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2ICL ים המלח 

 
כימיקלים לישראל הינה חברה בפריסה גלובאלית אשר יוסדה בישראל, תחתיה נמצא  -כי"ל

מפעלי ים המלח. חומר גלם עיקרי למוצרי מפעלי ים המלח הינו מי ים המלח והתוצר העיקרי 

. מפעלי ים המלח בעל תתי מפעלים, אחד מהם הוא מפעל KClשל החברה הוא אשלגן כלורי, 
ורי במיצוי קר. עקרון ההפרדה במיצוי קר מתבסס על ההבדל "מקלף" בו מיוצר אשלגן כל

בריכוזי המלח בין פרקציות הגודל השונות. אחד השלבים במפעל "מקלף" הוא תהליך 
) topהפלוטציה הפועל לפי עקרון הפרדה בין שני מרכיבים בעזרת הצפה של חומר אחד (

דבק באופן סלקטיבי לאחד ), תוך הוספת ריאגנט הצפה אשר נtailושיקוע של חומר שני (
הרכיבים ומציף אותו אל הטופ ביחד עם בועות האוויר. תהליך הפקת אשלג במפעל "מקלף" 

תוך שימוש בתהליך הפלוטציה מושפע ממגוון פרמטרים. באמצעות אופטימיזציה של פרמטרי 
 המערכת ניתן להעלות את תפוקת המערכת ולהגיע לניצולות גבוהות יותר ולשליטה באיכות

התוצר. בפרויקט הנוכחי נבדקה השפעת הפרמטרים: כמות ריאגנט המוזן למערכת, אחוז 
 סמיכות ההזנה, זמן התניה, מהירות בחישה וריכוז נתרן כלורי (מלח) בהזנה.

לשם מציאת הפרמטרים האופטימליים בוצעה סדרת ניסויים במערכת פלוטציה מנתית. 
רדה בפלוטציה והוכנה תמיסת אם של ריאגנט תחילה, דוגם וסונן תרחיף הזנה המיועד להפ

 DDM . התרחיף הוכנס לתא פלוטציה לערבוב ראשוני ולאחר מכן הוספה תמיסת DDMהצפה 
תוך המשך ביצוע הערבוב. לבסוף, הופעלה מערכת להחדרת אוויר ובוצעה פלוטציה (הצפה). 

יל והטופ במשפך במהלך הפלוטציה בוצעה גריפה של הטופ אל תוך קערה נקיה, סינון הטי
 . ICבוכנר ובוצעה אנליזת 

, ppm 100התנאים האופטימליים שנמצאו לתהליך הפלוטציה הינם: ריכוז ריאגנט הצפה 
וריכוז נתרן כלורי  rpm 1020דקות, מהירות בחישה  3, זמן ההתניה 30%סמיכות ההזנה 

 תוך הזנת כמות ריאגנט הצפה ביחס ישיר. 17-20%בהזנה נמצא בטווח של 
 

 מילות מפתח: אשלג, הפרדה, מינרלים, פלוטציה.
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יצירת שכבה דיאלקטרית אופטימלית לשיפור הצימוד והקטנת החזרת 
 ההספק מפני השטח של מוליך הגל

 
 ravitdo@sce.ac.il ; ) דאיטשיוסופוב(ית ומאת: ר

 
 1ד"ר משה זוהר, 1אריאלה בורגפרופ' בהנחיית: 

 , באר שבעSCEהמכללה האקדמית ע"ש סמי שמעון 1
 

מוליך גל ובשמו הנוסף גלבו הינו רכיב הממלא תפקיד חשוב בהעברת הספקים וגלים 
אלקטרומגנטים במגוון דרכים ושימושים בנקודות שונות לאורכה של מערכת אופטית. עצם 

התפשטות הגל בתוך מוליך הגלים גורמת להפסדים. פרויקט זה עוסק בשיפור יעילות מוליך 
קיד חשוב בהעברת גלים אלקטרומגנטים. ההתנהגות הגל, אשר הינו רכיב הממלא תפ

האלקטרומגנטית של חומר מחזורי תלוי בתחום התדרים, כלומר אורך הגל מושפע מהמבנה 
המחזורי של החומר על גבי המשטח. מטרת הפרויקט הינה מציאת תנאים אופטימליים ליצירת 

יג מטרה זו, הודפסו תבניות מבנים מחזוריים לשיפור יעילות הצימוד למוליך גל. על מנת להש
. AFM, לאחר הדפסת התבניות, הן אופינו בעזרת NLP2000בעזרת המכשיר  DPNבשיטת 

  PMMA :noa65, ,noa68הדיו בו נעשה שימוש הינו תמיסות של ארבעה סוגים של הפולימר 
noa78ו- noa68T  התבניות המורכבות מנקודות. גובה הנקודות והקוטר שלהן נבדק כתלות

חות עבור טמפרטורה קבועה. לגודל הנקודה יש השפעה על תחום אורכי הגל של הקרן בל
האור ונדרש שקוטר הנקודות לא יהיה גדול מידי, על מנת שהחומר יתנהג בטווח אפקטיבי. 

צריך שהחלק היחסי מהאור אשר מצליח להיכנס לתוך מוליך יגדל ביחס לחלק שחוזר, ולכן 
. התוצאות מראות שעבודה μm 2-ל נקודות בעלות קוטר שקטן מיצרנו תבניות במבנה סריגי ש

  noa68-ו noa68Tעם הפולימרים  Co23ובטמפרטורה של  60% -ו 50%באחוזי לחות של 
אפשר את  noa68T. כאשר עבודה עם הפולימר μm 2-מתקבלות נקודות בקטרים הקטנים מ

א כמתאים ביותר למטרת יצירת הנקודות בעלות הקוטר הקטן ביותר ומסיבה זו הוא נמצ
 הפרויקט. 

מהתוצאות ניתן להסיק: עבור אחוזי לחות גבוהים בעבודה עם פולימר פחות צמיגי, כגון 
noa65 .קוטר הנקודות שהתקבל היה גדול באופן יחסי , 

 
  .DPN ,NLP2000 ,PMMAמילות מפתח: מוליך גל, 
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  Acidovoraxשל זנים שונים מהסוג  חקר ביואינפורמטי של גנומים
 להערכת גנום הליבה וזיהוי מאגר הגנים הפתוגניים

 
 guyvaknin16@gmail.com;  מאת: גיא וקנין
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 האוניברסיטה העברית, ירושלים2

 
, שכולל בין היתר Acidovoraxפרויקט זה עוסק במחקר והרחבת הידע הגנטי על סוג החיידק 

מינים שאחראיים למחלות בקרב שלל צמחים מבויתים ומהווה איום לתעשיות חקלאיות ברחבי 

בידע אודות העולם. איומו החל לקבל תשומת מדעית בשנים האחרונות, ועם זאת ישנו חוסר 
 המחלות שהוא גורם והאופן לטפל בהן.

(הגנים המשותפים לכל  Acidovoraxמטרות הפרויקט הן להעריך את גנום הליבה של הסוג 

הפרטים בסוג), ולאתר את מאגר הגנים הפתוגניים שלו. לשם כך נעשה שימוש בפלטפורמת 

EDGAR 2.0 ן רחב של כלים המשמשת להשוואת גנומים בתפוקה גבוהה, ומספקת מגוו
 לאנליזות גנטיות.

גנים  1,431-מכיל כ Acidovoraxזנים של  14-בפרויקט נמצא שגנום הליבה אשר הורכב מ

מהגנום של כל זן. בנוסף נמצא כי פן הגנום של הסוג הוא  25%משותפים, המהווים בקירוב 

גנים, מה שמעודד השארה שחיידקים אלה מסוגלים לבצע  35,000-מסוג פתוח ומונה מעל ל
אים העברת גנים אופקית ומסביר את הימצאותו במגוון אזורי גידול. זנים סביבתיים שנבדקו מר

 בגנים שחולקים. 59%-גיוון גנטי רחב, והזנים הפתוגניים שנבדקו מראים דמיון של כ
גנים המשותפים לזנים הפתוגניים שנבדקו, ואינם נמצאים  651 -בנוסף, נמצא מאגר המונה כ

בזנים הסביבתיים ולכן חשודים כמעורבים בתהליך הפתוגני. ניתוח פונקציונלי שלהם מראה 
. IV -ו IIIבונים הקשורים לגרימת מחלות, כגון חלבוני מערכות הפרשה מסוג כי הם מכילים חל

חלבון צמחי האחראי בין היתר להתרופפות  -  Expansinבנוסף זוהה לראשונה חלבון מסוג 
של דופן התא הצמחי. באנליזה ביואינפורמטית נמצא שחלבון זה מכיל בקצה האמיני שלו 

ק את ההשערה שהחלבון מופרש מתא החיידק ועובר סיגנל הפרשה מתא החיידק, מה שמחז
 אינטראקציה עם התא הצמחי.

ממצאי הפרויקט מאפשרים פתיחת כיוונים מחקריים נוספים והעמקת מחקרים קיימים אודות 
, וצפויים להביא לגילויים נוספים אודות המחלות להם חיידקים אלה Acidovoraxחיידקי 

 גורמים.
 

 .Acidovora ,EDGAR גנום, פתוגנזה, -השוואה גנומית, פןמילות מפתח: גנום ליבה, 
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הידרוגנציה הן תגובות בהן מימן עובר מחומר אורגני אחד, לרוב אלכוהול, -תגובות טרנספר
לחומר אורגני אחר, ובכך מחזר את הקשר הלא רווי. מטרת הפרויקט היתה, לבחון את השימוש 

ציה של ציקלוהקסן הידרוגנ-בפוליסכרידים מתחדשים כתוספים בתגובת הטרנספר
 לציקלוהקסאן בנוכחות זרזים של פלדיום, כשאיזופרופנול משמש כממס וכתורם מימן.

בתחילת המחקר, נבחנה השפעת התוספת של קסרוג'ל של פוליסכריד מסוג איוטה על 
 ,2, PdCl2PdCl(TPP)2 של פלדיום: זרזים הומוגניים והטרוגניים התגובה, בנוכחות

2Pd(OAc) ,2(TPP)2Pd(OAc) ו-Pd/C עם וללא תוספת בסיס מסוג ,KOH נוכחות . נמצא כי
של הקסרוג'ל בתערובת התגובה גורמת לעליה בקצב ובהתאם בהיפוך, ואילו הנוכחות של 

היו היעילים  2Pd(OAc) -ו Pd/Cכמו כן, נמצא כי הזרזים  .הבסיס האטה את קצב התגובה
נמצא כי לכמות הקסרוג'ל יש בנוסף,  ם.ביותר, ועל כן הוחלט להמשיך איתם לשלבים הבאי

 השפעה על קצב התגובה, וככל שכמות הקסרוג'ל גדלה כך ההיפוך גדל. 
בסדרת הניסויים בהן נבחנה השפעת סוג ומבנה הפוליסכרידים על ההיפוך, נבדקו 

הפוליסכרידים: גואר גאם, קסנטן, כיטוזן, קאפה, איוטה ולמבדה, כקסרוג'לים או כאבקות. 
נמצא כי קסרוג'לים העשויים מאיוטה ומלמבדה הניבו את ההיפוכים הגבוהים ביותר, ביחס 

בנוסף, נמצא כי השימוש בפוליסכרידים במירקם אבקתי הניב  לשאר הפוליסכרידים שנבדקו.
היפוכים נמוכים יותר מהקסרוג'לים, כנראה בגלל שטח הפנים הקטן שלהם. לבסוף, המיחזור 

 עם פוליסכריד מסוג איוטה בוצע בהצלחה. Pd/Cשל זרז מסוג 
 

 הידרוגנציה, פלדיום, פוליסכרידים, ציקלוהקסן.-מילות מפתח: טרנספר
 
 

 .ויקט זה נבחר כמצטיין ע"י וועדת פרויקטיםפר
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