשיפת יותר
תלמידים לנושאים הלא שגרתיים
שעמם יאלצו להתמודד  -אחריות
אישית ,עבודה עצמית ,חקר
בהנחיה אקדמית בלתי מתפשרת.
אלה יהיו מנהיגי העתיד שמתוך
נסיון אישי יקדמו את המדע ואת
שמירת הטבע בארץ.
עלו והצליחו!
פרופ' ראובן יוסף
רכז עבודות גמר במדעי החיים
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
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מנחי עבודות גמר במדעי החיים
פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת ,אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת
ד"ר ליאור גוטמן | המכון לחקר ימים ואגמים
ד"ר יעקב דפני | ביולוג ימי ,אילת
פרופ' ליוס רוזס (הונגריה) | אוצר המוזאון הלאומי לטבע של הונגריה ,בודפשט
פרופ' מוקי שפיגל | המכון לחקר ימים ואגמים ,אילת
אביב לוי | אוצר המצפה התת ימי ,אילת

עבודות גמר מדעי החיים
שם התלמידה :אביב ששון
בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת,
אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת

השוואת סקר עופות דואים ויכולת זיהוי
של מכ"ם מול תצפיתן
תופעת נדידת הציפורים הינה תופעה מחזורית .נדידה היא תנועה
עונתית של בעלי-חיים מאזור אחד לאזור אחר .ציפורים ,כמו בעלי-
חיים אחרים ,נודדים כדי לשפר את סיכוייהם לשרוד .הם נודדים
לאזורים המספקים להם סביבה עשירה יותר במזון .יבוש מקורות
מים וזיהומם ,בניית גורדי שחקים ופתיחת שדות תעופה באזורי
הנדידה לצד ההתחממות הגלובלית ,מחייבים את בעלי הכנף
למציאת חלופות לאתרי חנייה לשם מנוחה ואכילה לקראת המשך
המסע .הקמת שדה התעופה על שמם של "אילן ואסף רמון" באזור זה מעלה סימני שאלה רבים לגבי השפעתו על נדידת
בעלי הכנף והתייחסות לאילת כאזור חנייה משמעותי וחשוב לקבוצה גדולה בקרב בעלי הכנף בדרך מאירופה לאפריקה
ובחזרה.
בשדה התעופה הנבנה "אילן ואסף רמון" הובא מהולנד מכ"ם חדשני  Robinשהינו מתקדם וביכולתו לבדוק ולעקוב
אחרי נדידת הציפורים Robin .מסוגל גם לספק מידע לניווט מושכל של ההמראות ,הנחיתות וטיסות בגבהים שונים לשם
צמצום הפגיעה בנדידת בעלי הכנף באזור .על מנת לערוך השוואה בין מספר העופות שהמכ"ם מזהה ובין מספר העופות
שהתצפיתן רואה ,הצטרפתי לצוות המחקר של פרופ' יוסף לתצפיות ואיסוף מידע מהמכ"ם .אספתי נתונים שהמכ"ם
זיהה בשלושת החודשים פברואר ,מרץ ואפריל בשנת  2016ואספתי את הנתונים של התצפיתן באותם חודשים .מטרת
עבודתי הייתה לערוך השוואה בין סקר עופות דואים ויכולת זיהוי של מכ"ם מול תצפיתן באזור ייחודי ,בו מתרחשת תופעת
טבע נדירה וייחודית ,נדידת הציפורים .ערכתי השוואה בין התצפיתן למכ"ם על פי שעות ,המחולקות לדקות .ביליתי כ30-
ימי תצפית בשטח ובמכ"ם ,סך הכל  240שעות של חוויה המשלבת מדע ,טכנולוגיה אופטית ידנית וטכנולוגיה אלקטרונית
של המאה ה .21-כתיבת העבודה כלומר ,ניתוח נתוני המכ"ם והשוואה לסקר הויזואלי ,כתיבת הדו"ח לקחו  150שעות.
סה"כ הקדשתי לפרויקט שלי כ 390-שעות.
גרף .השוואת נתוני התצפיתן כלעומת המכ"ם לאורך
תחילה ,שיערתי כי המכ"ם יזהה יותר פרטים ואכן
שעות היום .הנתונים מוצגים כממוצע  ±סטיית תקן.
מצאתי כי המכ"ם זיהה פי שניים מהתצפיתן.
בנוסף גיליתי שיש הבדל משמעותי בין התצפיות
בשעות הבוקר לבין התצפיות מהצהריים לקראת
החשכה של התצפיתן ,נמצא כי הוא אינו מצליח
לזהות פרטים כאשר השמש היא במרכז השמיים
וכשמתחיל להחשיך.
כולי תקווה כי העובדות והמידע שצברתי ואספתי
במהלך המחקר ישמשו את שדה התעופה החדש
על שם "אילן ואסף רמון",על מנת שנוכל לשמור על
העולם שלנו,על הטבע ,נמנע תאונות מטוסים בהם
מעורבים עופות ,נצליח לשמר את נתיב הנדידה
המיוחד באזורנו ולא נפגע באוכלוסיית העופות וכן,
נמשיך לפתח את תיירות הטבע בעקבות תופעת
הנדידה.
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

עבודות גמר מדעי החיים

שם התלמידה :נועם אשכנזי

שם התלמידה :סנדרה לשצ'ינסקי

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :פרופ' מוקי שפיגל | חקר ימים ואגמים לישראל,
המרכז הלאומי לחקלאות ימית ,אילת.

בית ספר :בית ספר תיכון מקיף ע"ש בגין ,אילת
מנחה :ד"ר ליאור גוטמן | המכון לחקר ימים ואגמים

השפעת מזונות שונים על גדילה ,שרידה ,מופע
והתפתחות הגונדות בקיפוד הים ,הקטיפן האילתי
Elatensis Tripneustes Gratilla

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

חקיינות אגרסיבית בדגים אקטופרזיטים
במפרץ אילת
חקיינות בטבע הוא מושג המתאר תופעה בה קיים דמיון בין אורגניזם מסוים (שהוא המודל) לבין אורגניזם אחר (שהוא

בארצות רבות משמשות בלוטות המין של קיפודי הים למאכל ונחשבות למעדן נחשק ולפיכך הן בעלות ערך כלכלי רב,
בעיקר בשווקים דוגמת יפן (שם המוצר נקרא  UNIונחשב מרכיב חשוב במנות הסושי) ,צרפת ,ספרד ,צ'ילה וארה"ב .איכותו
ומחירו של המוצר נקבע על סמך גודל הגונדות ,צבען ומרקמן .איכות הגונדה כמוצר מסחרי עולה ככל שמתפתחים
ומתרבים התאים המזינים ,טרם התרבות תאי המין בגונדה .הביקוש הרב לגונדות של קיפודי הים הוביל לדיג מסיבי אשר
גורם להתדלדלות האוכלוסייה הטבעית בימים .הדיג העולמי אינו מצליח לעמוד בדרישות ההולכות וגדלות של השוק
(למעלה מ 60-אלף טון לשנה) .הפוטנציאל לפתרון אלטרנטיבי מצוי בפיתוח חקלאות ימית לגידול קיפודי ים .הביקוש
העצום לצד הדללות האוכלוסיות מעודד מדענים למצוא דרכים להצלחת הגידול במתקנים חקלאיים המחייבת:
 .1קצב גדילה סומטי מהיר של הפרטים הצעירים.
 .2ייצור גונדות באיכות טובה מבחינת צבע ,מרקם ומסה על ידי פרטים בוגרים במהלך השנה .הדרישות המסחריות הינן
 GSIשל  7-15%וגוון הנע מצהוב לכתום .יתכן שעקב כך גם ירד לחץ הדיג על האוכלוסיות הטבעיות ,ושוב ניתן יהיה לראות
קיפודי ים רבים בבית גידולם הטבעי כחלק מן המערכת האקולוגית שהאדם נוטה לשבש ולהרוס.
עבודה זו עסקה בשני צוארי בקבוק בביות הקיפוד :קצב הגדילה ואיכות הגונדות ובחנה כיצד הרכב שונה של מזונות
(אצות חיות ומזונות מלאכותיים) ישפיעו על קצב גדילה ,שרידה והתפתחות הגונדות בקיפוד הים ,הקטיפן האילתי
( .) Elatensis Tripneustes Gratilla
בעבודתינו נמצאה השפעה שונה לארבע דיאטות (מזון מלח"י– NCM pellet ,כופתיות מזון מלאכותי מתוסף ב 50%
אולווה לקטוקה ,מזון סקוטי מלאכותי – מתוסף ב  24%אצות ממינים שונים ג .אצת אולווה לקטוקה טריה ד .אצת גרצילריה
קונפרטה טריה) על :משקל (ממנו נגזר ערך קצב גדילה יומי) ,קוטר ,משקל גונדה טרי ויבש ,אינדקס גונדו סומטי ,צבע
גונדה ושרידה בקיפוד הים הקטיפן האילתי.
מתן אצות טריות (אולווה הייתה יעילה יותר מהגרצילריה) הוביל לגדילה משמעותית יותר ומובהקת ביחס לדיאטות
המזונות המלאכותיים מבחינת משקל וקוטר הקיפוד והניב צבע גונדה רצוי (בניגוד לגוון לבן-צהב בהיר בקיפודים שניזונו
ממזון מלאכותי) .אצת האולווה נמצאה היעילה ביותר מבחינת גדילת הגונדה .ערכי  GSIנמצאו גבוהים ביותר בקיפודים
שניזונו מאולווה וממזון מלאכותי סקוטי (יש לציין כי ערך  GSIגבוה נמדד עבור הקבוצה שניזונה במזון הסקוטי המלאכותי
בשל גדילה נמוכה יחסית בקוטר ומשקל גוף) .קיפודים שניזונו מאצות טריות הראו אחוזי שרידה גבוהים יותר באופן
מובהק ביחס לאלו שניזונו במזונות מלאכותיים.

החקיין) ,כך שכמעט ולא ניתן להבדיל מיהו החקיין ומי המודל.
דג הנקאי האילתי ( ,)Labroides dimidiatusהינו דג נפוץ במערכת האקולוגית של מפרץ אילת .במסגרת אורח החיים של
דג הנקאי הוא מנקה ומטפל בדגים רבים בשונית ,השירות של דג הנקאי הוא בעיקר הסרת טפילים ,הסרת עור/קשקש פגוע,
וניקוי יסודי של שאריות המזון מבין שיניים של הדגים ,דג הנקאי ניזון מעד  1200טפילים יום יומי .דגי הנקאי נוטים להיצמד
לדפנות השונית ושם לכאורה פותחים "תחנת ניקוי".
לדג הנקאי קיים בטבע חקיין ,חקיין הנקאי  ,)Aspidontus taeniatus) False cleaner fishממשפחת הקרנוניים .החקיין
מנצל את דמיונו לדג הנקאי למען השגת מזונו ,דג חקיין הנקאי הינו שכיח במפרץ אילת לאורך השוניות ורוב פעילותיו
נערכות בסביבתו של דג הנקאי.
הניסוי שנערך התבסס על איסוף נתונים לגבי כמות דגי הנקאי וכמות דגי החקיינים ,סוגם ,ושעות פעילותם נעשהו על ידי
תצפיות במהלך צלילות בוקר וצלילות ערב.
צללתי באזורי תחנות ניקוי של דג הנקאי ודג חקיין הנקאי במספר ימים שונים על מנת להגדיל את בסיס הנתונים בשעות.
השערתי לגבי הניסוי הייתה כי נוכחות המודל תגביר את פעילותם של החקיינים מכמה סיבות .סיבה ראשונה היא כאשר
המודל נמצא בסביבה ,נמצאים יחדיו דגים רבים אשר מתקבצים באזור .סיבה נוספת להגברת פעילותם היא שהדגים לא
ירצו לתקוף חזרה ולפגוע ללא כוונה במודל.
תוצאות הניסוי העלו כי נוכחות המודל אכן הגבירה את פעילותם האגרסיבית של דגי חקיין הנקאי .מתוך  7צלילות בוקר
שנערכו התקיימו  2תקיפות אגרסיביות של דג חקיין הנקאי כלפי דגים בשונית יחד עם נוכחות המודל .מתוך  7צלילות ערב
צפינו  3תקיפות אגרסיביות של דג חקיין הנקאי כלפי דגים בשונית יחד עם נוכחות המודל מלבד תקיפה אחת שהתרחשה
ללא נוכחות המודל .תוצאות הניסוי הוכיחו כי ההשערה שהועלתה אכן נכונה ואכן נוכחות המודל (דג הנקאי) מגבירה את
פעילותם האגרסיבית של דג חקיין הנקאי.

איור .קצבי גדילה ( )SGRשל הקטיפן האילתי בתאריכי הדיגום בעקבות הזנה בדיאטות השונות .הנתונים מוצגים כאחוז  ±סטיית תקן.
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עבודות גמר מדעי החיים

שם התלמידה :אופיר שטרוצר

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :נועה בן חורין

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת,
אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת
פרופ' ליוס רוזס (הונגריה) | אוצר המוזאון הלאומי לטבע של הונגריה ,בודפשט

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת,
אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת

השפעת גיל על מגוון מיני טפילים חיצוניים על עקב
החורף ()Buteo buteo vulpinus

השפעת תאריך בעת נדידת אביב על מידות הגוף
בסבכי טוחנים ()Sylvia curruca

בנדידת האביב (חודשים מארס עד מאי) עוברים בשמי העיר אילת יותר ממיליון עופות דורסים ביניהן הדורס עקב חורף

בעונות השנה השונות ניתן לראות בארצנו מיליוני ציפורים שעושות עצירה בישראל .סבכי טוחנים הוא דוגר נדיר בגליל העליון

מזרחי .במחקרים שונים הראו שגורמים רבים משפיעים על רמת ההידבקות מטפילם חיצונים על בעלי החיים בטבע .לכן,

ומורדות החרמון וחולף מצוי בכל רחבי הארץ .הוא חולף המוני באביב בין החודשים מרס עד סוף מאי.

החלטתי לבדוק האם גיל הדורס משפיע על רמת (מספר המינים ומספר הפרטים של כל מין) הטפילים החיצונים שימצאו

הנדידה מתבצעת למרחקים גדולים .האוכלוסייה האירופית נודדת דרך המזרח התיכון לאפריקה .הזכרים מקדימים ב5-10

בין נוצותיו ועל גופו.

ימים את הנקבות להגיע לאזורי הקינון .בארץ נלכדו פרטים שטובעו בבריטניה ,גרמניה ,רוסיה ,שוודיה ונורווגיה – עדות לכוון

הטפיל ,הוא אורגניזם שחי בתוך או על אורגניזם אחר הקרוי "פונדקאי" ,ממנו הוא משיג מזון מים וחומרי גידול וצמיחה

נדידה מצפון מערב לדרום מזרח .סבכי הטוחנים חיים בערך כ 7-שנים.

החיוניים לקיומו התקין ולהתרבותו .ההשערות שלי הן שהגיל הוא גורם המשפיע על כמות הטפילים .לפי דעתי ציפור אשר

שאלת המחקר שלי היתה  -האם גודל גוף (אורך כנף ,אורך זנב ( מושפע ע"י תאריך באביב? שיערתי שמכיוון שסבכי

מבוגרת יותר כמות הטפילים אשר ימצאו עלייה תהיה גדולה בהרבה מן הכמות על הציפור הצעירה יותר .
ההשערה שלי נובעת מכך שככל שהציפור נמצאת יותר זמן בחיים מתווספות עליה ל"בית הגידול" יותר טפילים .בכדי
לאסוף את הטפילים החיצוניים לכדנו  19עקב חורף בעת נדידתם דרך אילת בין סוף אפריל ותחילת מאי באביב .2016
כל עקב שנלכד טובע ,נשקל ונמדד מידות גוף (ביומטריה)  -אורך זנב ואורך כנף .בכדי לאסוף את הטפילים ריפדנו קופסת
פלסטיק גדולה בנייר לבן ,ריססנו בתרסיס נגד קרציות .החזקנו את העקב מעל הקופסא במשך עשר ( )10דקות.
בשטח הצלחנו ללכוד ולדגום ששה ( )6בוגרים (מעל גיל  )3ו 13-צעירים (שנה שניה לחייהם) .מהם ליקטתי בסה"כ 546

טוחנים נודד מרחקים גדולים סביר שאמצא שהפריטים הרחוקים
יותר יהיו עם אורך כנף ארוך יותר ,ושהאורך ישתנה כתלות העונה
כשנודדים למרחק גדול יותר עוברים באילת מאוחר יותר בעונה.
באביב בצטרפתי לטיבוע ציפורים שהתבצע בסביבות אילת
במשך חודשי אביב.
אספתי נתונים תקופתיים על מידות גופיהם של סבכי טוחנים
שנלכדו ברשתות ערפל .מהפרטים שטיבענו הוספתי לנתוני

טפילים חיצונים ,ממוצע של  +27.6( 30ס.ת ).טפילים לכל פרט .אך החלוקה לפי גיל היה שונה ובבוגרים נמצאו בממוצע

טיבוע של  40שנה האחרונות של מין זה מאזור אילת ,ואנסה

 )27.7 +( 41.6טפילים על כל פרט כלעומת  )21.4 +( 26בצעירים.

בדרך זו לדלות ולהבין טוב יותר האם מרחק הנדידה משפיע על

בהתבסס על הנתונים ,אך עם גודל מדגם מוגבל ,השערותיי אומתו ואכן פרטים בוגרים יותר נשאו על גופם מספר גדול

מידות הגוף והפנולוגיה .

יותר של טפילים חיצוניים.

לכל שנת טיבוע חישבתי את החציון של התאריכים בהם טובעו

רוב הטפילים היו מינים שמזונם הינו קרטין (חומר ממנו עשויות הנוצות) ונמצאו מפוזרים על פני הגוף של הדורסים.

המין באילת בכדי להבין את השפעת השנים על פנולוגית הנדידה.

לעומתם ,המינים שניזונים מדם נמצאו בעיקר באזור הראש עם ריכוז במיוחד גבוה בעורף.

בנוסף ,חישבתי את ממוצע אורך הכנף לכל העונות בכדי להבין
האם יש השפעת השנים על מרחק הנדידה במין זה.

גרף .תפוצה ממוצעת לעקב של הטפילים החיצוניים שנמצאו על בוגרים כלעומת צעירים .הנתונים מוצגים כממוצע  ±סטיית תקן.

לסיכום:
מצאתי שבמשך הארבעים השנה האחרונות אנו עדים
להתאחרות בתאריך הנדידה של במין באילת
(.)R2=0.32, T=3.099, P=0.005
במקבי מצאתי שאורך הכנף התקצר משמעותית
(,)R2 =0.34, T=-3.29, P=0.003
דבר המעיד שיתכן ואוכלוסיות הנודדות ממרחקים גדולים
יותר או שקטנו או שכבר אינם נודדים לאפריקה דרך אילת!
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עבודות גמר מדעי החיים

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :רותם לוי

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת,
אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת

השפעה אנתרופוגנית על נוכחות והתנהגות דפדוף
הפסים ()Abudefduf vaigiensis
דפדוף הפסים ( , )Abudefduf vaigiensisהינו דג ממשפחת השוניתיים ,ממערכת מיתרניים הגדל בשוניות ואזורים סלעיים.
הוא מצוי בעיקר באוקיינוס השקט ,באוקיינוס ההודי ,צפונית לדרום יפן ,בחופי מערב אוסטרליה ,במזרח התיכון ,בטווחי עומק
של  1מטר עד  15מטר ,ובמים טרופיים וסובטרופיים .אורכם של דגים בוגרים הוא  12ס''מ ,והם יכולים להגיע לאורך מקסימאלי
של  20ס''מ .צבעו של הדג הוא כסוף  ,והוא בעל חמישה פסים שחורים לאורך גופו ,ועל גבו ישנו כתם בצבע צהוב .סביב סנפיר
גבו ישנו כתם שחור 13 ,קוצים ובין  11-14קרנות רכות.
לדפדוף הפסים צורת גוף פחוסה המאפשרת לו לנוע בין האלמוגים השונים המהווים לו מקלט ,וישנם קשקשים גדולים
וצפופים לכל אורך גופו.
תזונתו מורכבת מדגי זואופלנקטון ,סרטנים ורכיכות שונות .תקופת הרבייה הינה בדרך כלל במהלך הקיץ (מחודש מרץ עד
חודש יולי) ,ובתקופה זו הזכרים מגנים על הטריטוריה שלהם בעזרת משחי גאווה.
במהלך ההשרצה ,צבע הזכרים הופך לכחול ,הם בונים קנים על סלעים או אלמוגים ,ולאחר מכן הנקבות הנקבות מטילות
את ביציהן בקינים שהזכר בנה ,והזכר מפרה את הביצים .לאחר כ 5ימים ,הביצים בוקעות ,והדגים שנולדו זה עתה נסחפים
עם זרם מי הים ,עד שהם מגיעים לשלב בגדילה בו הם יכולים להגיע בעצמם אל השונית.

מטרות העבודה:
 .1לבדוק את התנהגותו של דפדוף הפסים בסביבה ללא אנשים.
 .2לבדוק את התנהגותו של דפדוף הפסים בסביבה בה ישנה התערבות מצד האדם
(פעילות ימית בצורה של שחיה ,שנירקול ,צלילה).
 .3לראות האם ישנו קשר ו/או השפעה על התנהגות של דגים ממין זה.
 .4לחקור האם משפיעה פעילות האדם על על נוכחות של המין הנחקר.

השערות:
בעקבות התערבות האדם בסביבת חייו של דפדוף הפסים לאורך חופי אילת ,תחול עלייה במספר הדגים הנוכחים במקום
הימצאותם של התיירים ככל שיחלוף הזמן ,ויחול שינוי התנהגותי בקרב דפדוף הפסים .בנוסף  ,אני מצפה למצוא שהפרטים
שהתרגלו לנוכחות התיירים ,יתחלקו סביב תייר שבים במספרים גדולים יחסית.

עבודות גמר מדעי החיים
שם התלמידה :ורוניקה ניקול ספיבק

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :ד"ר יעקב דפני | ביולוג ימי ,אילת
פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת,
אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת

השפעת תיירות על פעילותו של חולון ים-סוף
()Ocypode saratan
הסרטן חולון ים-סוף ( )Ocypode saratanשייך למערכת פרוקי הרגליים ,מחלקת סרטניים עילאיים ,משפחת .Ocypodidae
חולון ים-סוף נמצא בחופי ים סוף באזור החולי בלבד ,בעל תפוצה גיאוגרפית מצומצמת והינו אנדמי לים סוף .החוף החולי היחידי
באילת שבו מין זה יכול להתקיים הוא חוף 'ערדג' ,החוף הכי צפון-מזרחי באילת .בשאר חופי אילת נעשו שינויים על ידי האדם
הבאים לידי ביטוי בכך שפוזר חול-חצץ מההרים וממניפות הסחף בכדי "לרפד" את החול למען התיירים .רוב מיני הסוג Ocypode
הם ליליים אך ישנם פרטים ,בעיקר הצעירים ,אשר יכולים להיות פעילים גם ביום .המין הזה נבדל ממין אחר של הסוג Ocypode
החי בחוף הים התיכון במנהג הזכרים לבנות פירמידות חול בסמוך למחילותיהם במטרה שיהוו סמן טריטוריאלי ולחזר אחר
הנקבות בדימדומים .חוקרים מציינים שהנקבות נמשכות לפירמידות הגדולות שנבנו.
ערכתי תצפיות הכוללות מדידות שונות של תנאים אביוטים (טמפרטורה ,לחות) והשוואה בין הפעילויות השונות של הסרטנים
בשני חופים סמוכים( ,א) צד שמגון על ידי הגדר של בסיס צהל על גבול ירדן ו(-ב) החוף התיירותי בצדו המערבי של הגדר הנ"ל.
מאחר ורוצים לפתח חוף זה למען תיירות ,מטרת העבודה היא לנסות ולברר איך התיירות הנוכחית משפיעה על פעילות של
מין אנדמי זה  -חולון ים סוף ,ואם תמצא השפעה כזאת לנסות ולשכנע את גורמי התיירות בעיר לשמר את החוף הזה בצורתו
הטבעית מבלי להגביל את השימוש במקום לשחייה ,לרפדו בחצץ ואדיות ואולי אף להפכו לשמורת טבע עירונית ,שבו הסרטנים
יוכלו להמשיך ולהתקיים עם מינימום של הפרעת מצד בני האדם.
ערכתי כ 90-שעות תצפית בשני החופים .בחוף התיירותי שהיתי כ 60-שעות ובבסיס הצבאי כ 30 -ש' .מצאתי שלמרות שמספר
המחילות שמצאתי בתצפיות בשני החופים היה דומה ( 7.5בתיירותי כלעומת  7.6בבסיס) ,קיים הבדל משמעותי בין ממוצע הפעילות
הסרטנים בחוף התיירותי לבין חוף הבסיס .מספר הסרטנים המשוטטים בחוף התיירות לכל תצפית היה  6.6לעומת  4.1בחוף
הבסיס .אך מנגד ,ממוצע הפירמדות חיזור בחוף התירות היו רק  1.2לעומת  8.1בחוף הבסיס .נתוניי מעידים על כך שהסרטנים
בחוף הפתוח לתיירות ,בו נמצאים אנשים ברוב שעות היום ובעיקר בחגים ,נתונים ללחצים גדולים יותר בכך שהם צריכים לעסוק
זמן רב יותר בפינוי מחילותיהם מחול ואף ,כפי הנראה התאימו עצמם לפסולת האורגנית שהאדם משאיר על החוף וניזון ממנו.
דבר זה מוסיל לכך שבחוף התיירותי הם הפכו להיות פעילי יום .בנוסף ,נמצאו יותר פירמידות-חיזור בחוף המוגן של בסיס צה"ל
דבר המעיד על כך שהפירמידות בצד התיירותי נהרסות ע"י האדם והסרטנים הזכרים נאלצים להשקיע מאמץ גדול יותר בהקמתם
מדש ,דבר היכול לפגוע בפוטנציאל הרביה שלהם.
מצאתי שהתנאים האביוטים משפיעים על אורח חייהם של הסרטנים .קיימת השפעה של כ 62%-של טמפרטורת הסביבה על
הלחות במחילותיהם של החולון ים סוף .כמו כן ,מצאתי שיש השפעה משמעותית גם לשעת היום על הלחות במחילות .ניתן להבין
שככל שטמפרטורת הסביבה גבוהה יותר גם הלחות במחילות גבוהה יותר ,דבר המקנה יתרון לנשימה במחילות.
ההשלכות של מחקרי לשמירת הטבע של מין אנדמי זה מרחיקות לכת וחשוב שהמחליטנים בעירי אילת יהיו מודעים לסכנה
הקיומית הנשקפת למין זה בחופי ים סוף של מדינת ישראל.
גרף .השוואת פעילות הסרטנים בחוף חיל הים הסגור לחוף התיירותי
הסמוך הפתוח לציבור .הנתונים מוצגים כממוצע  ±סטיית תקן.
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מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
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עבודות גמר מדעי החיים

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :נעה וקנין

עבודות גמר מדעי החיים

מינהל שח"ק
שירותים חברתיים ,חינוך,
ספורט ,אקדמיה וקהילה

שם התלמידה :אילנה מלמד

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת,
אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת

בית ספר :תיכון עירוני מקיף ע"ש יצחק רבין ,אילת
מנחה :פרופ' ראובן יוסף | ביה"ס תיכון ע"ש רבין אילת,
אוניברסיטת בן גוריון – קמפוס אילת

השפעת הגורמים האביוטיים על גובה נדידת
עופות דואים

דפוסי התנהגות של המחושתן קוצני
( )Panulirus penicillatusלפני ואחרי התנשלות

במסגרת עבודת הגמר שלי חקרתי את השפעת התנאים האביוטיים על גובה
נדידת עופות דואים בדרום הערבה .הנתונים המטאורולוגיים בהם התמקדתי הם
טמפרטורת הסביבה ( ,)TAאחוזי הלחות באוויר ,עוצמת הקרינה ,מהירות הרוח וכיוון
הרוח .מיני העופות בהם התמקדתי הם איית צרעים ( ,)Pernis apivorousנץ קצר-
אצבעות ( ,)Accipiter brevipesעיט ערבות ( )Aquila nipalensisועקב חורף
מזרחי ( .)Buteo b. vulpinusבמשך נדידת הסתיו של  2015ונדידת האביב של ,2016
נאספו הנתונים המטאורולוגיים באופן עקבי ובו זמנית נאסף בשטח ,ע"י תצפיתנים
מן הקרקע ותחנת מכ"ם ,מידע מדויק על מעבר העופות בשטח המחקר.
תוצאות המחקר מראות כי הגורמים האביוטיים משפיעים על אופן נדידת העופות הדואים ,אולם השפעתם מתבטאת באופן שונה בכל
אחד מהמינים .בנוסף ,בין נדידת הסתיו ונדידת האביב התקבלו תוצאות שונות לאותם פרמטרים ,בין אם במידה מזערית ובין אם במידה
משמעותית .ישנן תוצאות שמראות על השפעה ברורה של הגורם האביוטי על אופן נדידת העופות הדואים ,וישנן תוצאות שלא מספיקות
כדי להצביע על השפעה ברורה ,לעיתים בשל גודל המדגם.
למסקנות המחקר חשיבות רבה לאור העובדה כי בצמוד לשטח המחקר ,נמצאת בעיצומה בימים אלה בניית שדה התעופה הבינלאומי
ע"ש אילן ואסף רמון .תאונות בין כלי טיס לבין עופות דואים גורמות לפגיעה קטלנית הן בעופות הדואים והן בכלי טיס ,שעשויים להיות
מאוישים או בלתי מאוישים .בישראל בעיה זו חמורה ביותר לאור העובדה שבנפח האווירי המצומצם של ישראל מתנקז מספר גדול של
עופות דואים מה שיוצר בעיה קשה בבטיחות הטיסות .כאמור ,שדה התעופה החדש נמצא ממש בתוך מסלול נדידת העופות הדואים
הרבים שעוברים בדרכם באזור זה .עובדה זו עלולה להוות בעיה משמעותית כאשר ייפתח נמל התעופה החדש וכלי הטיס יחלו להמריא
ולנחות בו בתדירות גבוהה .לכן ,יש להתייחס לנושא נדידת העופות הדואים ברצינות רבה ולפעול לצמצום ולמניעת הפגיעה העתידית
בעופות הדואים  -באופן כזה יושג רווח כפול; הן תימנע פגיעה בעופות הדואים והן תימנע פגיעה בכלי הטיס ובחיי אדם.
חשיבות עבודתי באה לידי ביטוי בהשפעות העתידיות שעשויות להיות למסקנות מן המחקר על נושא בטיחות הטיסה .תוצאות המחקר
מצביעות על קשר בין התנאים המטאורולוגיים לבין גובה נדידת העופות הדואים במחקר .במהלך אנליזת הנתונים ערכתי השוואות בין
כל אחד מן הגורמים האביוטיים לבין כל אחד ממיני העופות הדואים שהשתתפו במחקר תוך התייחסות הן לנדידת הסתיו והן לנדידת
האביב בנפרד .עבור כל אחד מהמינים התקבלו תוצאות שונות שמראות כיצד הפרטים המשתייכים לאותו מין מושפעים מהשינויים
הסביבתיים בתנאי מזג האוויר .בנוסף ,במהלך העבודה ערכתי השוואות בין התוצאות שהתקבלו בעבודתי לבין ממצאים של מחקרים
קודמים שעוסקים בנושאים המתקשרים לשאלת המחקר .באמצעות ההשוואות שערכתי ניתן להבחין בנקודות השוני בין התוצאות
שנצפו בנדידות בהן התמקדתי לבין נדידות קודמות לכן ולהגיע למסקנות שהסקתי ופירטתי בעבודה .בנוסף לכך ,כבר עכשיו ניתן
היה להבחין בשינויים שהתרחשו במיקום נדידת העופות וכיוון תעופתם ,שעשויים לנבוע מבניית שדה התעופה החדש באתר הנדידה.
כלומר ,השינויים שהתרחשו בשטח הנדידה ,אף הובילו לשינויים במסלולי הנדידה אותם פירטתי בגוף העבודה .מעט ממצאים בולטים מן
המחקר הם לדוגמה אחוזי ההשפעה המשמעותיים שהיו לגורמים האביוטיים על גובה נדידת הנץ קצר-האצבעות בנדידת האביב של
 ;2016לדוגמה ,לשעה ביום הייתה השפעה משמעותית של כ ,45%-למהירות הרוח הייתה השפעה של כ 33%-ולעוצמת הקרינה הייתה
השפעה של כ 22%-השפעה .לצד זאת ,לגורמים האביוטיים האחרים נראית
השפעה פחות משמעותית .זוהי דוגמה בודדת מיני רבות בקשר לממצאים
שהתקבלו מאנליזת הנתונים ,אשר מפורטים בהרחבה בגוף העבודה .נוסף
על כך ,בתוצאות המחקר אף ניתנת התייחסות לכמות הפרטים שנצפו
במהלך הנדידות והשוואתן לכמויות שנצפו בנדידות קודמות ,לתקופות של
מעבר שיא והשוואתן לתאריכים של מעברי שיא שדווחו ע"י חוקרים אחרים
בנדידות שונות .התייחסתי גם למרחק מעבר העופות מתחנת התצפית
ולכיוון התעופה .כל אחד ואחד מהפרטים האלו מצביע על עובדות שונות
שתרמו לגיבוש מסקנות המחקר.

סרטן המחושתן קוצני (לובסטר) שייך למערכת פרוקי הרגליים ,מחלקת סרטנים עילאיים ,משפחת נאפרופידיים .לסרטן
זה שלד חיצוני המשמש להגנה ,שני מחושים ארוכים דמויי אנטנות מעל עיניו אותם הוא מזיז על מנת לסלק טורפים ,ושני
מחושים קטנים יותר שחשים בתנועה ומזהים חומרים כימים במים .המחושתן מצוי בנקיקים ובמערות המוגנות שבשונית
האלמוגים ,ובאזורים שונים בעלי קרקעית קשה .במהלך היום שוהה המחושתן במעורתו ובכך נמנע מטורפים .מספר שעות
לאחר שקיעת השמש יוצא המחושתן ומחפש אחר מזון שכולל חלזונות ,צדפות וסרטנים .המחושתן קוצני הוא סרטן חכם,
הוא קובר לעיתים את מזונו וחוזר אליו לאחר פרק זמן ,מעשה המעיד על תבונתו .על מנת שהמחושתן יוכל לגדול ,הוא חייב
להשיל את השלד החיצוני שלו מכיוו שהוא קשיח ואנאלסטי .פעולות ההכנה להתנשלות ,בין היתר ,כוללות יצירת שלד חיצוני
חדש מתחת לישן .השלד החדש מכיל כל בליטה קטנה ,שערה ,קימור ופיגמנט שהיה על השלד הישן .במידה והמחושתן איבד
את אחת מגפיו ,היא מתחדשת בשלב זה בתהליך של רגנרציה .בתהליך ההתנשלות משתתפים הורמונים ייחודיים המחדשים
את גופו של המחושתן ומאפשרים את התרחשות תהליך זה .ייתכן והכרות מקיפה של המדע עם הורמונים ותהליכים אלו
בגופו של המחושתן תשנה יום אחד את פני הרפואה כפי שאנו מכירים אותה כיום .במהלך המחקר ערכתי כ 142-שעות
תצפית ,בנוסף לסיקור ספרותי נרחב,השוואתי בין התנהגותו של המחושתן לפני ואחרי התנשלות ובמצב שגרה ומכך הסקתי
מסקנות הנוגעות בתהליך ההתנשלות עצמו .בהורמונים השונים המשתתפים בתהליך ובתהליכים הפיזיולוגים המתרחשים
לפני ,תוך כדי ואחרי ההתנשלות.
את התצפיות ערכתי במצפה התת ימי שבאילת כאשר כל התצפיות נערכו בשעות הצהריים ובמהלך קבלת קהל באתר.
במהלך המחקר המחושתן ביצע שתי התנשלויות בטווח של כחצי שנה בין התנשלות להתנשלות .מסיכום נתוני התצפיות
מצאתי מספר הבדלים בהתנהגויות של המחושתן שהעידו על התקרבות ההתנשלות .לדוגמא ,כשבוע לאחר ההתנשלות
המחושתן זז ברחבי האקווריום בממוצע  )±1.33SD( 1.63פעמים ,כלעומת בשגרה נצפה זז  )±6.1( 14.31פעמים ביום .בנוסף,
נראה המחושתן נוגע בשריונו ומנקה את עצמו כשבוע לאחר
ממוצע זמן-פעילות של מחושתן קוצני בשבועיים ש"לפני"
התנשלות בממוצע  )±1.23( 2.2פעמים במשך תצפית של
התנשלות ,ובשבוע ש"אחרי" ההתנשלות ,והתקופות ה"רגילות"
שעתיים כלעומת בשגרה ממוצע של  )±2.6( 5.8פעמים
שביניהם .הנתונים מוצגים כממוצע  ±סטיית תקן.
בתצפית .המחושתן לא אכל את המזון שסופק לו על ידי צוות
המצפה בימים שמייד לאחר ההתנשלות .מנתונים אלו ניתן
להסיק כי הדרישות המטבוליות והשינויים ההורמונאליים
המתרחשים במחזור ההתנשלות משפיעים על התנהגותו של
המחושתן .כאשר הדרישות המטבוליות עולות הדבר מתבטא
בחוסר פעילות ותזוזה מצד המחושתן וכן בתקופה הצמודה
להתנשלות בה מערכת העיכול של המחושתן עוברת שינויים
רבים הוא נמנע מצריכת מזון .עוד מסקנה שניתן להסיק
משילוב של הנתונים מהמחקר שערכתי שנאספו בשעות
היום וממחקרים נוספים בנושא היא שהמחושתנים מרבים
לפעול בלילה והתנהגות זו מתגברת בשלבים מתקדמים יותר
במחזור ההתנשלות.
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The effect of abiotic factors on height
of migration of soaring birds

Behavioral patterns of the Spiny Lobster
before and after moult

I investigated the influence of abiotic conditions (ambient
temperature, humidity, radiation, wind speed, wind direction) on
the altitude of migratory soaring birds in the south east of Israel,
in the Arava Valley. The bird species that I focused on were the
European Honey Buzzard (Pernis apivorous), Levant Sparrowhawk
(Accipiter brevipes), Steppe Eagle (Aquila nipalensis) and Common
Buzzard (Buteo b. vulpinus). During autumn 2015 and spring 2016,
I collected meteorological data along with that of the passage of the
study species in the research area.
The results indicate that abiotic factors affect the mode of migration
differently in each of the soaring bird species. In addition, the autumn and spring migration results were different
for the same parameters. The results show a clear influence of abiotic factors on bird migration. However, there
are results that that indicate direct effects, while others the results are ambiguous, probably because of the
relatively small sample size.
This study has great importance because the study was conducted at the new international airport that is being
constructed north of Eilat. Accidents between aircraft and soaring birds are known to result in fatalities not only to
the birds but also to the aircraft. In Israel, this problem is very severe because of the small air space of Israel and
the large numbers of soaring birds that migrate through the region twice a year. This creates a serious problem
of flight-safety. This conflict is exacerbated when an international airport is built in just such a flyway. Therefore,
the subject of bird migrations must be taken very seriously and work to reduce and to prevent future conflicts
must be implemented in order to not only prevent harm to the soaring birds but also prevent damage to aircraft
and to save human lives.
In my study I compared between the abiotic factors to each of the soaring bird species, and calculated the autumn
and spring migrations separately. For each species the results differed between the seasons and indicated that
the same species are affected differently by environmental between seasons. A comparison of my work with
previous research showed much similarity. These
I have detailed in my work. Further, I evidenced
a change that occurred at the new airfield. The
construction of the new runways created areas with
high-thermal activity resulting in the birds preferring
to fly parallel to the runways instead of simply
crossing from one side to the other.
Some of the main findings of the study are the
significant effect of abiotic factors on Levant
Sparrowhawk in the spring; hour of day explained
45% of the observations, while wind speed ca.
33%, and radiation ca. 22%. This is one example
of many of my findings and which are detailed
extensively in my work.

The Spiny Lobster (Panulirus penicillatus) has an exoskeleton that is used for protection, two long antennas
above its eyes that move constantly in order to detect potential predators, and two smaller antennae that aid
in movement and to identify changes in the surrounding water.
The Spiny Lobster inhabits crevices and caves in the coral reef, and regions with difficult terrain. During the
day, the Spiny Lobster stays in its cave in order to avoid predators. The Spiny Lobster leaves its cave and
forages for snails, clams and crabs. The Spiny Lobster is intelligent, and capable of remembering excess
prey that it has buried over time.
Owing to the fact that the exoskeleton is hard, in order to grow, it must shed (moult) it periodically. Preparation
for moult include the creation of a new exoskeleton under the old one. The new skeleton contains every small
bump, hair, curve and pigment that were on the old one. In the case that it has lost a limb, it is regenerated
in this process. The moult is regulated by unique hormones. A comprehensive study of these hormones and
processes of the Spiny Lobster may one day change the face of the medicine as we know it today.
For my research, I observed for 142 hours in 2-hour sessions, and compared the behavior of the Spiny
Lobster before and after moult and during the periods in-between and deduced conclusions concerning the
behavioral changes that occur as a result of the moult.
I made the observations at the Underwater Observatory in Eilat. During the study the Spiny Lobster moulted
twice in a range of about six months between each moult. From the summary of the observational data I found
several differences that indicated the approach of the moult. For example, a week after shedding it moved
around the aquarium on average 1.63 ( ±1.33SD) times,
Graph: Average time-activity of Spiny Lobster
whereas they were routinely observed moving 14.31
two days 'before' shedding, and a week 'after'
(±6.1) times a day. In addition, a week after moult it
shedding, and in 'regular' periods. Data are
touched its armor and cleaned itself on average 2.2
presented as average± standard deviation.
(±1.23) times when routinely it did the same on average
5.8 (±2.6) times per observation. The Spiny Lobster did
not eat the food provided to him by the observatory staff
immediately after moult. From these data I conclude that
metabolic demands and hormonal changes that occur
in moult influence the behavior of the Spiny Lobster.
When metabolic demands are great on the Spiny
Lobster it reduces activity and movement to preserve
energy. Close to the moult, when the digestive system
undergoes many changes, it avoids food consumption.
I also concluded that the lobster grows on average by
40% between moults.
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Anthropogenic impact on the presence and
browsing behavior of Pennant Coralfish
(Abudefduf vaigiensis)
Pennant Coralfish are found in comparatively large numbers
in reefs and rocky areas. It is found in depth ranges of 1 to 15
meters, and in tropical and subtropical waters, and distribution
is mainly in the Pacific, Indian Ocean, off the coast of Western
Australia, the Middle East. Adult fish length is ca. 12 cm, but
can reach a length of 20 cm. The fish's color is silver and it
has five black stripes along the body. On the back there is
a yellow stain. Around the back fin there is a black stain, 13
spines and 11-14 soft protrusions. Pennant Coralfish have a flattened body shape that allows it to move
between the various corals that offer shelter from predators, and it has large and dense scales throughout
its body. Its diet consists of zooplankton, crustaceans and different Mollusca.
The reproductive period of the Pennant Coralfish is usually during the summer (March to July), and during
this period the males defend their territories. During spawning, the undersides of the male gets a bluish
tinge. They build nests on flat surfaces like rocks or corals, females lay their eggs in the nests built by the
males, and then the male fertilizes them. After 5 days, the eggs hatch, and the new-born hatchlings drift
with the sea currents until they attain a size which allows them to reach the reef on their own.
Work goals:
1. Examine the behavior of the Pennant Coralfish in an area without people.
2. Examine the behavior of the Pennant Coralfish in an environment where there is human intervention
(Aquatic activities in a form of activity in the pool, snorkeling, scuba diving).
3. Verify whether human activity influences the behavior of the study species.
Hypotheses:
Owing to the constant presence of humans in the Pennant Coralfish's marine environment along the Red
Sea coast of Eilat, I expect an increase in the number of fish where tourists are present. I expect to find
behavioral changes in these individuals. In addition, I expect to find that individuals, who have become
accustomed to the presence of tourists, will gather around tourists in greater numbers.
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Impact of tourism on the activities of the
endemic Red Sea Ghost crab (Ocypode saratan)
The Red Sea ghost crab is endemic to the Red Sea and found only
in sandy beaches. In Eilat, at present the only suitable beach where
this species can be found is 'Ardag' beach. All other sandy beaches
have been modified for tourism by layering the beaches with gravel.
Most Ocypode spp. are nocturnal. But some individuals, especially
juveniles, can be active in the day. This species differs from other
Ocypode spp., found on the Mediterranean coast, is the building of
sand pyramids by males in order to serve as a territorial marker and
for courting females. Researchers found that the size of the pyramid influences sexual selection by the females.
I made observations and compared between the different activities of the crabs at two neighboring beaches,
(a) my control was an undisturbed beach protected by a fence of the IDF base on the border with Jordan, and
(b) a tourist-frequented beach to the west of the fence. Since there is a demand to develop this beach also for
tourism, the aim of my study is to try to understand how current activity affects this endemic species. If we do
find influences, to try to persuade the tourism sector in Eilat to preserve this beach in its natural state without
limiting the use of the place by tourists, without layering it with gravel, and to possibly turn it into an urban nature
reserve. This will allow the crabs to continue to subsist with a minimum of disruption by humans.
I made 90 hours of observation at both beaches - 60 at the tourist beach and 30 hours at the military base. I
found that although the average number of tunnels found at both beaches were similar (7.5 tourist, 7.6 in base),
there was significant difference in the activity of crabs at the two beaches. The number of crabs that were active
on the tourist beach was 6.6/observation as compared to 4.1 in the base. In contrast, the average pyramids in
the tourist beach was only 1.2 as compared to 8.1 in the base. The low number of pyramids on the tourist beach
suggests that most are destroyed, intentionally or not, by humans and requires the male crabs to invest a greater
effort to rebuild the pyramids, which can impair their reproductive potential. My data indicate that the crabs on
the tourist beach, where there are people most of the
day and especially during the holidays, are exposed Graph: Differences in activity of Red Sea ghost crabs at
the closed IDF shore and the neighboring tourist beach.
to greater pressures and need to invest more time Data is presented as average ± standard deviation.
in the evacuation of sand from their holes. They also
have adapted to diurnal activity in order to forage for
organic waste that tourists leave on the beach.
The implications of my research are far-reaching a
dire need to preserve this endemic species, and
which will contribute to preserving marine biodiversity,
is important that decision-makers be aware of the
danger to this species if they continue to "develop"
this last sandy beach on the Red Sea coast of Israel.
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The effect of spring migration phenology on
biometrics of Lesser Whitethroat
(Sylvia curruca)

The effect of age on external parasites in the
Steppe Buzzard (Buteo buteo vulpinus)

Israel is a well known avian migratory hot spot. One of the most numerous Passerines to migrate through
the region in the spring is the Lesser Whitethroat, especially during March through May. The species is a
long distance migrant and most of the birds ringed in Eilat have been recovered across Western Europe
(UK, The Netherlands, Germany, Sweden, Norway & Russia). Males migrate 5-10 days before the females
in order to reach the nesting areas earlier. Their longevity is estimated at about 7 years.
My research questions were whether the phenology of spring
migration was affected by climate change? And, further, if the
biometrics (wing & tail length) were affected by phenology?
I assumed that since Lesser Whitethroat migrates great
distances it is likely that climate change could influence their
phenology, and if it affected their migration routes, then it
would in turn affect their biometrics.
In spring 2016, I joined an effort to ring birds around Eilat.
We collected biometric data on the Lesser Whitethroat, and
added to this data for this species from the last 40 years from
Eilat.
I calculated the median date for each year in order to
understand the effect of year on phenology. In addition, I
calculated the average length of the wing for all seasons in
order to elucidate the effect of phenology on the species.
In summary, I found that in the last forty years, we have
witnessed that the phenology has changed and that the now
come ca. 15 days later in the spring (r2 = 0.32, t = 3.099,
P = 0.005). At the same time I found that the wing length
has reduced significantly (r2 = 0.34, T = 3.29-, P = 0.003),
a fact that suggests that many of the migratory populations
have either shortened their migrations geographically, or no
longer migrate to Africa through Eilat!
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During the spring migration (March to May) more than a
million birds of prey, including the Steppe Buzzard pass
over the city of Eilat. Previous studies have shown that
many factors influence the level of ectoparasitic infection
of wild animals. Hence, I decided to investigate whether
the age of the buzzard influences the level (number of
species, number of individuals of each species) of the
ectoparasites found on the raptor. The parasite is an
organism that lives in or on another organism - the "host". From the "host" it obtains nutrients that are
essential for its survival and reproduction. I hypothesized that age could affect the amount of ectoparasites
and that older birds would be infected to a greater degree than juveniles.
In order to collect the ectoparasites, we captured 19 Steppe Buzzard, staging at Eilat, between late April
and early May in spring 2016. Each Steppe Buzzard was weighed and biometrics (tail length, wing length)
measured. In order to collect the parasites, we placed white paper in a large plastic box, sprayed the bird
with a disinfectant against ticks. We held the Steppe Buzzard for ten (10) minutes in order to collect all
ectoparasites and then released it back to the wild.
In the field we captured and sampled six (6) adults (> 3 years) and 13 juveniles (second year since
hatching). I collected a total of 546 ectoparasites, i.e., an average of 30 (+27.6 SD) parasites for each
raptor. However, in adults the average
infestation rate was higher (41.6 + 27.7) Graph: Average distribution of ectoparasites found on
adult and juvenile Steppe Buzzard at Eilat, Israel. Data are
than in the juveniles (26 + 21.4).
presented as average ± standard deviation.
Based on the data, but with a limited
size sample, my assumptions were
supported, and adults were found have
a greater number of external parasites
than juveniles. Most parasites were
species that feed on keratin (feathers)
and were found scattered over the
body of the raptor. In contrast, species
that feed on blood were found mainly in
the head region with a particularly high
concentration on the nape.
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The effects of nutrition on growth, survival
and gonad development in
Tripneustes gratilla elatensis

Aggressive mimicry in parasitic fish
in the Gulf of Eilat

The gonads of the sea urchin Tripneustes gratillaare considered a
delicacy in many countries and are an economic entityin particular on
Japan, France, Spain and USA markets.
The quality and the price of the sea urchinsare calculatedbased on
the size, color and texture of the gonads. The quality of the gonads
from the commercial viewpoint increaseswith the development and
increaseof the feeding cells, before the production of the gametes.
The high demand ofsea urchin gonads lead to a massive fishing that
depleted natural populations. The sea urchin fishing canno longer
cope with the ever growing demand worldwide. The potential for an
alternative solution is found in mariculture, wheresea urchinsare reared undercontrolled conditions. Particular
attention has been devoted to: 1) achieving fast somatic growth, 2) producing gonads of good quality in terms
of color and texture all year round. The commercial demand requires the gonadosomaticindex (GSI) to be
7%-15%, and gonad colorto be yellow-orange.
The present project was about two main issues in the domestication of sea urchins:1) improving growth rate,
2) improving gonad quality. Different food complexes were tested to determine the effects on growth rate,
survival and gonad development in Tripneustes gratilla elatensis. Four different diets were compared and
several parameters (sea urchin weight, diameter, weight of fresh and dry gonads, gonadosomatic index,
gonad color and population survival) were monitored.
Feeding the animals with fresh algae lead to a significantly better growth in comparison to artificial diets, in
terms of weight and diameter of the sea urchins. The alga Ulva sp. was also found to be most effective in
enhancing gonad growth. GSI values and survival in sea urchins fed fresh Ulva were considerably higher than
those measured in sea urchins fed artificial
diets.
Hopefully, through mariculture, pressure on
the natural populationswill decrease and
again we will see this species in its natural
habitat as part of the ecological system
that mankind’s greed has been severely
compromising.

Mimicry is a phenomenon wherein there is a similarity
between an organism (the model) and another (its
imitator), and it is difficult to distinguish between the two.
The Eilat cleaner fish (Labroides dimidiatus) is relatively
common in the Gulf of Eilat. The cleaner fish offers a
cleaning service wherein it cleans other reef fish of
ectoparasites, dead scales, food remains, etc. The
Cleaner fish forages in this manner on almost 1200
parasites every day. Cleaner fish open "cleaning stations" on the coral reef.
The imitator of the cleaner fish, the false cleaner fish (Aspidontus taeniatus), belongs to the combtooth blenny
family. The false cleaner fish uses his similarity to the cleaner fish in order to get close to the other fish and in this
manner to deceive them and to access food easily. False cleaner fish are common on the reefs of the Gulf of
Eilat and are usually active in the vicinity of a true cleaning station.
I collected data on the number of cleaner fish and false cleaner fish present in the study area, their related
behaviours, and their hours of activity. Information was collected during dives in the morning and in the evening.
I dove in the areas of the cleaner stations of the cleaner fish and its imitator on several different days in order to
understand the process. I hypothesized that the presence of the model would allow the imitator to increase its’
activities. First, because when the model is active, there are many species of fish that congregate in the area.
Also, the fish will not strike back in order to not hurt the model unintentionally.
My results showed that indeed the presence of the model resulted in an increase in the aggressive activities of the
false cleaner fish. On 7 morning dives I observed
two attacks by False cleaner fish in the presence
of the model. In 7 evening dives we observed 3
separate attacks near the cleaner fish station. Only
one assault was seen without the presence of the
model. The results show that the hypothesis was
supported and the presence of the model (cleaner
Graph: The attacks that took place in the presence
fish) resulted in an increase in the activity of the
and absence model.
false cleaner fish.
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Soaring bird survey – a comparison of Radar
data and a human observer
Professor Reuven Yosef | Rabin High School | Ben Gurion University Eilat
Dr Lior Gutman | Israel Oceanographic &Limnological Research, Eilat.
Dr. Yakov Dafni | Marine biologist, Eilat
Professor Lajos Rozsa, Hungary | National Museum of Natural History, Budapest
Professor Muki Speigel | Israel Oceanographic &Limnological Research, Eilat
Aviv Levi | The Underwater Observatory, Eilat

Bird migrations is a periodical phenomenon and concentrated
in specific seasons of the year – spring and autumn. Birds,
like other animals, migrate in order to improve their chances of
survival. They migrate to areas that can supply them enough
resources to survive the winter. Drying of water sources, their
pollution, human-related development, and opening of new
airports forces the birds to adapt to new staging areas in order
to complete their migrations.
Construction of the new airport north of Eilat, raises questions about its impact on the migratory bird
populations in light of the fact that Eilat is an important site for many species that migrate between EurAsia
to Africa in the autumn, and that return north in the spring.
Recently a sophisticated bird-radar "Robin" was brought to the new airport site. "Robin" is able to detect
all flying objects and supply detailed data on each of them. To date, most mitigation of bird strikes has
been by monitoring by observers. In order to understand the efficiency of the human observer I compared
the detection rate to that of the radar. I joined the research group of Professor Yosef for observations and
collected information in February, March and April 2016. I spent a total of 30 days in the field and at the
radar, a total of 240 field-hours.
I hypothesized that the radar would be more
efficient than the human observer. This was
substantiated by the fact that the radar
documented almost double the number of
birds. In addition, I found that the biggest
differences occurred during the morning
and the afternoon hours and found that the
observer had difficulties when the sun was
in the middle of the sky, and at dusk. I hope
that the data that I present in my research
will help to prevent air-strikes, protect nature,
and will help conserve the migratory route
that is unique to our area.

36

Fig. Average number of birds observed/hour by
the radar (red) and a human observer (blue).
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Presented before you are the dissertations for 5 matriculation units.
This is the third cycle of research projects for our city.
Much has been said about the impact of the periphery, the quality of life with special emphasis on education. Some
suggest the good things that are made and occur in our distant cities, but most indicate the state of deprivation
and imperfections to say the least. The fact that we have already filed three rounds of dissertations, should be
considered the pinnacle of excellence and personal growth of each student, allowing us to conduct several
comparisons in relation to our situation to the rest of the country.
Eilat is actually the most peripheral town and most distant from the center of the country. Quality of life, densely
populated with special people. What distinguishes us is the environment in which we live. Eilat has a wealth of sea, desert, and mountains. A unique education system with the same urban classes.
In the process of your dissertations, the improvement can be seen over what is happening in other parts of the
country especially in the field of biology. The nationwide percentage of research submitted and received approval
to continue the study - stands at 78% to 100% for students from Eilat/Eilot. Each proposal submitted for the
approval of the Ministry of Education received their blessing!
Even the number of students who make it to the finish line - the national average is 58% and in Eilat it is 73%. The
most important statistic are the percentage of students who do their work with animals in the largest natural area the whole country is about 4% whereas Eilat is 81%! The most significant difference is that our students recognize
and appreciate the unique natural environment in which we live.
This fact is also reflected in national competitions - so far we have won eleven prizes in various competitions like
Humans and Sea, a national competition for dissertations at the Weizmann Institute, Environmental Competition
at Ben Gurion University and others.
Eilat's success is made possible by the support of parents, academic tutors, teachers, support and management
that aspires to excellence. Bodies such as "Research Institute of Oceanography in Eilat" "and the underwater
observatory" whom in particular contributed to the success of many projects. I salute you and hope you will
continue to contribute to and enhance it for the children of our city with the knowledge you have.
I hope we can continue to encourage
other students in different subjects
to devote themselves to completing
dissertations. Students strive to expose
more unconventional subjects and will face
- personal responsibility, self-employment,
and study with uncompromising academic
guidance. These will be the future leaders
and will advance the science and nature
conservation in the country.
						
Professor Reuven Yosef
Life Sciences Dissertations Coordinator
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Delegation of outstanding
students to CERN
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In April 2015 the first delegation of excellent students in physics from Eilat Eilot to CERN European research
institute headed by Dr. Amnon Yosef and accompanied by the municipal coordinator of Physics in Eilat,
Michael Mor. In 2016 left the second delegation headed by Dr. Nitzan Maman and accompanied by a physics
teacher, Mr. Yaron Maysles. Delegations left after undergoing 50 hours of preparation by Dr. Amnon Yosef.
This activity is a part from the program - STEM and a continuation to the exploration activity in the final projects
in physics, leading the students in Eilat Eilot to excellence. The delegation is representative delegation of the
Ministry of Education in cooperation with the STEM project funded by the Federation of Toronto, the Jewish
Agency, the Municipality of Eilat and the Rashi Foundation and by the operation of a 'Yatziv' house with
Ilan Ramon Center at the Ben Gurion University. The goals of the travel are many and varied and related to
academic disciplines, social and national.
In 2016, after the discovery of the Higgs particle, the delegation traveled to experience the re-operation
of the Large Hadron Collider, the LHC when in that time it was running in energies it's designed from the
beginning and its aim is to discover different types of elementary particles. In addition to particle detection
and the study of their existence, the delegation's students learned about new paths opportunities in physics
that will be discovered using the particle accelerator.
In addition to research activities, the students learned about the uses of particle accelerators in medicine
such as cancer screening using protons (hadrons therapy). These treatments present to the students that
often there is a benefit to human society, even if the primary purpose is to conduct research supposedly pure
without benefit of human society. While the visit the students felt proud when they saw that Israel is the only
country outside Europe received as a member in CERN.
During the visit, the students heard lectures from the leading scientists in their fields and visiting the various
facilities of the particle accelerators at CERN. Some of the most significant visits were in the particle detector CMS and ATLAS. In addition to academic activities, they are participating in workshops where they build their
own particle detectors, such as fog chamber.
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Calibration of an OPO laser in the infrared
frequency spectrum with Photoacoustic
Spectroscopy of Water Vapor

Spatial Profile measurements of a molecular beam by
means of Time-of-Flight- Mass Spectroscopy (TOMFS)
using Ionic Simulations

Introduction
A laser is an optical device that emits light at different frequencies. The OPO laser belongs to the family of
scouring lasers, meaning the family of lasers who have the ability to alter their wavelengths. OPO Lasers have
an enormous advantage compared to other lasers as they scour a wide range of frequency mainly infrared
and visible light, which is useful for the purpose of Spectroscopy. (Spectroscopy relates interactions between
matter and electromagnetic radiation). To obtain reliable results, we need to verify the calibration, for the
purposes of laser spectroscopy. In this study we measured the OPO absorption spectrum of water vapor and
compared it to the known absorption spectrum of water. We matched between the spectral lines measured
to the known results and obtained a calibration equation relating the wavelength measured and the precise
wavelength. The spectral lines of water vapor are extremely narrow, subsequently the fit must be ideal for
purpose of the calibration of the laser.
Goals:
The primary goal of this research project is the calibration of the laser for the purpose of accurate measurements
possible in the infrared frequency spectrum by means of absorption spectroscopy of water vapor.
Experimental Procedure:
Photoacoustic spectroscopy is a powerful measurement tool that converts electromagnetic energy into sound
energy in the form of sound waves. We measured the absorption spectrum of water vapor without calibrating
the laser. Afterwards we compared the results with the known spectrum of water in the same spectral frequency
and compared our results by examining the peaks between the two graphs.
Results and Conclusions:
By comparing between the two spectrums, we created a calibration equation relating the non-calibrated
wavelength and the calibrated wavelength. The relation is linear, thereby allowing us to calibrate the laser.
The graph below relates the measured transition location in the spectrum to the location of the absorption
lines.

Introduction
Molecular dynamic concerns with the study molecular processes, for instance the disassociation or creation
of chemical bonds including an accurate determination of the mechanisms of the reactions and under what
conditions they occur. In addition the use of molecular dynamics in a gaseous phase, processes occur in
solutions, surfaces, etc. In this research project we will exploit an “ion imaging” method. It is a powerful tool to
study the decomposition of reactions of molecules, furthermore it allows direct and accurate measurements
of the velocities of the breakdown products.
Goals:
Introduction into “ Ion Imaging” Method
Learn about the experimental apparatus, this includes the Time-of-Flight-Mass-Spectrometer containing an
electrostatic lens inside, laser pulse
Familiarity with the principles of Gaussian beams using ion imaging method to measure the diameter of a
molecular jet stream flowing in the system.
Experimental Procedure:
The experiment was perform in the TOFMS apparatus,
which measures the sectional profile of a molecular beam
of methylamine ( by means and a laser in the UV frequency
spectrum. To verify the sectional diameter of the molecular
jet stream, we repeated several measurements. The detector
captured the “image” of the molecular jet stream. The image
appears in the form of thin strip of the beam. According to
the bandwidth of the thin strip, I was carefully able to position
the lens such clear, visible strip will appear. Only there after
I could position the optical lens so that the molecular beam
will move as well- The image was first apparent at the bottom
then moved to the top we moved the lens.
Results and Conclusions:
In this experiment I proved that the sectional diameter of a
molecular Jetstream is equivalent to that of hole – Skimmer. As
a result the jet stream is normally created and the apparatus
is ready for operation. In addition I measured the diameter
of the Gaussian beams, and the focal length. The values
obtained roughly math the calculated values. On the image
screen, there are clear circular cross section and molecular
cross section generate in the TOFMS apparatus. I moved the
lens in each iteration. After ten measurements I concluded
that the sectional diameter is approximately 2mm.
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Velocity Distribution Measurement of Hydrogen
Atoms of the Methylamine Molecule (CH3NH2)

Calibration and measurement of the
spectral resolution of a spectrometer
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Introduction
In this research project, we dealt with the N-H bond strength of the Methylamine molecule. We decomposed
the molecule into two components a radical and hydrogen by means of a laser. By examining the velocity
distributions of the emitted hydrogens we can determine the bond strength through the Doppler Effect. In this
experiment we exploited Doppler Free Spectroscopy in combinations with a REMPI process
Goals:
- Introduction into Doppler Spectroscopy, and ionization of the hydrogen atoms via REMPI (2+1) process to
measure the velocity of the generated Photolysis.
- Determining the N-H bond strength of the methylamine molecule. This can be achieved by measuring the
Doppler profile of the velocity distributions of the hydrogen atoms emitted from the decomposed methylamine
molecule.
Experimental Procedure:
Two lasers were used in this experiment, the first to decompose the methylamine molecule into two
components, while the second ionizes the hydrogen atom for the measurements. Ion detectors retrieved the
data of the velocity distributions of the fragments. According
The figure above portraying the chemical
to the velocity distribution we calculated the binding energy
bonds of the Methylamine molecule
of the N-H bond.
Results and Conclusions:
The N-H binding energy of the methylamine molecule is
given by:
This work deals with the applications of the Doppler Free
Spectroscopy, for the goal of measuring the velocity of the
decomposed fragments of the Methylamine molecule due to
its interaction with the laser beam. The primary and perhaps
Graph describing the velocity distribution
of the radicals
the most important goal of Doppler Free Spectroscopy is
in determining the binding energy of the N-H bond. In this
study we measured the Doppler profile of the hydrogen
atom obtained from photo dissociation of the methylamine
molecule
Analysis of the Doppler profile, enabled
us to determine the maximum kinetic energy of the hydrogen
atoms emitted by the decomposition of methylamine
molecule. Applying the conservation of momentum and the
conservation of energy we calculated the N-H bond strength.

Introduction
In this study, we focused on the field of spectroscopy, electromagnetic waves and the processes occurring in
the interaction between light and matter. By learning these fields in-depth, the implementation and its effect
on the measurements are better understood during the calibration process. I conducted two experiments
containing four gas tubes and different white reference bodies. The results of the first experiment were
implemented in the second experiment. Using deductive reasoning, and the results of the experiments we
arrived at conclusions regarding the spectral resolution of the optical spectrometer under study.
Objectives
This research's main objective is to measure the spectral resolution of the spectrometer and its wavelength
dependency. A secondary objective is to measure known bodies, this includes the influence of calibration on
the results.
Results of the 1st experiment: Spectral
Research Question:
How are the measurements affected by the calibration of the resolution of the spectrometer as
a function of the wavelength
spectrometer?
Experimental Procedure:
In the first experiment we examined the reflected irradiance received
from four "white bodies" compared to the Spectralon (calibration
surface typically used when performing such experiments). The
results indicate: 100% reflectance for the Spectralon (as expected),
and for the other three bodies we have received various values
associated with the characteristics of each material. In the second
experiment we measured the reflectance from specific gas tubes.
We performed for each tube, a single measurement on the calibration
surface.
Results of the 2nd experiment:
Reflectance of the reference white
Results and conclusions
The results of the first and second experiment are displayed in the bodies in comparison to the spectralon
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graphs. The spectral resolution is defined as

. When

is band

width, and is the maximum emission in a specific wavelength. The
spectrometer we used in this experiment consists of three internal
spectrometers and therefore the results of the spectral resolution are
divided into three different areas by each range of the EM spectrum
measured. Using the above formula we calculated the spectral
resolution of the spectrometer, and the results were as hypothesized
and found accurate. Using different calibration boards did not affect
the spectral resolution accuracy, however, lowered the reflectance
values.
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Modeling of blood circulation in the
human body by an experimental system

Operation Principle of a Dye Lasers and
its application in obtaining the
Water Vapor Spectrum

Introduction
Heart and blood vessels disease are the main cause of death in the Western world, second only to cancer.
The common characteristics of these diseases are the hydrodynamic changes of the transport system such
as heart's function or elasticity and dimensions of the tubes in which blood flows. In this project, by utilizing a
system that simulates the transport system of the human body due to pressure, we investigate the changes at
different points in the system due to various conditions ,such as heart rate, heart size or different pathological
situations caused by diseases such as narrowing or complete blockage in one of the pipes (vessels). We
learned that pressure in a certain pipe (vessel) is directly affected by changes in the pipe's diameter, thus the
narrower the pipe is, the more pressure on the region. In addition, it appears that an increase of pressure in
one of the pipes can cause increased pressure in other channels including the main artery. We characterized
how the pressure changes at different points in the system with variable pulse, and found as expected from
the theory, that the pressure changes more extremely for points closer to the heart...
Objectives
To study a pulsating flow system that simulates the blood transport system in the human body and conduct
pressure measurements that aids in characterizing of how pressure varies with location relative to the pump
or other changes, in comparison to the theory.
The Windkesel model
According to this model, the system is comparable to a hydraulic pump with a water filled cell and an air
pocket. When the water pump is pulsating, water pressures the air in the cell and in the same manner pushes
the water out, this analogy is reminiscent of the heart action. The model connects blood pressure and blood
flow to the aorta and characterizes arterial compliance (elasticity and the manner in which the aorta expands
during the pulse), the peripheral resistance (resistance to blood flow in
the peripheral arterial system) and the inertia of blood flow.
Methodology
In the first experiment, a constant pulse size (30 cc) was maintained
as we changed the pulse (from 40-180 in steps of 20) while pressure
measurements were taken for roughly a minute. In the second
experiment, we changed the stroke volume (20cc) and re-measured. In
the third experiment we set the heart rate and volume and simulated An illustration of the experimental apparatus
various physiological events such as full or partial blockages in the with various heart sizes
different arteries. We measured what happens when there is a complete
blockage in one artery. The results indicate an increased pressure in the
entire system when an artery is blocked due to the increased flow in the
other arteries. We measured the resistance of the pipes, and our results
indicate, as expected, the resistance of the pipe is increased when
the pipe is narrower, however, the relationship between the measured
pressure and pipe diameter was found different from the calculated
value by the Hagen–Poiseuille equation. When partial arterial blocking
was preformed, the artery pressure was increased significantly and an
increased pressure in other arteries was noticeable as well. The pressure
in the aorta greatly increased when one of the arteries leading from or to
Average pressure as a function of heart beats
it was blocked.

Introduction
Dye lasers belong to the family of tuneable frequency lasers, which is lasers with a large bandwidth of
frequencies. Dye lasers consist of a concentrated organic mixture. In contrary to most lasers, fixed wavelength
dictated by the medium material, Dye lasers are unique because they exploit an adjustable wavelength,
and are extremely useful for the identification purposes of Spectroscopy. In my research project I will use
the method of photoacoustic spectroscopy. Photoacoustic spectroscopy is a spectroscopic technique used
to measure the effect of absorbed electromagnetic energy, in the field infrared or visible light frequencies,
on matter by means of acoustic detection. The absorbed electromagnetic energy is converted to acoustic
energy (sound waves) in a glass chamber full of gas molecules measured.
Goals:
This research project entails the study of:
-Photoacoustic spectroscopy
-Experimental apparatus of a Dye Laser
-Calibration Mechanism of Dye laser in a particular spectral region, with the help of a known water vapor
spectrum
Experimental Procedure:
A pulse of frequency 10Hz is emitted by Nd: YAG laser ( ) for
a duration of 5ns is utilized as a pump beam of the Dye Laser.
The colored used in this experiment is Styryl 8, which emits
fluorescent pulses in the area of 715-770nm. The beam emitted
by the Dye laser reaches the cavity resonator (the energy of
each pulse is approximately 20mj) is then concentrated by
a focusing lens with a focal length of 20cm into the glass
acoustic chamber where the molecules in a gaseous phase
(vapor) reside. Scouring the frequencies of the Dye Laser (by
changing the angle of the lattice), we measured the intensity of
the signal from the microphone, as a function of the frequency
of the beam (when frequencies corresponds to a vibrational
radiative transition we obtain a peak in our spectrum). The
signal from the microphone is transmitted to the computer for
processing the resulting spectrum
Results and Conclusions:
We’ve obtained a calibration graph cross linking the position
of the measured spectrum (green) to the position of the
absorption lines of the water (red). I have concluded that there
is a linear relation, which can be expressed as an equation
connected the measurement location and the database given
by the above equation.
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Determining the Bonding Energy of N-H for
Methylaimine using
Photoacoustic Spectroscopy

Examining alterations in the spectral response
of leaves using an optical spectrometer

Introduction
Vibrational spectroscopy concerns with delicate measurements of vibrational radiative transition for molecules.
Furthermore it's an effective method in characterizing vibrational modes including the energy of the particular
mode. An excitation to higher overtones (integer quanta of energy) is supplied by a photon whose frequency
matches the energy required for a radiative tranision from the ground energy state. Radiative transitions to higher
overtones approach the decomposition energy of the molecule. In this research project, we will develop a method
that will enable us to obtain a numerical value of the disassociation energy of the N-H methylamine molecule
corresponding to the particular bond. Using the transition energies of the first, second, and third overtone of the
N-H bond of the methylamine molecule, we can determine the parameters of the potential curve, most importantly
the potential depth from which we can obtain the bond strength.
Goals:
Our foremost objective is to develop a fundamental understanding of molecular spectroscopy, this includes
vibrational and rotational energy transitions which are crucial in the analysis of determineing the disassociation
energy of the methylamine molecule. A complementary goal is to introduce experimental methods and techniques
in overtone measurements via photoacoustic spectroscopy.
Research Question:
Whether you can obtain information regarding the disassociation energy of the N-H bond for methylamine
molecule by measuring the vibrations of this bond?
Experimental Procedure:
Throughout the experiment, I used a glass cell containing the methylamine molecule. Within the glass cell is
an extremely sensitive microphone, receiving sound waves that are generated by a focused laser beam. In the
experiment we scanned the wavelength of the Optical Parametric Oscillator laser. When the oscillating frequency
reaches resonance pertaining the appropriate vibrational radiative transition
of the molecule (overtones), the molecule undergo oscillations at the foci
of the lense system, creating propagating sound waves within the glass
cell. The microphone receives the sound wave converts the signal to the
computer in order to processes the information and generate the spectrum.
Results:
Radiative transitions of the methylamine molecule corresponding to the first,
second, and third overtones for the N-H bond are given by:

Introduction
In this study, I examined the changes in the spectral signature of harvested leaves as a function of time
by disconnecting them from the plant and compared my results to a known theory. The use of optical
spectrometers in different fields is based on the principle of measuring the energy emitted or reflected from
objects, in this case the interaction of light and plants. Spectral signature of a measured leaf (reflectance)
is affected by the internal structure of the leaf, its pigments, and the amount of water present. Therefore, the
spectral analysis of a particular leaf can attest the condition of the leaf in each of the factors affecting the
signature and can be used for plant health evaluations.
Research question
How will the spectral signature of a leaf change as a function of time? In what spectral bands (wavelength)
will the change be detectable and why?
Methodology
I picked two leaves of different trees, every 48 hours for two weeks. The experiment was done at the Earth
and Planetary Image Facility using the Fieldspec FR spectrometer. I measured the spectral signature of the
two groups on both sides of the leaves. Hyper spectral indices were calculated.
Results and conclusions
Significant differences between the two sides of the leaves were observed, mainly in the green regions and
chlorophyll absorption bands. a is the side facing the sun (left in the figure) and b is the side facing the sun
(right). In all results, the reflectance in the visible green (550nm) was lower on side a, this is due to the fact that
side b is lee from the sun, thus color fading due to direct sun exposure and decomposition of leaf pigments
are higher. In addition, in 670 nm, absorption by chlorophyll a, the side facing the sun absorbs naturally more
radiation than the lee side, there are more marks on leaf chlorophyll funnels facing the sun. The rest of the
results were consistent with what is described in the literature.

The graph below illustrates the radiative transitions as a function of the
quantum orbital number. As described in the Theoretical section the graph
behaves linearly. The slope and y-intercepts allows the calculation of the
disassociation energy .The graph of
as a function of n
Conclusions:
The disassociation energy of the N-H methylamine molecule is given by:
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Dissolution Dynamics of the Methylamine
Molecule in the UV field using Spectroscopy
Operation Methods

Determining the Nitrogen- Hydrogen bond
strength of the Methylamine molecule CH3NH2
by employing an Ion Simulation Technique

Introduction
In this research project we will concentrate on the methylamine molecule ()
and its chemical reactions as it interactions with an electromagnetic wave in
the UV field. As the methylamine molecule absorbs a photon, it excites to an
energetic state. The increase in energy is expressed by the fact that electrons
are excited to higher orbitals, and perform oscillations between the bonds of
the individual atoms and molecules.
Goals:
Develop a basic understanding in molecular spectroscopy.
This includes vibrational radiative, and potential surface.
Introduction to the operation principle of spectroscopy.
Obtaining a thorough knowledge and understanding of the experimental apparatus. This includes two laser
beams and Time-of-flight mass spectrometer (TOFMS) ion detector
Research Question: Which vibrational oscillation modes appear as the methylamine molecule is at an excited
energy state?
Experimental Procedure:
The experiment was conducted in a vacuum tube, with a current of methylamine molecules in a gaseous state
permeating though a facet, the scouring laser excites the molecules, and thereafter the second laser beam ionizes
the hydrogen atoms. The hydrogen atoms are a result of the disassembly of the N-H bond, as the methylamine
molecule is excited to a high energy state. This process is repeated a finite number of time, such that in each
successive repetition the wavelength of the scouring laser is altered (different scanning frequency). Utilizing
the perturbing electric field the ionized hydrogen atoms are received at the ion detector. The detector transmits
signals for the computer to processes resulting in a graph of the ions received at the detector as a function of the
wavelength of the scouring laser.
Results:
The graph obtained in this experiment is converted to the graph describing the ions detected as a function of the
photon energy emitted by the scouring laser in units of inverse centimeters.
Conclusions:
By analyzing the difference in energies of the peak
points, it is possible to determine the oscillation time.
Once concluded, we found out the methylamine
molecule oscillations appeared only in two out of 15
points. Vibrational modes appeared simultaneously,
super-position of vibrational modes, and sometimes
individually (Overtones).The two oscillations present
(Sum of the amino group and methyl groups) are an
indication to the change in geometry of the molecule
at an excited energy state.

Introduction
A plethora of research in fields like physics, biology and chemistry attempt to understand the forces that hold atoms
in molecules. In particular researchers are fascinated by the influence of electromagnetic interaction with molecules,
mainly electromagnetic waves in the ultraviolet spectrum. One example is how the electromagnetic wave interacts
with the molecule causing anti-bonding, meaning the event that a photon is absorbed causing the arrangement
of atoms to disassemble from their chemical bonds. In this experiment we will identify the hydrogen atoms due to
a disassociation of N-H bond due to the electromagnetic (Ultraviolet frequency) interaction with the methylamine
molecule. We will study the velocity distribution of the hydrogen atom using the ion simulation technique. From the
velocity distribution we can recover the numerical value of the N-H bond strength for the methylamine molecule
Goals:
The primary goal of this experiment is to determine the strength of the N-H bond of the methylamine molecule, by
means of the ion simulation technique. In this research project we will measure the kinetic energy of the hydrogen
atoms as they are emitted due the disassociation of the N-H bond of the methylamine molecule. Using this information
we can determine the strength of the N-H bond.
Experimental Procedure:
In this experiment we identify ionized the Hydrogen Atoms, produced by the disassembly of the methylamine
molecule, by utilizing REMPI (2+1) process. Two lasers of different wavelengths are required: The first causes the
methylamine molecule to disassemble, while the second ionizes the Hydrogen Atoms released by the disassembly
of the molecule. We obtained an image of the ion distribution,
derived by the different velocities of recorded Hydrogen Atoms.
We analyzed the ion distribution in order to determine the bond
strength of Nitrogen and Hydrogen by employing a spherical
radius technique which is derived from known equations
Results and Conclusions:
The image obtained on the screen is a picture of a disk
describing the ion distribution. The respective velocities of the
hydrogen atoms can be obtained by determining the radius.
The radius describes the hydrogen atoms with maximum kinetic
energy without the induced internal energy of the radical. The
relation between the ratio of the product of the radical and
hydrogen atom velocity to the masses can be easily calculated
by insertion to the radical velocity equation. Once the velocity
is determined we can find the total kinetic energy by examining
the predetermined wavelength of the laser responsible for the
disassemble of the methylamine molecule as well as the energy
of the photon.
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The N-H bond strength obtained is 4.36eV. The result obtained
in our experiment is very close to literature values

Opening greetings
Dr. Amnon Joseph
Director of Physics, Ilan Ramon Center ,
Jusidman Center
Following the completion of your dissertations, you are recognizing the benefits of
scientific research, in addition to the theoretical study of the material. Your dissertations
open the doors to the scientific world and the forefront of knowledge in which the main
thing is to know the method of scientific inquiry. At the heart of the scientific process, is its
system that researchers in the field share. Scientific research requires strict compliance
to criteria that without recognition, results and conclusions will be worthless if the study
does not will face criticism arising from the system and the values that come with it.
In physics, and the subjects that you studied, are part of the contemporary academic
study of your guidelines. Recognition of the relationship between theory and experience
which is inextricably bound to this area and is reflected in your work. The mathematical
formalism, beautiful as it may be, is not enough in itself, but only if it is accompanied by
experimental evidence. Experimental results, on the other hand, we'd like to formulate
a scientific theory whose laws include the results discovered. Your familiarity with these
relationships and interactions, teach us the way advanced science bases itself on layers
of stability.
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Dr. Shimrit Maman | Ilan Ramon Center, Ben Gurion University
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Dr. Alexander Portnov | Ilan Ramon Center, Ben Gurion University

The execution of your dissertations also included interaction with mentors and I am sure
that they were a scientific and personal role models to you. It is important to remember
that human involvement is the addition of an aesthetic aspect and the ability to express
the uniqueness inside each and every one of you. The fact that the scientific process can
be described as one unit, does not prevent the personal touch and expression of the
nature of each work. I am sure that all the work that you have written is special and shows
the special character of each of you.
I hope that the execution of the research process is only the first step in your development
as researchers and future scientific studies in whichever field you choose to engage. As
you will see in the future, these principles that you have learned will serve you all the
way and will be a good platform for fruitful development of your future.
						
Blessings,
						Dr. Amnon Joseph
					
Director of Physics, Ilan Ramon Center
						Jusidman Center
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Using PDA polymer to
identify medical materials
Introduction
To different people have different systems, and cells with different characteristics, these characteristics of different
nature receptor substrate and pharmaceutical enabling receipt. In addition, various cell membranes permeability
and thus, for the purpose of testing the membrane permeability of the various systems developed polymer (PDA)
which simulates a membrane environment, environmental Amfipilit. PDA polymer becomes color from blue to red
when certain materials such as medical materials are interacting with him and it help us to know if a particular
substance penetrates the membrane. The study which materials interact effectively with the polymer was held at
Ben Gurion University of the Negev.
Goals of research:
The purpose of the project is to demonstrate quick and simple scan of the interactions between the various
medical materials and polymer matrix PDA imprisoned in Solgel.
The results can be estimated by changing the color from blue to red made after the interactions.
Research question:
Which medical materials create better interact with the polymer PDA.
Course of study:
First, we prepared the solution solgel that PDA imprisoned there, then we prepared medical materials that we
will work with them. The solgel was in the wells, we light on the solgel with UV radiatiom and he turned blue,
then our medicines and medical materials we put in the well, we waited an hour and returned to check whether
an interaction took place or not. We discovered
that the PDA turns red and quantitative testing
purposes we have put the wells in spectrometer.
Results:
The results of the study shows that the reaction
between imipramine and nortipyline and
polymer (PDA) is much better then the two other
drugs which we tested in the experiment.
Conclusion:
According to the results, we conclude that the
drugs which reacted better with the polymer
physiological effect on biological systems will
be over a larger population, and can react with
different cells with different permeability of their
membrane.
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Identification of volatile organic
compounds using color sensor

Fenton reagent effect on the rate of corrosin ZK60
magnesium alloys containing magnesium Mg zinc
Zn and Zr zirconium for biodegradable implant

Introduction
Industrial workspace exposes workers to carbon-based chemicals, including toxic organic compounds that become
toxic gases, flammable that easily volatile into the air because of their low boiling temperature. In the project we tried
to test the ability to develop a sensor for detecting the presence of volatile organic compounds by interaction of those
compounds with a unique polymer Polidiacetylen (PDA). An important feature of the polymer is the to attach it to the
different materials – that means creating different configuration at matrix surface translucent plastic surfaces and other
coating. The possibility to create different sensors containing polymer color while maintaining its functional activity is
valuable for creating a different sensors. This work examined the sensor system based on thin surface coating of the
polymer is involved in Arogel on transparent plastic tags. This technology allows creating stable and especially sensitive
sensor that allows also provided operating area. Using a polymer matrix interactions with the target material can trace
organic compounds to see whether they are in it. The interaction can be measure using the color changes of the PDAS
received after interactions.
Research goals:
Examine polidiacetilan Arogel matrix for volatile organic compounds and see the effect on the color matrix changes. To
test for organic compounds like the matrix better and perform better detection system.
The research question:
Does polidiacetilan matrix-Arogel can be used as sensing system alerting
before the presence of volatile organic compounds vapor.
Course of study:
I made a few jars and jar lid on pasted layer coated disc of polidiacetlin
mixed with Arogel which is the sensor. The combination of the two allows
a polymer matrix with pores structure that has small holes that allow
adsorption of organic molecules compounds Volatile these pores and
create interactions between the polymer molecules and the volatile organic
molecules. After the interaction the polymer changes color to red. The color
shift caused by absorbing the material cause weakening of the polymer
chain which is the polymer frame. I added the material reviewed and waited
six hours. Then I tested the results by changing color.
Results:
As the interactions were stronger they caused a biger change in the
conformation of the polymer. Conformation change became part of the
electron transitions that were prohibited to allowed. What caused the
microscope external expression larger color change from blue to red.
Conclusion:
In view of the results presented in the sensor system can detect volatile
organic compounds, and to identify selectively parts of who they are. We
saw a connection between the amount of polar and structure of organic
volatile compounds and changing the point of polymer matrix – Arogel.
The sensor system is simple and relatively inexpensive to make and the
results of the color changes are relatively easy to distinguish high quality
way with eye or quantitative – by scanning and color analysis by software.

Introduction
Damage caused to the joints are a common problem due to traffic accidents, aging and genetic problems.
Since the body cant' repair damage or build bone fracture in a short time to continue normal routine of
life course. Implants are a solution to these problems. The common implants are made by Titanium. After
implantation required additional surgery for removing the it from the body and his replacement at the end
of recovery, which could lead to complications and financial cost. The new generation of implants are
biodegradable implants. In the human body, corrosion reaction occur concurrently to variety of processes.
One of the processes causing oxidative damage is Fenton reaction. Fenton reaction Is a reaction between
ambivalent iron to hydrogen peroxide that one of its products is hydroxy radical. This radical is known as the
main cause oxidative damage in biological systems.
Goals of the research and the research questions:
The study was to investigate the response rate of corrosion of magnesium alloy in presence of Fenton Reagents
for use biodegradable implant alloy.
Is Fenton reagents, divalent iron ions and hydrogen peroxide affect the rate of corrosion of magnesium alloy?
How does the reaction rate of corrosion of magnesium alloys depending on time.
Course of study:
We have built a dipping system as described in Figure 1. In those system we have dipped the alloys in four
different solutions, PBS with oxygen peroxide, PBS with Iron, pure PBS, and solution with the tow Fenton
regents together. We followed the hydrogen that released and another magnesium ions that corrosion reaction
are released over time.
Results:
According to the results presented in Figure 2 seems that the rate of corrosion of the alloy in the presence of
Fenton reagents and without reagents is the high rate.
Conclusion
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Investigation of the relationship between
Parkinson's disease and Alzheimer's disease
using computer simulations

Production of Gold wires in nanoscale structure
through spontaneous chemical process

Introduction
For years it was known that Parkinson's and Alzheimer's patients with diabetes have an increased risk to have
symptoms of these diseases. But no relation was known. A job investigating the link between Alzheimer's
to Parkinson's and try to understand how create interactions between proteins that cause diseases are
Responsible for the connection between the diseases.
Goals and research questions:
The purpose of the study is to examine the relationship between Parkinson's disease, Alzheimer's disease by
investigating the mechanism of interaction between alpha-synuclein and amyloid beta at molecular level. The
research questions:
1) How interactions between amyloid beta alpha synuclein, affect the structure of each of them?
2) What are the mechanisms for interactions between amyloid beta and alpha synuclein, is one mechanism
is a favorite?
Course of study:
We first modeling Aaoligomrim of alpha-synuclein's section and Aoligmrim of amyloid beta and a model of the
structure that they are creating between them and we found it out by Discovery Studio software. After that, we
made an minimalize and solvatation process by CHARMM software to achieve an energetic stability and to
melt it in buffer with physiological pH. By NAMD software we made a molecular dynamic to the Aoligomerim,
and calculate the results with CHARMM and other analysis
Figure 1
software like Excel, and sum the different results.
Results:
Aoligomrim of alpha synuclein bound section of amyloid
beta Laoligomrim by many ways, with a preference for
interactions of creating two layers (Figure 1). Aoligomrim
interactions of alpha-synuclein segment with those of
amyloid beta encouraged beta amyloid aggregation by
stabilizing structures of the aggregates.
Figure 2

Conclusion:
The two proteins are responsible for neurodegenerative
diseases investigated in this work are found in the brain.
These proteins form two separate Aoligomrim, but also
form complexes Aoligomrim very common and stable. The
partnership of Aoligomrim of the two proteins responsible
for the link between Parkinson's disease and Alzheimer's
disease.

14

Introduction
Synthetic gold wires produced by spontaneous chemical process, using laboratory equipment. These
gold wire production is done in order to increase the active surface of the gold electrodes, Compared with
electrodes that were used in the past.
Goals and questions of research:
How growth rates of gold affects the active surface area of nanoscale gold surface. How the fiber structure
affects the growth of the active surface area of nanoscale gold surface. Preparing an electrode which consists
of a network of polymer on which grow gold assumed to be porous, spontaneous crystallization process of
water Tiotziant gold complex.
Course of study:
Preparation of polymer solution, to form the fibers through electro-spinning. The surface of the fibers modified
to amino groups. Tiotziant gold complex was prepared by mixing gold chloride salt and Tiotziant and
separated by centrifugation. Polymer with amine groups, is used as a remote control for the gold complex
formation. After crystallization formed network structure of gold Tiotziant which is the polymer stabilizer center.
Finally, in order to complete reduction of the gold samples were introduced plasma device, until the process
is complete.
Results:
Complex example formulated for daily electricity transmission was not at all complex example formulated rise
for two nanoscale gold structure that conducts electricity, but it was not stable enough to remain intact without
the polymer skeleton, so we could not measure the active surface area of the structure. Complex example
formulated for three days we got the result we expected and measured conduction which pointed to the
integrity of the structure dissolving the polymer, organic solvent, the structure remains stable and therefore it
was possible to characterize its active surface area.
Conclusion:
By using the skeleton of the polymer fibers, used with complex gold KAu (SCN) 4 (Tio-Tziont gold), to prepare
an electrode with a large active surface area. The structure of the polymer lattice structure that gives its pores
are on the size of microns and enables effective diffusion through the building, while gold Thiotzocyonat
creates nanoscale pores structure which provide a large surface area.
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Response rate of corrosion of pure magnesium
in the presence of Fenton reagents
Introduction
Two common symptoms that cause damage to the human body in old age, erosion and damage to joints and
damage caused by oxidation. Research Laboratory of Dr. Ariella engaged in the study of Fenton reaction
mechanism known as a primary source and a source of hydroxyl radical oxidative damage. Implants are
a solution to broken or worn-out joints. Processes such as oxidative damage causes a variety of other
processes that occur in the human body may affect the implant after its implantation. Research Laboratory
of Dr. Ariella screw researchers pace and mechanism of the Fenton reaction. Many studies are trying to
develop biodegradable implants that made by magnesium. Magnesium Biodegradable in corrosion reaction.
Biodegradable implants have an advantage that they react and consumables parallel to the bone growth. By
their biodegradable they save further analysis involves additional costs and further penetration to the body.
Fenton reaction rate and the rate of corrosion reaction of magnesium have been extensively studied separately.
The effect responses one on the other one has not been studied and therefore we planned this project. The
study was conducted using hydrogen release monitoring corrosion reaction generated immersion tests and
follow-up after magnesium ions released from the solution using an ICP instrument.
Goals and research question:
1). Is Fenton reagents ambivalent iron ions and hydrogen peroxide affect the rate of corrosion of magnesium?
2). What is the corrosion rate versus time and presence Fenton reagents?
3). Are the two methods that we will follow the rate of corrosion, hydrogen volume tracking and monitoring
magnesium ions with them, will give the same results?
Figure 1

Figure 2

Course of study:
Immersion system was built by chemical glass, funnel Burette
as shown in Fig.1, alloy of Magnesium was dipped in four
different solutions: saline only, saline with bivalent iron ions,
saline with hydrogen peroxide and with tow Fenton reagents.
The study was conducted using hydrogen release monitoring
corrosion reaction generated immersion tests and follow-up
after magnesium ions that released from the solution using an
ICP instrument.
Results:
Hydrogen release rate which is the rate index was the largest
corrosion solution with Fenton reagents (hydrogen peroxide
and Iron ions).
Conclusion:
Fenton reagents have the biggest impact, as seen in Fig.2,
the rate of release of hydrogen ions compared to hydrogen
peroxide and Iron ions in solution when one is alone.
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Dear chemistry students of Eilat,
I want to congratulate you on your decision to study chemistry in the city. This is an
important decision for your professional future, because chemistry is the central science
and considered to "opens doors" profession. Chemistry is required and supports in
many academic and professional experiences, such as general medicine, dentistry,
pharmacy, physical therapy, various engineering fields such as chemical engineering,
materials engineering, medical engineering, food engineering and biotechnology,
nanotechnology and more.
This year, served in Eilat six dissertations in chemistry. I give my blessings for the
students that have submitted their work. Dissertations in chemistry contributes to the
expose of academic-chemical activity whose interesting and varied, and thorough
familiarity with the world of academic research, the research front, the methods of
scientific research and with technological means that help researchers to conclude
conclusions that change the world and contribute to the progress and development
of mankind.
The decision to make a dissertation in chemistry is very challenging. The key to success
lies in the motivation and perseverance. These two important features help to get
through the task successfully. There is no doubt that the support and assistance from
the teachers and the students of chemistry whom guiding the research and writing,
contribute a lot throughout the way.
I am pleased that your first dissertation filed last year, indeed it was the beginning of a
way that even now continues to be built with your help, in the city of Eilat.
Good Luck!
				
Wishing you my best wishes,
				
Dr. Dorit Teitelbaum
			
Chief Inspector of Chemistry Department of Science,
			
The Pedagogical Secretariat Ministry of Education
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Meir Elmeliah
Acting CEO, Rashi Foundation
Dear students,
The world around us is full of challenges and is very intriguing. Each and every one of
us has the responsibility to try and understand the world around them.
The dissertations that you have completed have helped you to discover that you are
indeed curious, yet have also been exposed to the methods of research and scientific
writing that is accepted in the academic world.
I am confident that this experience will serve you in your continuation of your
development, both in the academic world, and later, as leaders in science and
technology. Go forth and succeed.
Congratulations to our partners and those involved: Jewish Federation of Toronto, the
Jewish Agency, The Ministry of Education, the Municipality of Eilat, and Beit Yatziv.
						Meir Elmeliah
						Acting CEO, Rashi Foundation

Dr. Drori Ganiel | Director of Community Social Services, Eilat Municipality
Miri Kopito | Elementary School Management, Eilat Municipality Community Social Services
Magi Tovel | Project Management and Evaluation, Eilat Municipality Community Social Services
Simcha Harel | Principal, Rabin High School
Talia Gaon | Principal, Begin High School
Efrat Zacks | Principal, Goldwater High School
Richard Summers | UJA Greater Toronto Federation Representative Eilat Eilot Region,
		

Jewish Federations of Canada UIA

Hagit Shilo | Director of Partnerships Eilat/Eilot to Toronto, Jewish Agency
Rahel Anisman | General Superintendent, Ministry of Education
Edna Cohen | Science Superintendent, Ministry of Education

Mr. Yosi Ron

Pini Alon | Supervision of Sciences in Eilat, Ministry of Education

CEO Beit Yatziv

Dr. Amnon Joseph | Director of Physics Programming, Jusidman Center
Mazal Malka | Jusidman Center

Dear students,
I greet you upon your arrival at the finish line in the process of writing your dissertations and research,
which began in the 11t j grade and has ended now in the 12th grade.
During your work, you have been exposed to topics and research methods of the highest academic
levels through experience and work in advanced laboratories. You have been exposed to educators and
researchers and have engaged in research, while getting a glimpse of this intriguing and challenging
world in real-time. We hope that the program to promote STEM in Eilat and Eilot will lead you to the
future of the State of Israel and the academic world in the field of science and technology.
This program is an example of the desire of the education system in the city of Eilat and Eilot to
transport students to excellence and personal achievement on the scientific track, and Beit Yatziv is
happy to be part of the operation of the program.
I would like to thank all partners from the Municipality of Eilat – Community Social Services
Administration, the Ministry of Education, the Jewish Federation of Toronto, Magbit Canada, the Jewish
Agency, the Eilat campus, the research centers in the city, the Jusidman Center at Ben Gurion University
and the Rashi Foundation for your partnership in the STEM initiative in Eilat and Eilot.
Thank you to the teaching staff and school management for accompanying these students and
educational and personal excellence. Well done!
							Warmest regards
							
Yosi Ron
							CEO, Beit Yatziv
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Opening greetings

The Municipality of Eilat
Head of Educational
Social Services

Opening greetings

The Municipality of Eilat
Head of Educational
Social Services

Dr. Drory Ganiel,
Head of Eilat Community Social Services

Evan Cooperman and
Carol Kassel
“Children must be taught how to think, not what to think.”
						John Dewey.
Over the last few years, Community Social Services has been putting
emphasis on professional science and technology education.
In this regard many actions have been taken: an increase in the
number of students studying these subjects at the level of 5
matriculation units, opening of Young Science Leaders classes,
Atidim, tablets purchased for scientific school science teachers in
elementary and junior high, equipping of chemistry laboratories and
the STEM Initiative. This is in addition to advancing science education
in elementary schools and in non-formal educational settings.
We place special emphasis on the promotion of dissertations in
science, the research process guided by the best researchers from
academia and the teachers from the schools themselves whom
promote the personal development of our students. Number of
projects has grown and this year we will reach 50 research papers.
This is an excellent opportunity to congratulate the courageous
partnership between UIA Canada, the Rashi Foundation, Ministry of
Education and Ilan Ramon Center and Community Social Services of
the Eilat municipality.

			
My best wishes,
			
Dr. Drori Ganiel
		Head of Eilat Community Social Services

Jewish Federation of Toronto
Shalom to all,
The Jewish Federation of Toronto has enjoyed a long term cooperation with the city of Eilat and the Eilot Regional
Council. For the last 25 years, we have made significant connections and have supported important projects, which
will ensure regional growth.
We have identified that the most important resource in these areas is the local population and we have invested in
education at the elementary school, high school and the academic levels.
We are committed to removing the distance barrier of Eilat and Eilot, to fulfill their educational potential of each
student.
For example, until recently, there was the lack of scientists throughout the region. The Federation moved to change
the situation and as a result, helped make Eilat and Eilot significant research and development centers in the fields
of scientific areas characteristic of the region (especially renewable energy and marine biology).
We are determined to enable young people to take advantage of Eilat and Eilot and to take advantage of the
existing initiatives in research and development.
This is why we initiated the STEM Initiative in Eilat and Eilot.
This initiative has created connection between the local councils, foundations and NGOs (Rashi and Beit Yatziv)
and local centers for academic study and for advanced study (Ben Gurion University, the Center for the Study
of Oceanography and the Center for Inter-university Eilot) and has led to everyone pooling their resources to
maximize impact.
We thank our partners for their significant contribution to the success of the project.
Together we can ensure that young people of Eilat and Eilot receive the education and tools to become the future
leaders of the Start-Up Nation.
In order for these students to become the future generation of entrepreneurs we must challenge them now. They
must acquire the skills and practical research experience to be ready for the considerable opportunities that lie
ahead.
Dozens of students accepted the challenge and chose to prepare dissertations as part of their matriculation
certificate - a demanding task and the most profound.
We hope that young scientists will continue to show their curiosity, determination and brilliance represented by
the research work presented in this booklet.
								Evan Cooperman and Carol Kassel
							Chairpersons of Israel and Overseas Committee
								Jewish Federation of Toronto
The Jewish Agency for Israel is a nonprofit funded
by communities and donors throughout the world
www.jewishagency.com
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STEM Project In Eilat
Students

The Municipality of Eilat
Head of Educational
Social Services

Opening greetings

The Municipality of Eilat
Head of Educational
Social Services

Ms. Amira Chaim,

Infrastructure

Director of Southern Region
משרד החינוך
מחוז דרום

Teacher Mentor /
Student Mentor
Teacher enrichment

Teacher Mentor enrichment
Lab Tech Training
Professional enrichment in
Physics and Chemistry
Increased infrastructure
Research kits
Teacher lists

High
School

Junior
High

Grade 9 Research work
Grade 8 Science camps
Learning how to research camp
– Grade 9
Presentations seminar for students
"Young Science Leaders" camps
Tutoring

The education system in the southern region has become a laboratory of breakthrough initiative and projects
promising change on a national level. We are committed to the educational vision that the "Southern region leads
to excellence" and have complete faith in the power of education to shape the face of the next generation and
ensure that graduates are equipped with the knowledge, skills and values to deal wisely with the challenges of
tomorrow.

Junior
High

Elementary
School

Guided by young
science leaders

It is our moral duty to help all children and youth to reach their educational dreams, to recognize the unique skills
and empower them. This will help to realize the potential of each student, to lead them to personal and social
excellence and ensure their future in academia reaches prestigious departments.
The impressive dissertation projects in physics, chemistry and life sciences, at the level of 5 matriculation units
amongst 12th grade students of the STEM Initiative and the research projects of 9th grade students, represent a
milestone in realizing the educational vision and strenghtes the quality of the education system in Eilat/Eilot and
the entire Negev region.

High
School

My warmest wishes to the students – you have shown your high level of intellectual abilities and personal skills
curiosity, diligence, initiative, creativity and intrinsic motivation to deal with the challenges of science. I see you as
the Israeli reality that affects the present and future, and as a great contribution to the strength and prosperity of
the State of Israel.

Thesis projects
– Grade 11 & 12
Projects & Laboratories
CERN Delegation
Thesis presentations seminar
Guides and
"Young Science Leaders"

My greatest appreciation to Mr. Meir Yitzhak Halevi - The mayor of Eilat, for placing science education at the
forefront of educational work in the city and to Dr. Drori Ganiel - head of Community Social Services, on setting
goals to increase the number of students and quality of the work in scientific degrees.

Community Activities
Scientific happening on Hanukah-Activation by youth guiders to science
The international Pi day-3.14, research project conference
and lectures in the community
School activity for students and parents in the fields of science

4

My thanks to principals of the Rabin, Begin and Goldwater high schools for providing the space to empower students
and professional educators, teachers and instructors to implement an academic sense of personal competence
among students during their challenging learning processes.
My thanks to all the partners in promoting scientific excellence in Eilat: superintendents and professional evaluators,
the Jewish Federation of Toronto and the Jewish Agency, the Rashi Foundation, Beit Yatziv, Ben Gurion University,
Ilan Ramon Youth Physics Center, the academic campus in Eilat and the Center for the Study of Oceanography.
I wish all of the partners and participants my warmest regards and hope that we will continue to work together to
turn our dreams into reality.
										 Best wishes,
										 Amira Haim
										Regional Director
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The educational research activities taking place in schools is thanks to intensified exploration programs to
promote education, the STEM Initiative, now in its third year in the city.
This is the shared initiative of the Jewish Federation of Toronto – Magbit Canada and the Jewish Agency, the
Rashi Foundation, the Ministry of Education, Beit Yatziv and the Eilat Municipality.
The following are graphs which illustrate the growth of dissertation projects during the years of operation of
the initiative:
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Final projects in
Chemistry

19

Final projects in
Physics

33

Delegation to CERN

34

In this booklet are the dissertations of excellence students in the 12th grade from Eilat,
whom have chosen to complete research in the fields of: Chemistry, Biology and Physics.
Students were recommended by teachers and the school administration and began the
process of writing their dissertations in the 11th grade have now finished. Each student
received instruction and close supervision by members of academic faculties and researchers experts
relevant to the content of their work. Although not obvious, the educators and facilitators of this program
share a common mission and the desire to be involved in the community and the school system, in order to
help educational excellence. And we thank you all.

The support of academia is so crucial for the success of these students and their pursuit of excellence and
important partnerships have been made with the Ben Gurion University Eilat Campus, the 'Perah' program and
the city research center.

Final projects
Life Sciences

12th grade students, who are completing dissertations in physics are part of a delegation to the particle
accelerator CERN in Geneva, which exposes the students to the highest level of physics in the world and brings
together students with their role models at an international level. CERN is result of cooperation of Western
countries, including Canada and Israel
								My best wishes,
								 Danny Perets
							
Director of Educational Programs, Beit Yatziv
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