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 אודות הקרן
הלאומית למדע

סמך  ועל  תחרותי  בסיס  על  בישראל  הבסיסי  למחקר  כספים  להקצות  ישראל  ממשלת  החליטה  עשורים  כארבעה  לפני 
הצטיינות אישית, והטילה על האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לפעול למימוש התוכנית. לשם כך הקימה האקדמיה 
את "הזרוע למחקר בסיסי". תקציב הזרוע החדשה בא ממקורות ממשלתיים, באמצעות הוועדה לתכנון ולתקצוב (ות"ת) של 
המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג). הקרן נוהלה על–ידי האקדמיה, ולא שונתה באופן משמעותי במשך יותר מ–15 שנה. בשנת 
1981 עמד תקציבה השנתי של הזרוע, בשמה החדש "הקרן למחקר בסיסי", על כחצי מיליון דולר בלבד. בשנת 1985 גדל 
התקציב לשני מיליוני דולרים. בשלב זה החלה היערכות למהפכה תקציבית ומחשבתית בתקציב ההשכלה הגבוהה, ובכלל 
זה בתקציב המחקר הבסיסי בישראל. לבקשתו של ראש הממשלה דאז, מר שמעון פרס, הכין נשיא האקדמיה הלאומית 
בממשלה.  אושרה  התוכנית  בישראל.  הבסיסי  המחקר  לקידום  תוכנית–אב  יורטנר,  יהושע  פרופ'  למדעים,  הישראלית 
הוביל  כעשור  תוך  בה.  והמחקר  הגבוהה  ההשכלה  מערכת  לקידום  תקציבית רב–שנתית  תוכנית  ות"ת  יזמה  בעקבותיה 
מאמץ משותף של ות"ת והאקדמיה להגדלת תקציב הקרן ולהפיכתה לגוף המרכזי בישראל למימון מחקר בסיסי לפי אמות 

מידה תחרותיות. ביטוי לכך גם ניתן ב–1992, עם הסבת שמה של הקרן ל"הקרן הלאומית למדע".

לאור הגידול המהפכני בהיקף פעילותה של הקרן הוחלט על הפיכתה לעמותה עצמאית. בכ"ה באייר תשנ"ה (25.5.1995) 
הוקמה הקרן הלאומית למדע כעמותה ונרשמה כחוק אצל רשם העמותות. בכך נשלם תהליך שהחל ב–1987 ואשר מטרתו 
שינוי מעמדה המשפטי של הקרן והפעלתה כמסגרת ארגונית עצמאית, אשר שואבת את סמכותה מהקהילה המדעית. 
והחברה, מדעי החיים  בסיסי בתחומים של מדעי הרוח  ולתמוך בהצעות למחקר  היא: להעריך, לבחור  מטרת העמותה 
בהליך  שייבחרו  בסיסי,  למחקר  להצעות  מחקר  מענקי  הענקת  של  בדרך  והטכנולוגיה,  המדויקים  והמדעים  והרפואה 

תחרותי ועל בסיס מצויינות ואיכות מדעית.

העמותה פועלת באמצעות מועצה, הנהלה אקדמית וועד מנהל. מועצת העמותה, שבה 10 חברים, קובעת את מדיניות 
למדעים,  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  נשיא  עומד  המועצה  בראש  מבנהו.  ואת  השנתי  תקציבה  את  ומאשרת  הקרן 
וחברים בה יו"ר ות"ת וחבר ות"ת, שני חברי אקדמיה, שני אנשי ציבור ושלושה פרופסורים מן המניין במוסדות להשכלה 
גבוהה. בהנהלה האקדמית של הקרן שישה חברים: יו"ר, שלושה ראשי תחומים (מדעים מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים 
והרפואה ומדעי הרוח והחברה), נציג ות"ת ומנכ"ל האקדמיה. הנהלת הקרן עוסקת בביצוע השוטף של מדיניות המועצה, 
ממנה את הוועדות המקצועיות, מטפלת בכל ההליך של שיפוט הבקשות החדשות וניהול המענקים הפעילים ומביאה בפני 
המועצה את המלצותיה על חלוקת התקציב. הוועד המנהל, המורכב משלושה מחברי המועצה, נושא באחריות לפעילות 

הניהולית והכספית השוטפת של הקרן.

כ–97% מתקציב הקרן הלאומית למדע לשנת תשע"ה הם הקצבת ות"ת; 3% הנותרים באים מתרומות ישירות, מפרסים, 
מקרנות מיועדות למחקר ומקרנות שמורות המנוהלות על�ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. התקציב הכולל 

של הקרן לשנת תשע"ה, בכל מסלולי הפעילות, עומד על כ–563 מיליון ₪.
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דבר יו"ר ההנהלה האקדמית

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בפעילותה של הקרן, ובכללן עיבוי מתמשך של מענקי המחקר, פתיחתן של 
תוכניות ייעודיות חדשות בתחומי הדעת השונים וקידום של מיגוון שיתופי פעולה עם עמיתים בישראל ובחו"ל. 

כפי שיפורט בהמשך, סך כל מענקי המחקר אשר ממומנים על�ידי הקרן גדל בחמש השנים האחרונות בכ�60%, גידול שאיננו 
עונה עדיין על הצרכים, אך ללא ספק מהווה מהלך משמעותי בכיוון הנכון. תהליך זה נווט על�ידי הקרן תוך שמירה קפדנית 

על תהליכי שיפוט והערכה שמתבססים אך ורק על המצויינות המדעית של הבקשה. 
במקביל אנו משתדלים לשמור על אחוזי זכיה גבוהים יחסית (35�33 אחוזים) לאורך השנים, וזאת במגמה לתרום ליציבות 

במערך המחקרי האקדמי בארץ.

אילו הייתי מתבקש לסכם "על רגל אחת" את מדיניותה של הקרן הלאומית למדע, הייתי מתייחס לשלושה דברים: לטיפוח 
מצויינות מדעית, להגדלה משמעותית של היקף התמיכה במחקר מדעי בישראל ולשמירה על אחוזי זכיה סבירים ויציבים 

לאורך זמן. כל פעילותה השוטפת של הקרן מכוונת, הלכה למעשה, להשגת שלוש מטרות אלה.
הדו"ח השנתי הזה, של הקרן הלאומית למדע, נותן לנו הזדמנות להציג את עיקרי הפעילות שלנו בשנה החולפת, לחלוק 

אתכם מחשבות ומידע לגבי הפעילות השוטפת, ולשתף אתכם בתוכניותינו לעתיד. 

מגוון תוכניות הקרן

מזה מספר שנים אנו מבחינים בקרן בין "תוכניות ליבה", ל"תוכניות ייעודיות". תוכניות הליבה כוללות מגוון רחב של מחקרים 
ופעילויות אחרות של הקרן, הממומנים על�פי מצויינות מדעית בלבד, על בסיס תהליך שיפוט מקצועי ותחרותי ובדרך כלל, 
ללא כל תלות בתחום המחקר הספציפי או בקהל חוקרים מסוים. תוכניות הליבה הממומנות כיום כוללות: מענקי מחקר 
אישיים, מוקדי מחקר, מענקי ביכורה, ציוד מוסדי בסיסי, ציוד להקמת מעבדה לחבר סגל חדש, סדנאות מחקר ותמיכה 

בפרסומם של ספרים (תוכנית ייחודית למדעי הרוח).

לעומתן, התוכניות הייעודיות הינן מכוונות נושא או אוכלוסיית חוקרים ספציפית, כפי שנקבע על�ידי הגורם המממן, בכלל 
אלה ממשלת ישראל או קרנות פילנתרופיות. ראוי להדגיש כי גם בתוכניות הייעודיות המופעלות על�ידי הקרן נקבעים 
 (peer review) עמיתים  הערכת  שבמרכזו  תחרותי  מקצועי  שיפוט  בסיס  על  מדעית,  מצויינות  על�פי  ומימונם  הזוכים 

שמתייחסת למקוריות הצעת המחקר, לאיכותה ולהתאמת החוקרים לביצועה. 

תוכנית מורשה למחקר   ,(I-COREs) כוללות: מרכזי מצויינות מדעית  טיפלה הקרן במחזור תשע"ה  בהן  הייעודיות  התוכניות 
 ביו�רפואי, מענקי מחקר לרופאים חוקרים בבתי�החולים, תוכנית לחקר סוכרת נעורים ותוכנית לחקר תחליפי נפט לתחבורה.
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חדשה  תוכנית  ופתחנו  הטבע,  מדעי  בתחום  לסין  ישראל  בין  מחקרי  המדעי  הפעולה  שיתוף  את  והעמקנו  המשכנו  כמו�כן 
לשיתוף פעולה מדעי מחקרי בין ישראל להודו, במגוון רחב של תחומי דעת. 

תוכנית ביו�רפואית נוספת, אשר מתמקדת בחקר רשתות תאים, מתנהלת בשיתוף עם מכון BROAD (BI) בארה"ב ובמסגרתה 
ההשתלמות.  תום  עם  בארץ  בקליטתם  וסיוע   ,BI�ב משתלמים  אשר  ישראלים  בבתר�דוקטורנטים  תמיכה  מחקר,   מענקי 
צעירים  לחוקרים  לסייע  במגמה  החברה,  במדעי  בתר�דוקטורנטים  למלגות  חדשה  תוכנית  מפעילה  הקרן  לסיום, 

בהתפתחותם המקצועית.

תקציבי הקרן

מקור המימון העיקרי של הקרן הלאומית למדע הינו ההקצבה השנתית של הוועדה לתכנון ולתיקצוב (ות"ת) של המועצה להשכלה 
שלה,  הליבה  תוכניות  למימון  הקרן  משתמשת  בו  אשר  הליבה"  "תקציב   � חלקים  לשני  מתחלקת  זאת  הקצבה  (מל"ג).  גבוהה 
ותקציבים ייעודיים אשר מממנים את התוכניות הייעודיות השונות ואשר ניתנים לקרן, בדרך כלל לתקופות קצובות של מספר שנים. 

 Legacy Heritage) מקורות תקציביים משלימים וחשובים למימון התוכניות הייעודיות הינן קרנות שונות, ובכללן, קרן מורשה
Fund), האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, קרן JDRF העולמי ו�JDRF ישראל. 

גובה ההקצבות הממשלתיות ודרכי השימוש בהן נקבעים לאחר דיונים מקיפים ומעמיקים בין הקרן לבין הות"ת ובמקרים 
ממשלה  ובמשרדי  האוצר  במשרד  הגבוהה  ההשכלה  במערך  המחקר  נושאי  על  המופקדים  הגורמים  שיתוף  תוך  רבים, 

נוספים. ברור כי ההערכות לקראת התוכניות הייעודיות כוללת גם תיאומים פרטניים עם הקרנות השותפות.

אני רואה לנכון לציין כאן בתודה ובהרבה הערכה, את האוזן הקשבת שמצאנו בות"ת, את החברות, שיתוף הפעולה והנכונות 
הכנה לסייע לקרן, גם בתקצוב עצמו וגם בעצה טובה שחשיבותה לעיתים, גדולה לא פחות. שיתוף פעולה זה, כלל מהלך 
מבורך שהחל בשנת תשע"א ושאנו נמצאים כרגע לקראת השלמתו, אשר אמור להוביל בתוך כשנתיים, להכפלה, בפועל, של 
תקציב הליבה של הקרן בהשוואה לתקציב שעמד לרשותנו בשנת תש"ע. הגדלה זו של התקציב אמורה להיות מתורגמת 

.35%�33%�להגדלה נכרת של המענקים האישיים תוך שמירה על אחוז הזכיה של כ

מעבר לגידול זה, שנובע מהגדלת המימון לתוכנית הליבה, נוספו תקציבים משמעותיים למימון תוכניות המחקר הייעודיות 
השונות, אשר הגיעו בשנת תשע"ה לכדי כ�144 מליון ₪, ממקורות שונים. אין ספק כי הגידול במגוון המענקים ובגודלם 

מהווה שינוי מהותי בתמיכה הממלכתית במחקר המדעי הבסיסי.

מחקר  מענקי  הכולל  בארץ,  המדעי  המחקר  של  המימון  רמת  זה,  משמעותי  תגבור  לאחר  גם  כי  להדגיש  ראוי  זאת,  עם 
להמשיך  עלינו  וחובה  הצרכים  על  מלענות  רחוקה  ובאירופה,  בארה"ב  המימון  מרמת  נמוכה  עדיין  בתשתיות,  והשקעה 

ולהגדילה, אם בכוונתנו לתפוס מקום מרכזי בזירת המחקר העולמי בעתיד. 

הפעילות הבינלאומית של הקרן

כנאמר לעיל, חלק מן התוכניות הייעודיות, בשנים האחרונות, כולל תוכניות בינלאומיות שונות אשר ניתן לחלקן לשלושה 
סוגי פעילות עיקריים:

פעילות מול קרנות פילנתרופיות  .1

קליני, למחקר  ובתוכנית  מוחות"  "השבת  בתוכנית  בעבר  תמכה  אשר   � מורשה  קרן   Legacy Heritage Fund
�
�   

והקליני  הבסיסי  המחקר  חיזוק  על  דגש  קיים  התוכנית  במסגרת  ביו�רפואי.  במחקר  שנים  מספר  זה  תומכת     
השמנה,  סוכרת,  כגון:  מטבוליות  ומחלות  גנטיות,  הפרעות  העצבים,  מערכת  של  ניווניות  מחלות  של  בתחומים    

ועודף שומנים בדם.  
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נעורים. ישראל הגיעו להסכם לשיתוף פעולה עם הקרן הלאומית למדע בתחום סוכרת   JDRF�ו העולמי   JDRF
�
�   

שימוש שיאפשר  במיוחד  רחב  בהיקף  במחקרים  לתמוך  זו  תוכנית  נועדה  האחרות,  הקרן  לתוכניות  בהשוואה    
בגישות מחקריות ובכלי מחקר מגוונים וייחודיים. מחזור תשע"ד היה מחזור ההגשות האחרון של התוכנית וכעת    

מטפלת הקרן במענקים הפעילים שאושרו במסגרתה.   

BROAD בארה"ב, במימון קרן קלרמן (Klarman) � מטרת התוכנית לתמוך במחקרים  תוכנית משותפת עם מכון  �
�   

המשותפים לחוקרים בישראל ובמכון BROAD בתחומים הקשורים לחקר רשתות ומעגלים מולקולריים. התוכנית    

כוללת גם מימון השתלמות בתר�דוקטורית של חוקרים ישראלים במכון BROAD ארה"ב ותמיכה בתהליך חזרתם    

לישראל בתום תקופת ההשתלמות.  

תוכניות לשיתוף פעולה בינלאומי עם קרנות מחקר ממלכתיות בחו"ל  .2

תוכנית משותפת עם ה�NSFC (סין) � התוכנית מופעלת על�פי הסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי  �
�   

הטבע בסין (NSFC) והקרן הלאומית למדע בישראל וממומנת על�ידי ממשלות סין וישראל. במסגרתה, משתפים    

פעולה חוקרים ישראליים וחוקרים סיניים.   

תוכנית משותפת עם המועצה ההודית לתקצוב מחקרים באוניברסיטאות (UGC) � זהו המחזור הראשון בו פעלה  �
�   

תוכנית זו. התוכנית שמה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מהודו ומישראל, ומופעלת    

על�ידי  וממומנת  למדע  הלאומית  והקרן   (UGC)  University Grant Council�ה בין  פעולה  שיתוף  להסכם  הודות    

ממשלות הודו וישראל, באמצעות שני הגופים, המממנים כל אחד את החוקר הראשי של ארצו לפי כלליו.  

שיתוף פעולה בין קרנות לאומיות וגופים לאומיים המממנים מחקר והצטרפות לפעילות  .3

ה�GRC - Global Research Council (מועצת המחקר העולמית)  

הקרן הלאומית למדע שותפה בארגון בין�לאומי חדש זה המאגד קרנות מחקר ברחבי העולם, ומשתתפת בישיבותיו   

השנתיות בכל שנה בחודש מאי מאז ייסודו (2012).

אסיה,  האמריקות,  (אפריקה,  גאוגרפיים  אזורים  מחמישה  לאחד  בהשתייכות  מותנית  בארגון  שהחברות  מכיוון   

אירופה והמזרח התיכון–צפון אפריקה), הצטרפה הקרן לאירופה לצד ה�Science Europe (SE) ומשתתפת בישיבות 

 .SE האזוריות השנתיות בכל שנה בסתיו. את הישיבה האזורית בסתיו האחרון ארגנה הקרן לצד

ראוי לחזור ולהדגיש כי הפעילות הבינלאומית בכללה כמו גם התוכניות הייעודיות האחרות מתבססות כולן על תקציבים 

תוספתיים ייחודיים אשר ניתנו לקרן על מנת לקדם את הנושאים הרלוונטיים, וזאת מבלי לנגוס בתקציבי הליבה.

(I-CORE) תוכנית מרכזי המצויינות

אחת מ"ספינות הדגל" של המחקר המדעי בארץ הינה תוכנית מרכזי המצויינות אשר כוללת מחקר משותף של מספר 

קבוצות מחקר באוניברסיטאות, מכללות או בתי�חולים, סיוע במימון קליטתם של חוקרים חדשים ותקציבים מיוחדים 

לתמיכה בבניית מוקדי תשתיות. 

הקרן עוקבת מקרוב אחר פעילותם של 16 מרכזי המצויינות שהוקמו במסגרת התוכנית ובוחנת אותם, במגמה להעריך 
את הישגיהם ולבדוק את תפקודם. 
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וגדל מידי שנה, הן במספר המגישים לתוכניות הליבה, הן במספר ובמגוון התוכניות הייעודיות.  היקף פעילות הקרן הולך 
במחזור תשע"ה הגיעו אל הקרן 1,509 בקשות למענקים אישיים, אותן הערכנו ושפטנו ביסודיות בתהליך שהתחיל בראשית 

נובמבר 2013 והסתיים ביולי 2014. 
לצורך בדיקת בקשות אלו, הוקמו 67 ועדות שיפוט שמנו בסה"כ 403 חברות וחברים, שבחנו את הבקשות והפנו אותן ליותר 
מ�15,000 שופטים חיצוניים, רובם מחו"ל. כ�41% מהם נענו לפנייתנו ושלחו לנו חוות דעה, אשר על בסיסן נקבע אילו בקשות 

תזכינה למימון. 
תהליך מורכב זה מופעל על�ידי מנהלי התחומים בהתייעצות עם ראשי התחומים, ובעזרת צוות המתאמות האדמיניסטרטיביות 

התחומיות והמידעניות, תוך שיתוף פעולה עם צוות מנהל הקרן כולו. 
למרוץ השנתי הזה, מצטרפות תוכניות הליבה הנוספות והתוכניות הייעודיות. 

מגוון ערוצי התמיכה של הקרן מכסים כאמור את ארבעת תחומי הדעת: מדעי החיים והרפואה; מדעים מדויקים וטכנולוגיה; 
מדעי הרוח ומדעי החברה, על מכלול תתי התחומים הכלולים בכל תחום.

בעוד אנחנו נוקטים בתהליכי שיפוט מקצועיים אחידים המותאמים לכל תוכנית על בסיס מצויינות מדעית, אנו קשובים גם 
כדי להתמודד עם השונות התחומית, עוברות הבקשות  בין תחומי העל השונים.  להבדלים המשמעותיים הקיימים בעיקר 

המוגשות לתוכניות אלו, תהליכי שיפוט המותאמים למטרות ולמבנה כל אחת מהתוכניות ולצרכיהן הייחודיים. 

עמיתים  הערכת  שבבסיסן  הקרן,  של  הסטנדרטים  את  תואמת  תהיה  תוכנית  כל  שמטרת  כך  על  מקפידים  אנו  זאת,  עם 
למשל  שונים,  ביטויים  המחקרית"  ב"תרבות  אלה  להבדלים  הבקשה.  של  ומקוריותה  המדעית  האיכות  על  שמתבססת 

בהתייחסות למרכיבי המחקר, לפרסומו, להתנהלות וליחסים שבין מנחים לסטודנטים ועוד.
ניסינו להביא הצצה לנושא מעניין זה באמצעות מספר ראיונות מאירי עינייים, אשר מתפרסמים בדו"ח זה. 

אישית  תודה  מהם.  לקבל  שזכינו  והתמיכה  הסיוע  על  באוצר  התקציבים  ולאגף  לות"ת  ולהודות  לחזור  מבקש  אני  לסיום, 
הדופן  יוצא  הפעולה  שיתוף  על  בתשע"ה,  לפרישתו  ועד  תש"ע  מאז  ות"ת  יו"ר  טרכטנברג,  מנואל  לפרופ'  נתונה  ומיוחדת 
הקשר את  זאת  ובכלל  הות"ת,  את  ניווט  שבה  והתבונה  לקרן,  והמסור  המתמיד  הסיוע  האחרונות,  השנים  חמש   במהלך 

עם הקרן. אלה היו לנו נכס שאותו אנו מעריכים ומוקירים. 

תודתי נתונה גם לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שותפתה של הקרן למן יומה הראשון, על העזרה והעצה הטובה 
בכל עת. תודה מיוחדת שמורה לחבריי בקרן, על תרומתם הגדולה לפעילותה, לטיפוח איכויותיה המיוחדות ולהצלחתה 
במשימותיה, לחברי מועצת הקרן והוועד המנהל שלה על ההנחייה והגיבוי, ולהנהלה האקדמית שהיא לב ליבה של העשייה 

המדעית של הקרן, מפתיחת תוכניות ועד לשיפוטן והפעלתן, לראשי התחומים, למנהלות/ים ולצוות המסייע להם. 
תודה גדולה שמורה למינהל הקרן ולמנכ"ל ד"ר תמר יפה�מיטווך, על העבודה המקצועית, היעילה והמסורה ללא גבול.

בנוסף, אני מבקש להודות למאות חברי הקהיליה האקדמית בארץ, המכהנים בוועדות המקצועיות השונות, ולאלפי סוקרי 
הבקשות ברחבי העולם, המסייעים לנו בתהליך השיפוט.

פרטים נוספים לגבי פעילות הקרן תוכלו למצוא בדו"ח השנתי הזה, ואני מקווה כי תמצאו ענין בחומר, שמשקף במידה רבה את 
הפעילות המחקרית הגדולה והענפה אשר מתקיימת במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ואשר יש לקרן הזכות לקחת בה חלק.

פרופ' בני גיגר    
יו"ר ההנהלה האקדמית    
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מינהל הקרן

מדעי החיים והרפואה

מנהלת מדעית
ד"ר רינה גיא

מנהלת מדעית
ד"ר אוה רוקמן

מידענית
הלינה שנקובסקי

מידענית
הדר מאיר

מידענית
רבקה בנהמו

מתאמת אדמיניסטרטיבית
רחלי דוד

מתאמת אדמיניסטרטיבית
הילה צפוני

מדעים מדויקים וטכנולוגיה

מנהלת מדעית
ד"ר שרה שטלצר

מידענית
פליצ'יה וילדרמן

מתאמת אדמיניסטרטיבית
 ליאורה משה

תוכניות מיוחדות

מנהלת מדעית
ד"ר אלה פייר

מתאמת אדמיניסטרטיבית
יעל אדלר

מדעי הרוח

 מדעי החברה 

מנהלת מדעית
ד"ר נוחי שיינר

מנהל מדעי
ד"ר שלמה אגוז

מידענית
קייט ספיר

מידענית
שרון לוי�קליין

מתאמת אדמיניסטרטיבית
עפרה נגר

מינהל

סמנכ"ל

אמירה פהר

עוזרת מנכ"ל

לילך ברוך

מרכזת מנהל

שרית יעקובוביץ'

כספים

חשבת

רו"ח יוליה דוביז'נסקי

מנהלת חשבונות

אידית וקסמן

מנהלת חשבונות

אלכסנדרה אפטקר

מחשוב

אחראית מערכות מידע

שפע מנצר

מרכזת פרויקטים

דליה שושני

מנכ"ל הקרן
ד"ר תמר יפה מיטווך
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דו"ח הכנסות והוצאות לשנת תשע"ה (במליוני ₪)

    

סכום    הכנסות   

405.79    הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב � תקציב ליבה    

132.85    הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב � תוכניות יעודיות   

24.31    הכנסות אחרות (תרומות, קרנות שמורות ועודפים משנים קודמות)   

562.95 סה”כ הכנסות לשנת תשע"ה   

סכום    הוצאות    

   תוכניות ליבה   

מענקים חדשים � מחזור 2014/15   

101.59 מענקי מחקר אישיים     

3.96 מוקדי מחקר    

7.05 ציוד מוסדי בסיסי     

33.92 ציוד מדעי לסגל חדש     

1.87 תוכנית ביכורה    

3.47 סדנאות מחקר       

מענקים נמשכים � מחזורים 2011/12�2013/14   

240.98 מענקי מחקר אישיים     

8.72 מוקדי מחקר     

3.68 תוכנית ביכורה        

   תוכניות ייעודיות (מענקים חדשים ונמשכים)   

9.20 תוכניות מורשה    

2.47     JDRF תוכנית

11.28 תחליפי נפט לתחבורה   

6.28 תוכנית לרופאים חוקרים בבתי�חולים   

89.34    I-CORE

1.05    BROAD תוכנית בשיתוף מכון

17.53 תוכנית שיתוף פעולה עם NSFC (סין)   

5.22 תוכנית שיתוף פעולה עם UGC (הודו)   

0.84    תוכנית בתר�דוקטורנטים במדעי החברה   

   תפעול   

1.00 שת”פ בינלאומיים   

13.50 מינהל ומיחשוב    

 562.95   סה”כ הוצאות לשנת תשע"ה    
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שיחות עם חוקרים

ד"ר סמדר רייספלד 

ב�2008 פרסם המוסף הספרותי של "הטיימס" רשימה של 100 הספרים המשפיעים 

ביותר מאז מלחמה"ע השנייה. אחד מהם, "שתי תרבויות והמהפכה המדעית", נכתב 

ב�1959 על�ידי צ'. פ. סנואו, שהיה מדען וסופר. סנואו טען, שבחברה המודרנית נוצרו 

שתי תרבויות: זו שכוללת את מדעי הטבע והמדעים המדויקים וזו של מדעי הרוח 

והחברה. מדובר בשתי תרבויות נפרדות, אמר סנואו, שלא רק שאינן מבינות זו את זו, 

אלא גם חשדניות זו כלפי זו ואפילו עוינות.

חצי מאה עברה, ולמרבה הצער הטענה עדיין רלוונטית. עדיין חוסר הבנה, חשדנות 

ואפילו עוינות. זאת למרות, שהמדענים ואנשי הרוח דווקא חולקים הרבה מהמשותף. 

ומנסים  משתאים  עומדים  ומכאן  מכאן  ונפעמים.  העולם  על  מסתכלים  ואלה  אלה 

להבין, כל אחד בתחומו. לכל תחום יש חוזקות ומגבלות, כלי מחקר אופייניים ומסורת. 

4 חוקרים, נציגיהן של 4 תחומים מ"שתי התרבויות", מספרים בקצרה על אופי התחום 

שלהם: יחסו ל"אמת" ומקומו של החוקר בגילויה, ההתפתחות לאורך השנים, שיטות 

המחקר, וגם עניינים מעשיים כגון: דרכי קידום, יחסי גומלין בין החוקר לסטודנטים 

שלו, ועוד. 
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הפיזיקה רוצה לגלות את האמת? להבין איך העולם עובד באמת? 
מנסים  פיזיקאים  פרשנויות.  יש  מוחלטת;  אמת  אין  בפיזיקה 
לגלות איך דברים עובדים ומציעים מודל. ניוטון, למשל, חשב שיש 
כוח משיכה שכדור הארץ מפעיל על הגופים שעליו, וככל שהמסה 
יותר. זה נראה  יותר, כך הכוח שפועל עליו גדול  של הגוף גדולה 
והציע מודל  איינשטיין  אז בא  יחסי למסה,  מוזר, שכוח המשיכה 
אחר, שלפיו אין כוח משיכה אלא יש מרחב�זמן. כדור הארץ מעקם 
סביבו את המרחב�זמן, כמו כדור שמונח על דף גדול מעקם את 
הדף. תפוח נופל, כלומר נע למטה, לא בגלל קיומו של כוח משיכה 
אלא כי הוא מחליק על פני המרחב�זמן העקום (כמו על פני בלון).
המודל החדש עובד טוב כי הוא מסביר הכול, ואף מוסיף על הישן. 
המרחב�זמן  פני  על  מחליקים  תפוחים  רק  שלא  אמר  איינשטיין 
את  בדקו  ניסיונאיים  מדענים  וכאשר  האור,  גם  אלא  המעוקם 
של  המודל  כלומר,  קורה.  אכן  שכך  מצאו  הם  הזאת,  ההשערה 
איינשטיין מכיל את זה של ניוטון. הוא לא סותר אותו. וגם היתה 

לו יכולת ניבוי מוצלחת.
לנו  אין  המרחב?  את  מעקמים  והשמש  הארץ  כדור  באמת  האם 
דרך לדעת כי בסך הכול מדובר במודלים מומצאים. אם יבוא מחר 
מישהו ויציע מודל חדש, לא תהיה לנו שום סיבה לקבל אותו אם 
הוא לא יוסיף דבר על המודל הקיים. למה לנו? לא מעניין להסביר 

החדש  המודל  אם  אבל  אחרת.  מבט  מנקודת  תופעות  אותן  שוב 
יצליח להסביר תופעה שאינה מוסברת על�ידי המודל הנוכחי או 
לנבא משהו שהמודל הנוכחי לא מנבא, ואם הנבוי יתאמת, אז יש 
את  "לגלות  זה  מה  ברור  לגמרי  שלא  כך  יתקבל.  שהמודל  סיכוי 
את  מסבירים  שהפיזיקאים  הוא,  לומר  המדוייק  הדבר  האמת". 

הטבע בעזרת מודלים. 

לפי ההשקפה הפוסט מודרניסטית, אין בכלל דבר כזה "האמת", 
באף תחום.

יכולת  יש  לפיזיקה  הרוח.  למדעי  מדעי הטבע  בין  הבדל  יש  אבל 
היפותיזה  יש  ברורות:  מאוד  והשיטות  טענותיה,  את  לאמת 
ניסוי.  ויש  מתמטיות,  משוואות  באמצעות  שמבוטאת  פיזיקלית, 
הוא   � במבחן  עומד  לא  שהגית  המודל  אם  מבחן.  יש  כלומר, 
פשוט לא נכון. ריצ'ארד פיינמן, זוכה פרס נובל האגדי, אמר: "לא 
מעניין אותי כמה יפה החוק שגילית וכמה סימטריות המשוואות 
המתמטיות שהצגת. השאלה היא אם כך הטבע עובד, ואם לא � 

וותר על המודל."
מציאות  יש  הסתכל!  אומר:  הטבע  לאילוצים.  כפופה  הפיזיקה 
חיצונית, ולא הכול קביל. מודל חייב להישען על עובדות ניסוייות. 
ושימושיים. המדע  ניסיונאים  פיזיקאים: תאורטיקנים,  סוגי   3 יש 

שיחה עם פרופ' עילם גרוס

שיחות עם חוקרים

 פרופ' עילם גרוס הוא חוקר במחלקה לפיזיקת חלקיקים 
במכון ויצמן למדע

19



הבסיסי, שמבקש לגלות את החוקים שעל�פיהם הטבע פועל, נעשה 
על�ידי שני הסוגים הראשונים, והם שעושים את רוב פריצות הדרך. 
התאורטיקן הוא זה שמנסח את המודל, לפי הנתונים הקיימים, אבל 
המדען  עם  באינטראקציה  הזמן  כל  הוא  ריק.  בחלל  עובד  לא  הוא 

הניסיונאי כדי לאמת את המודל. 
על  שהן  פיזיקליות,  תאוריות  כיום  שיש  להודות,  חייבים  זאת,  עם 
גבול פילוסופיה. תורת המיתרים, למשל, מציעה הסבר יפיפה לכלל 
יפריכו  או  שיאוששו  ניסויים  לבצע  עדיין  אפשר  אי  אבל  התופעות 
אותה באופן ברור, וגם אין לה יכולת ניבוי של תופעות בדרך שאפשר 

לבחון. 

עד כמה המודל המקובל כיום בתחום שאתה עוסק בו � פיזיקה של 
חלקיקים � יציב?

מלהיות  רחוק  והוא  הסטנדרטי",  "המודל  נקרא:  המקובל  המודל 
מושלם. עד לפני זמן מה חשבו, שהדבר היחיד שחסר בו הוא "חלקיק 
היגס". אבל בשנים האחרונות מתברר, שכל מיני דברים לא מסתדרים 
 עם המודל. למשל, "החומר האפל" � חומר שאמור להימצא ביקום �
נצפה; חלקיק הנויטרינו, שבעבר חשבו שהוא חסר מסה,  עדיין לא 
המודל  עם  בעיות  יש  כלומר,  ועוד….  מסה,  כבעל  דווקא  התברר 
הקיים, שמחכות לאיזה איינשטיין חדש, שיבוא ויציע מודל, שיסביר 
גם אותן. סביר, שהמודל החדש לא יגיד שהמודל הנוכחי הוא טעות 

אלא רק ירחיב אותו.

אמרנו, שהפיזיקה מציעה מודל שמסביר את הטבע ושהיא מבצעת 
מודלים  מציעים  החברה  מדעי  גם  המודל.  את  לאושש  כדי  ניסויים 

שמנסים לתאר את המציאות ומבצעים ניסויים כדי לבדוק אותם. 
מדובר בתחומים שונים לגמרי. אחד העקרונות הבסיסיים של מודל 
פיזיקלי הוא יכולתו לנבא תצפיות חדשות. אם מודל לא יכול לעשות 
לאחרונה  שהתגלה  למשל,  האלוהי",  "החלקיק  תוקף.  לו  אין  זאת, 
בניסוי הענק בשוויץ, נחזה על סמך חישובים תאורטיים שנים רבות 
ששייכות  ולאנתרופולוגיה,  לסוציולוגיה  לפסיכולוגיה,  לכן.  קודם 
ואופן  פנים  אינן מסוגלת בשום  הן  ניבוי.  יכולת  אין  למדעי החברה, 
ממדעי  נוספת  דרישה  עתידיות.  התנהגויות  ולצפות  תופעות  לנבא 
הטבע היא שאפשר יהיה לחזור על ניסויים שנעשו ושהתוצאות יחזרו 
מסוימת).  לתוצאה  שונות  בהסתברויות  מדובר  אם  (גם  עצמן  על 
במדעי החברה, קורה לעתים קרובות, שאת עושה ניסוי ולא מקבלת 

אותה תוצאה שהתקבלה בפעם הקודמת. 
והאנתרופולוג,  הסוציולוג  הפסיכולוג,  משמעותי.  הבדל  עוד  ויש 
חוקים  להם  אין  ניסויים,  אמפיריים,  ממצאים  ברשותם  יש  אם  גם 
בסיסיים יותר. בפיזיקה תוצאות הניסויים הן רק ההתחלה, הבסיס 
כיום  הפיזיקה  מצב  למעשה,  התוצאות.  שמאחורי  הנוסחה  להבנת 
המפץ  של  מהרגע  המשוואות  כל  את  לכתוב  יודעים  שאנחנו  הוא 
שמתארות משוואות,  לנו  יש  הגלקסיות.  היווצרות  עד   הגדול 

וזה מדהים. לכן למרות הכותרת שלהן � "מדעי  14 מיליארד שנה, 
כמו  מדע  אינן  ואנתרופולוגיה  סוציולוגיה  פסיכולוגיה,   � החברה" 
מדעי הטבע. האמירה הזאת מרגיזה אנשים, אבל אפשר גם להתווכח 

אם ניתן לקרוא להן מדע בכלל. 

לאורך השנים חלה התקדמות אדירה בפיזיקה.
השנים  במאה  הרבה  הכי  התקדמה  הפיזיקה  המדעים,  מכל 
אותו  שאלו  האלקטרון,  את   1897�ב גילה  כשתומפסון  האחרונות. 
בונים  היום  רואה.  לא  אחד  שאף  משהו  על  זמן  מבזבז  הוא  למה 
מאיצי חלקיקים ענקיים כדי לגלות עוד חלקיק זעיר בתוככי האטום 

ומפתחים מתקנים שעוקבים אחרי פעילות המוח. 
בעיות  מלא  הפיזיקלי,  שהמודל  לכך  נוספת,  ראיה  טמונה  גם  וכאן 
שאפשר  עובדה  המציאות:  את  מתאר  עדיין  שיהיה,  ככל  ופרצות 

להסתמך עליו כדי לבנות דברים שעובדים. חלליות, למשל. 
"אלקטרון"  למושג  הודות  אבל  אלקטרון  ראה  לא  אחד  אף  נכון. 
טלוויזיות  לבנות  יכולים  אנחנו  התנהגותו  את  שמתאר  ולמודל 
ומחשבים ולטוס למאדים. המודלים הפיזיקליים מאפשרים פיתוחים 
טכנולוגיים, והמצב כיום הוא שהיישומים הקיימים רחוקים מלהדביק 
את הידע התאורטי שלנו. במילים אחרות: אנחנו מסוגלים לפתח עוד 

הרבה טכנולוגיה על בסיס הידע הקיים לפני שנזדקק לידע נוסף.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה של פיזיקה שנעשית בקבוצות ענק. 
Big Science, וזה קיים גם בביולוגיה, בפרוייקטים גדולים  זה נקרא 
כמו "המוח האנושי" ו"הגנום האנושי". הרעיון הוא להגיע לסינרגיה: 
תרומה גדולה כתוצאה משיתוף פעולה, שהיא גדולה בהרבה מסכום 
התרומות של כל משתתף בנפרד. בשטח שלי, פיזיקה של חלקיקים, 
ההיגס�בוזון  בחלקיק  שעוסקים  מאמרים  על  במיוחד.  בולט  זה 
מדענים!   3000 חתומים  בשוויץ,  הענק  במאיץ  לאחרונה  שהתגלה 

באסטרופיזיקה מדובר לפעמים ב�200 חוקרים.
ענק  תקציבי  דורשת  הניסויית  הפיזיקה  שהיום  היא  לכך  הסיבה 
מגישים  מדענים  כאשר  הניסויים.  ולהפעלת  המתקנים  לבניית 
יחד הצעות מחקר, הם מאגמים משאבים. מלבד זאת, אני חושב 
שכאשר מתמודדים עם בעיות כל�כך מורכבות, יש תועלת בסיעור 
מוחות, בחשיבה המונית ובנגישות למגוון גדול של שיטות מחקר. 
לקיומן של קבוצות ענק כאלה, יש השלכה מעניינת על אופן הערכה 
לזכות  מחקר,  למכון  להתקבל  רוצה  מדען  כאשר  החוקרים.  של 
בקידום או להנות מפרס, מתעוררת בעיה. כאשר על מאמר חתומים 
למעלה מעשרה אנשים, שלא לדבר על מאתיים, קשה להעריך את 
תרומתו הסגולית של כל אחד. משום כך, ההערכה כיום מתבססת 
יותר על מכתבי המלצה ופחות על מספר אובייקטיבי של פרסומים 
ואיכותם. אני גם מאמין, שוועדת פרס נובל תאלץ להכיר בסופו של 
דבר ב�Big Science ולשנות את תקנון פרס נובל כדי לאפשר להעניקו 

לקבוצות גדולות.
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כיצד ישראל משתלבת בפיזיקה העכשווית?
העובדה, שכל המדינות נמצאות במצב של מצוקה תקציבית בגלל 
יוקר המשאבים והתשתיות, הופכת, באופן אירוני אולי, את ישראל 
הקטנה והענייה יחסית, לחלק מהעולם. כל המדענים מכל העולם 
נוסעים מארצותיהם לעבוד במקום מסוים, שבו נערך הניסוי. כך 
זה  4 שעות לאירופה,  שהמדענים הישראלים אינם שונים. לנסוע 

כמעט כמו לנסוע לאילת...

איזה קשר יש לפיזיקאי ניסיונאי כמוך עם הסטודנטים שלו? 
כמנחה יש לי איתם פגישות שבועיות, שבהן אני מעמת אותם עם 
ייתכן  הנתונים ומנסה לאתגר אותם ולהראות להם שהם טועים. 

שזה גורם להם לפעמים להרגיש רע כי הם כל הזמן תחת מתקפה, 
אבל זה נועד לוודא שהם לא עושים טעויות. 

הם גם סוג של קולגות?
אל  כמו  אליהם  מתייחס  גם  אבל  ומדריך  מלמד  אתה  בהחלט. 
והסטודנט שלו,  ניתנו לצמד: פרופסור  נובל  קולגות. הרבה פרסי 
וגם אני באופן אישי לא מתבייש להודות, שזכיתי לתלמידי מחקר 
סטודנט  מבחינתי,  אישי.  באופן  אותי  קידמו  שבהחלט  מעולים 
לי אבל מבחינה  נסיון מאשר  לו פחות  יש  כזה, שאמנם  הוא  טוב 
עם  הקשר  איתי.  להתמודד  ויכול  לי  שווה  הוא  אינטלקטואלית 

סטודנט כזה מפרה את שני הצדדים.
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הביולוגיה השתנתה מאוד לאורך ההיסטוריה.
כלומר  תיאורי,  היה  הביולוגי  המחקר  רוב  בעבר,  עצום.  שינוי 
צורתו  את  ותיעד  תיאר  למשל,  הזואולוג,  תצפיות.  על  מבוסס 
עם  שלו  הגומלין  יחסי  ומהם  מתנהג  הוא  כיצד  החיים,  בעל  של 
שעומדים  המנגנונים  את  לחפש  התחילו  הזמן,  במשך  סביבתו. 
לדובים  גורם  מה  למשל,  להבין,  ניסו  האלה.  התופעות  בבסיס 
להיכנס יום אחד לשנת חורף או מהי שרשרת האירועים שמובילה 

לכך שתרנגולת מטילה ביצה.
גם הביולוגיה ההתפתחותית, תחום שאני עוסק בו, התחיל באופן 
מאוד תיאורי. רוב היצורים החיים מתחילים מתא אחד ומתפתחים 
כל  לתעד  התאמצו  הראשונים  והחוקרים  שלם,  ליצור  בהדרגה 
בין  אותו  הישוו  וגם  נמשך,  הוא  זמן  כמה  נראה,  הוא  כיצד  שלב: 
ניסו לפענח את המנגנונים: למשל,  יותר  היצורים השונים. מאוחר 
איזה תנאים מובילים תאים מסויימים להתפתח לתאי עצב דווקא 
בעוד שאחרים מתמיינים להיות תאי עור. השלב הבא היה לזהות 
את המולקולות שמעורבות בתהליכים, להבין את האינטראקציות 
ביניהן ולקבוע איזה אנזימים מתווכים אותן. מדענים התחילו לאתר 

את הגנים המתאימים, והתחום נעשה יותר מולקולרי.

וגם התחיל להתבסס על היכולת לעשות מניפולציות מתוחכמות 
נכון. הביולוגיה המודרנית לא מסתפקת בתצפיות או במעקב אחרי 

הגורמים להשתלשלות האירועים. 

היום  יכולים  אנחנו  הטכנולוגיה,  של  האדירה  ההתפתחות  בגלל 
לעשות  כלומר  וממוקד,  אקטיבי  באופן  באירועים  להתערב 
את  לשנות  ולהשתיקם,  גנים  לעורר  יכולים  אנחנו  מניפולציות. 
יש  הרלוונטיות.  החלבון  מולקולות  על  ולהשפיע  שלהם  הרצף 
אחרי  ולהתחקות  בודדים  תאים  אחרי  לעקוב  אפשרות  היום  לנו 

מולקולות מסויימות. 

נראה שהביולוגיה הולכת בכיוון של "זום אין": מתיאור כללי חיצוני 
של היצור החי להתמקדות במולקולות שבו.

הגישה  ברפואה,  כמו  מסוימים,  בתחומים  פנימה.  מהחוץ  אכן, 
התיאורית עדיין קיימת משום שלגבי חלק גדול מהמחלות, אין לנו 
מושג מה גורם להן וממילא אין לנו יכולת להבין את המנגנון. אבל 
באופן כללי, הביולוגיה מתקדמת בכיוון של הבנת התהליכים ברמה 
ההכרה  הוא  בביולוגיה  הגדולים  העקרונות  אחד  המולקולות.  של 
כל  של  ליצירתם  הדרוש  המידע  את  שמכילה  כמולקולה   DNA�ב

רכיבי התא ולביצוע התהליכים שבו. 
לשים  יכולים  אנחנו   ,DNA�ה את  לקרוא  יודעים  כשאנחנו  היום, 
ולגלות לאיזה חלבונים הם  את האצבע על הגנים שמרכיבים אותו 
החלבונים  עושים  מה  גם  מבינים  אנחנו  קרובות  לעתים  אחראים. 
האלה ובאיזה תהליכים הם מעורבים. אבל לא די לנו בזה. מה שאנחנו 
באמת רוצים זה להסתכל מקרוב על החלבון, לקבוע את המבנה שלו 

ולהבין כיצד המבנה הזה מאפשר לו לעשות את מה שהוא עושה.

שיחה עם פרופ' חיים סידר

שיחות עם חוקרים

 פרופ' חיים סידר הוא חוקר במחלקה לביוכימיה של התא
ולגנטיקת האדם באוניברסיטה העברית
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כל הביולוגיה נובעת ממבנה. לכל יצור חי, לכל תא ולכל מולקולה 
המולקולה  צורת  מהי  התפקיד.  את  שקובע  והוא  מבנה,  יש 
שמתאימה לבנייה של קרום התא? כיצד מאפשר מבנה הריבוזום 
של  המבנה  משפיע  איך  לחלבונים?  חרושת  כבית  תפקידו  את 
למולקולות  להיקשר  יכולתם  על  ואנזימים  רצפטורים  נוגדנים, 

המתאימות כדי לבצע את מלאכתם? 
מהו  לגלות  כיום  מבקשים  אנחנו  כללי  שבאופן  לומר,  אפשר 
המידע ב�DNA שאחראי ליצירת מבנה מסוים. המטרה העמוקה 
היא להבין את עקרונות הביולוגיה בכלים של מדעי הטבע היותר 
החוקים  את  נבין  אם  ומתמטיקה.  פיזיקה  כימיה,  בסיסיים: 
תרופות  ולייצר  כרצוננו  המולקולות  את  לעצב  נוכל  הבסיסיים 

יעילות.

בוא נדבר על טבעם של הגילויים. אנשים אומרים שאין דבר כזה, 
או  בביולוגיה  לא  ואפילו  בסוציולוגיה  לא  בספרות,  לא  "אמת". 

בפיזיקה. הם אומרים: האמת משתנה עם הזמן ולפי החוקר. 
שמטרת  ספק,  אין  בעיניי.  כאוב  מאוד  נושא  הוא  האמת  גילוי 
את  לחשוף  מנסה  הביולוגיה  האמת;  את  לגלות  היא  המדע 
החוקים והכללים שעומדים בבסיס החיים. אבל אחת התוצאות 
"אמת".  מהי  מבינים  לא  שאנשים  היא,  הפוסט�מודרניזם  של 
מהנסיון שלי, האמת עבורם היא מה שהם היו רוצים למצוא בתור 

אמת. זה פוגע במדע, כמובן, וגורם לפרסום מאמרים לא נכונים.

מה זה "מאמר לא נכון"? 
למשל, מאמר שמתאר ניסוי שנעשה על מערכת שאינה מתאימה 
לשאלת המחקר או ניסוי שאינו מלווה בניסוי ביקורת טוב, כלומר 
שנבדקו  מהגורמים  נובעות  שהתקבלו  שהתוצאות  שמוכיח  כזה 
ולא מסיבות אחרות. מאמר לא נכון הוא גם כזה שמציג תוצאות 
שמדענים אחרים לא יכולים לחזור עליהן או שהוא מסיק מסקנות 

שאינן נובעות באופן ישיר מהתוצאות. 

אתה מתאר טעויות מתודיות ולא חוסר יכולת מהותי לגלות את 
האמת. 

שהוא  שמה  רצה  כל�כך  המדען  שבו  שכיח,  מצב  על  מדבר  אני 
לו דבר חדש  נסער מהרעיון שהתגלה  כל�כך  יהיה האמת,  גילה 
שלא היה ידוע עד כה, עד שהוא לא מתעכב לבדוק, לבקר ולהטיל 
ספק. הוא ממהר לפרסם מבלי לבחון את כל האפשרויות, כלומר 
בלי לאתגר את מה שמצא. אני רואה את זה הרבה אצל סטודנטים. 
אמת  גילה  שהוא  משוכנע  הוא  ואז  יפה,  תוצאה  מקבל  סטודנט 
כל מה שהוא  והלאה,  מכאן  זה תפיסה שלמה.  על  חדשה ובונה 
יעשה רק יחזק אותה. הוא פשוט לא יחשוב על אפשרויות אחרות.

זה נכון בכל תחום אנושי.
נכון, ובסופו של דבר מדענים הם בני אדם, אבל במדע אסור שזה 
יקרה. המתודה המדעית נוקשה מאוד משום שהיא מכוונת לגלות 

23



Fetal colon

Adult colon

Young colon

CRC

24

הקרן הלאומית למדע דו”ח שנתי | תשע”ה | 2014/15 



ם
חו

ת
ם 

יי
ח

ה
י 

דע
מ

ה
א

פו
הר

ו

ת
חו

שי
 

ם
רי

ק
חו

ם 
ע

אמיתות אוביקטיביות על הטבע ולא לשקף את משאלות הלב של 
החוקר. מדען מתחיל מהשערה ובונה ניסוי כדי לאושש או להפריך 
שמדענים  וצריך  מתאימה,  ביקורת  לכלול  חייב  הניסוי  אותה. 

אחרים יוכלו לחזור עליו ולקבל תוצאות דומות. 
כל זה נועד להתגבר על מגבלותינו כבני אדם שיש להם שאיפות 
והטיות. כי יש לוודא, שהמסקנות של המדען אכן מייצגות אמת, 
שעל�פיהם  החוקים  ועל  הטבעי  הסדר  על  משהו  מגלות  כלומר 

העולם פועל. 

אליי  שבא  אדוק,  נוצרי  לדוקטורט,  מצטיין  סטודנט  לי  היה 
אלא  לגמרי.  חדש  משהו  שגילו  נהדרות  תוצאות  עם  אחד  יום 
שהגילוי  להוכיח  כדי  ביקורת  שחסרה  ראינו,  דיון  כדי  שתוך 
שנובעת  תוצאה  לא  כלומר  ארטיפקט,  ולא  ומשמעותי  אמיתי 
בין האמת  שיכריע  ניסוי  ותכננו  ישבנו  רלוונטיים.  לא  מגורמים 
ויתחיל  שרוולים  יפשיל  שהסטודנט  במקום  אבל  לארטיפקט. 
שהוא  אמר  מהמעבדה.  יצא  הוא  המכריע,  הניסוי  את  לעשות 
הולך להתפלל. "בשביל מה?", שאלתי, והוא ענה "כדי שתתקבל 
התוצאה הטובה". זו מגוחך, כמובן. כל תוצאה היא טובה אם היא 
מכריעה בשאלה אם הניסוי הקודם נתן תוצאה משמעותית או 
לקבוע  אפשר  אי  האמת.  את  מגלה  היא  אם  כלומר  ארטיפקט, 

את האמת, רק לגלות אותה.

כאן נכנסים היבטים אחרים, לאו דווקא מדעיים. לך, בתור מדען 
מבוסס, אכן לא משנה אם האמת שתתגלה בניסוי השני תצביע 
הסטודנט  אבל  הקודם.  הניסוי  את  תפריך  רק  או  חדש  גילוי  על 
מתפלל  באוניברסיטה,  משרה  אחד  יום  לקבל  שרוצה  הצעיר, 
שלילית  תשובה  חדשה.  אמת  של  גילוי  על  תצביע  שהתשובה 
תגלה את האמת אבל לא תאפשר לו קידום... וזו ההזדמנות לדבר 

על הקידום האקדמי. איך זה קורה במדעי הטבע?
ההחלטה הגורלית ביותר היא את מי לצרף לסגל האקדמי ואת מי 
לא. קידום מדרגת מרצה בכיר לפרופסור חבר ואז לפרופסור מלא, 
הוא עניין פחות מכריע. ההחלטה על קבלה לסגל היא בעייתית 
מאוד משום שקשה לדעת מי באמת מתאים. יש אנשים חכמים, 
שבשלב המועמדות עדיין לא מיצו את עצמם ויהיו בשלים אולי 
חייב  באוניברסיטה  להשתלב  שרוצה  חוקר  יותר.  מאוחר  בשלב 
לעשות פוסט דוקטורט בחו"ל, ולפעמים יותר מאחד. זה מאפשר 
חדשים  לרעיונות  להיחשף  מחקר,  שיטות  בהרבה  להתנסות  לו 

ולמגוון דרכי מחשבה, ולרכוש נסיון. 

כמה  המועמד.  של  למאמרים  מתייחסים  הוותיקים  החוקרים 
כמה  ועד  בהם  מוצגים  חידושים  איזה  חשיבותם,  מה  נכתבו, 
הם מצוטטים על�ידי חוקרים אחרים. זה כמובן לא מדע מדויק, 
טוב  יותר  כמובן  וזה  שיש,  מה  זה  אבל  הזאת,  הקטנה  החקירה 

מאשר הסתמכות על נפוטיזם.

מה לגבי משאבים חומריים � מה המצב בישראל לעומת מדינות 
אחרות? 

ביולוגיה היא תחום שדורש הרבה תשתיות, חומרים יקרים וגם 
הרבה ידיים עובדות. במילים אחרות: דרוש הרבה כסף. 

המשאבים בארץ מצומצמים מאוד יחסית לחו"ל, ולכן כשמדובר 
בתשתיות גדולות אנחנו מנסים לאגם משאבים. בעבר כל חוקר 
היה עושה את כל הניסויים אצלו במעבדה אבל עם התפתחות 
לקנות  יכולות  אינן  בודדות  נוצר מצב שמעבדות  הטכנולוגיה, 
האוניברסיטה  הפתרון:  החדשים.  והמכשירים  המתקנים  את 
את  משמש  והוא  המתקן,  את  קונה  אחת  מחקר  כיחידת 
של  בשירותים  משתמשים  אנחנו  לפעמים  המעבדות.  כל 

אוניברסיטאות אחרות.

מחקר בביולוגיה דורש עבודת צוות.
ביולוגיה ניסויית כרוכה בהרבה מאוד עבודה, ולכן מערבת הרבה 

מאוד סטודנטים וחוקרים אחרים.
מומחים.  צוות של  מחייבת  המורכבות של המערכות  לכך,  נוסף 
של  הביוכימיה  את  מבין  בהכרח  לא  הוא  חוקר לב.  למשל,  קחי, 
הלב, ולכן צריך לשתף פעולה עם ביוכימאי. אם הוא מתעניין גם 
בפעילות החשמלית של הלב, ראוי שיתייעץ עם אלקטרופיזיולוג, 
ואם הוא רוצה להשוות בין אנשים שונים נחוץ לו גם סטטיסטיקאי. 

זהו מחקר רב�תחומי.

לסטודנטים  הראשי  החוקר  בין  שנוצר  הקשר  סוג  מהו  ולסיום, 
שלו? 

במדעי הטבע הקשר בין המנחה לסטודנטים הוא הרבה יותר חזק 
מאשר במדעי הרוח והחברה. הייתי אומר, ש�50% מיום העבודה 
על  עוברים  אנחנו  בפגישות שלנו  עם סטודנטים.  לדבר  הוא  שלי 
ומתכננים את  להבין את התוצאות שהתקבלו  מנסים  הניסויים, 
באופן  ניסויים  של  תוצאות  לפרש  פשוט  לא  הבאים.  הניסויים 
שיחתור לגילוי האמת. זה דורש הרבה זהירות ויושרה. אם יהיה 

לי סטודנט שלא יבין מה זה אמת, זו תהיה אשמתי.
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תאר לי את התחום הזה � חקר מקרא.
לאורך  שנכתבו  עתיקים  טקסטים  שמכילה  ספריה,  הוא  המקרא 
1,000 שנים. חקר המקרא הוא הנסיון להבין את הטקסטים האלה 
ובתור שכזה, שיטות המחקר שלו לקוחות מתחומים רלוונטיים: חקר 
 הלשון וחקר הספרות, היסטוריה ופילוסופיה � בעיקר תיאולוגיה �
טקסטים  עם  המקרא  של  השוואה  שעושה  השוואתי,  מחקר  וגם 
לנו להבין את הטקסט  עוזרים  כל אלה  אחרים של המזרח הקדום. 

ובעיקר לעמוד על ייחודו.

כשאתה אומר "להבין את הטקסט", אתה מתכוון לנסיון להבין את 
מה  כללי  באופן  לבחון  או  הטקסט,  את  שחיבר  המשורר",  "כוונת 

אפשר ללמוד מהטקסט?
מודרניים  הזאת:  הסוגיה  של  בהקשר  חוקרים  של  סוגים  שני  יש 
כוונתו  את  להבין  חותרים  שהראשונים  בעוד  מודרניים.  ופוסט 
המקורית, ”האמיתית" של המחבר, האחרונים בכלל לא מתעניינים 
בה. החוקרים הפוסט מודרניים לא מאמינים שיש אמת אובייקטיבית, 

ומבחינתם הכול אפשרי. 
הכוונה  את  לחשוף  שמנסה  המודרנית  לאסכולה  שייך  אני 
של  שלי  שהקריאה  לכך,  מודע  אני  אבל  המחבר  של  המקורית 
הטקסט אינה היחידה הלגיטימית. הניגוד הזה בין שתי האסכולות 

החתירה  הוא  הפשט  ל"דרש".  "פשט"  בין  בהבדלים  מתבטא 
הרציונלית להבנה של כוונת המחבר, כלומר הוא פונה אל העבר. 
המשמעות  מהי  ושואל:  ההווה  על  דגש  שם  זאת,  לעומת  הדרש, 
מנוגדות  גישות  שתי  אלה  כיום.  עבורנו  הטקסט  של  הרלוונטית 
הזאת  האחרונה  והאמירה  כמובן,  לגיטימיות  שתיהן  לחלוטין. 
תואמת במידה רבה את הפלורליזם של הפוסט מודרניזם. באופן 
אישי, אני מחויב לגישה של הפשט, כלומר מנסה להבין את מלוא 

כוונת הטקסט במקור. 

איך אתה מנסה לרדת לחקר "האמת", כלומר איך אפשר לדעת מה 
הייתה כוונתו המקורית של המחבר?

למשל, על�ידי ניתוח פילולוגי, לשוני, של הטקסט. כדי לדעת מה רצה 
המחבר לומר, אני צריך לבחון את המילים לפי משמעותן בתקופת 
המקרא ולא בלשון חז"ל, למשל. באחד הנאומים המפורסמים שלו, 
יצחק רבין רצה לומר שתשלום מיסים וגיוס לצבא הן חובותיו של כל 
אזרח בישראל. לשם כך, הוא ציטט מספר הושע את הפסוק "דמים 
בדמים נגעו" והתייחס למילה "דמים" בתור "כסף", כמו בביטוי "דמי 
חנוכה". אלא בלשון המקרא, שספר הושע נכתב בה, המילה "דמים" 
איננה כסף. "דמים" בהוראת ממון לקוחה מלשון חז"ל, שהיא לשון 

הרבה יותר מאוחרת. 

שיחה עם פרופ' אוריאל סימון

שיחות עם חוקרים

 פרופ' אוריאל סימון הוא פרופסור אמריטוס במחלקה לתנ"ך
של אוניברסיטת בר�אילן
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בלשון  שנכתבו  אבות"  "פרקי  את  להבין  נכון  שלא  כשם  ממש 
עומד:  העולם  3 דברים  "על  כשנכתב  היום.  של  הלשון  לפי  חז"ל 
על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים", הכוונה היא לעבודת 

השם, לא לעבודה בשדה. 
הכוח  ואילו  המקורי,  בהקשר  הוא  הפשט  של  הכוח  כלומר,  בדיוק. 
של הדרש הוא בניתוק מההקשר. רבין רצה לבטא רעיון עכשווי של 
מספר  נלקח  שציטט  שהפסוק  אותו  עניין  ולא  החוק,  בפני  שוויון 
הושע שלשונו מקראית ולא חז"לית. הוא היה ראש ממשלה, לא חוקר 
מקרא, וזו הייתה דרשה יפה. הדרש נחוץ לנו מאוד בחיי היומיום כי 
זה מה שמאפשר למקרא להיות דבר חי ורלוונטי. אבל חקר המקרא 

מבחינתי עוסק בפשט, כלומר בהקשר המקורי של המילים.

לא  כנראה  זה  אבל  פשוט,  משמעו  ש"פשט",  חושבים  אנשים 
כל�כך פשוט...

על  לא  הטקסט,  של  התפשטותו  על  מרמזת  "פשט"  המילה 
פשטותו. החוקר בדרך הפשט בוחן את כל הסימנים בטקסט: סדר 
המילים ומשמעותן, מה כתוב בטקסט ומה דווקא לא כתוב, הוא 
של  התוצאה  ועוד.  ועוד  הצלילים,  את  הסיפור,  מבנה  את  בודק 
אם  עשיר.  מאוד  פשט  היא  הזאת  והמקיפה  היסודית  החקירה 
שאם  לך  אומר  הדרש,  או  הפשט  יותר,  עשיר  מה  אותי,  תשאלי 

יודעים לקרוא היטב את הפשט, העומק שלו אדיר כי הוא נכתב, 
בסופו של דבר, על�ידי גדולי עולם.

תן לי דוגמא של קריאת פשט מאתגרת
קחי, למשל, את הדיבר "לא תרצח". את יכולה לשאול, האם כוונת 
האיסור  האם  לא?  או  מוות  עונש  גם  כוללת  חיים  ליטול  האיסור 
מתומצת,  בסגנון  כתוב  שהמקרא  כיוון  לציבור?  או  לפרט  פונה 
פעמים  הרבה  צריכים  אנחנו  משנה,  וסעיפי  פירוט  כולל  שאינו 

להסיק מסקנות שאינן כתובות מפורשות.

וזה עדיין "פשט" ולא "דרש"?
כן, כי הפשט הוא ניתוח הטקסט הספציפי בהקשר של טקסטים 
אחרים בתורה או בעזרת השוואה שלו לטקסטים אחרים מאותה 

תקופה. כשאין מידע רלוונטי, אז זה הופך לדרש. 
אנחנו  השישי,  הדיבר  לגבי  שהעליתי  השאלות  על  לענות  כדי 
מאוד  הרבה  מזכירים  התורה  חלקי  שכל  למשל,  ורואים,  בודקים 
לא  הרשויות.  על�ידי  שהוטל  מוות,  עונש  של  קיומו  את  פעמים 
יכול להיות, שיש סתירה כל�כך גדולה בין מעשי הרשויות לעשרת 
אלא  לרשויות  מכוון  אינו  תרצח"  "לא  שהציווי  מכאן,  הדיברות. 
לפרט. זה פירוש שנובע מהטקסט המקראי עצמו, ולכן הוא פשט. 
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היית אומר, שלחתור להבין את הטקסט דרך עומקו של הפשט הוא 
נסיון לרדת לחקר האמת? 

ביותר  נסיון לחתור לפירוש הסביר  הייתי אומר, בזהירות, שזהו 
של הטקסט תוך התמודדות עם פירושים אלטרנטיביים והנמקה 
זו, זה דומה  למה את מעדיפה דווקא את הפירוש הזה. מבחינה 
דווקא  לאו  ביותר,  הסביר  בפירוש  עוסקים  שם  גם  לפיזיקה. 
הסביר  ההסבר  את  מחפש  והמדען  נתונים,  המון  יש  באמת. 
יבוא  מחר  אם  הידועות.  והתופעות  העובדות  כלל  את  שיהלום 
ויציע  הקיים  עם  מסתדרת  שלא  חדשה  תופעה  שיגלה  מישהו 
הסבר חלופי מתאים, ידו תהיה על העליונה. זה הקסם של המדע 

וגם המגבלה שלו. 
לך  "זכרתי  כשאמר,  ירמיהו  התכוון  באמת  למה  נדע  לא  לעולם 
חסד נעורייך לכתך אחריי במדבר". הרי אפילו על אמירות שנאמרו 
אתמול יש ויכוח. יום אחרי נאום של פוליטיקאי, כל עיתון מפרסם 
ניתוח לגמרי אחר של דברים, לפעמים מנוגד לשאר. כדי לעמוד על 
כוונתו של ירמיהו, עלינו לדעת, למשל, אם הוא אמר את הפסוק 
קהל  היה  מי  לב  לשים  החורבן;  לאחר  או  כנביא  דרכו  בראשית 
המאזינים שלו. גם כשאנחנו רוצים לנתח את דבריו של שר האוצר, 
או  כיוון את דבריו: לתעשיינים  הוא  למי  צריכים לשים לב  אנחנו 
לציבור הרחב? האם הוא השתמש בשפה דיפלומטית או חינוכית, 

ואולי אחרת? להבין טקסטים זה מאוד קשה.

וגם אילו יכולנו לשאול את הדובר, ירמיהו למשל, גם אז לא בטוח 
שהיינו מגלים את "האמת".

נכון, כי לא בטוח שהוא עצמו ידע את האמת, כלומר היה מודע לכל 
מה שהוא התכוון. הרי רוב האמירות באות מהמעמקים, מהלא מודע. 
לכן, כל מה שאנחנו יכולים לעשות הוא להפעיל שיקול דעת רציונלי 
ומקצועי ובעזרת כל שיטות המחקר שיש לנו לנסות להתקרב לגילוי 

האמת. חלק מהגישה המדעית זה להכיר בגבולות הידע.

אתה מדבר על "הגישה המדעית" אבל חקר המקרא, כמו כל מדעי 
הרוח, אינו מדע באותו אופן של מדעי הטבע, למשל. 

בדיוק  הרוח  במדעי  נכון  וזה  הביקורתיות,  היא  המדע  נשמת 
הגישה  את  מפעילים  אנחנו  המקרא,  בחקר  הטבע.  במדעי  כמו 
אנחנו  "קדושים".  שנחשבים  טקסטים  על  גם  הביקורתית, 
הם  אם  להתעניין  בלי  אחר,  טקסט  לכל  כמו  אליהם  מתייחסים 

נכתבו על�ידי אלוהים או על�ידי חמורבי. 
אני תמיד אומר לתלמידים שלי בשיעור הראשון של שנה א': כל 
מה שאומרים לכם ולא משנה מי � זה יכול להיות גם איינשטיין או 
משה רבנו � אתם צריכים לבדוק. כולל את המשפט הזה. אבל ברור, 

שבמדעי הטבע את יכולה להעמיד ניסוי שיבדוק את הטענות שלך 
וגם לנבא תופעות שעדיין לא נצפו. את זה מדעי הרוח לא יכולים 

לעשות, כמובן.

מה השתנה בחקר המקרא לאורך השנים?
הפילולוגיה,  הארכיאולוגיה,  המחקר.  שיטות  השתכללו  ראשית, 
הבוטניקה, הזואולוגיה והגיאוגרפיה � כל אמצעי מחקר שהתפתח 
השתנתה  הגישה  זאת,  מלבד  הכתוב.  על  חדש  אור  לשפוך  יכול 
במובן שהיום יש הרבה יותר מודעות למגבלות הידע. מדעי הרוח 
היו בעבר תחומים הרבה יותר נחרצים, בוטחים בהצלחתם להגיע 
ונדמה  ומרוסנים,  זהירים  יותר  הרבה  אנחנו  היום  "האמת".  אל 
אנשים  לתחום.  נמשכים  פחות  שאנשים  הסיבות  אחת  שזו  לי 

מחפשים יותר וודאויות. 

יש הבדל מבחינת משאבים ותשתיות בין מחקר בארץ לזה שנעשה 
בחו"ל?

פעם היה יתרון עצום לעבודה בארץ. בספריה הלאומית קיים מכון 
העולם. המקום  מכל  עבריים  יד  כתבי  של  צילומים  בו  שנמצאים 
הזה, שאין כמוהו בעולם כולו, הוקם בצו של בן גוריון והוא אוצר 
בלום עבור חוקרים כמוני. כיום, כשיש אינטרנט, ייתכן שלא חייבים 

להגיע פיזית לחדר הזה. 

איך חוקרים את המקרא � לבד או בחברותא? 
לעומת  אינדיבידואלית  היא  הרוח  במדעי  העבודה  כללי,  באופן 
במדעי  גם  אבל  קבוצתי.  באופן  נעשה  המחקר  שם  הטבע,  מדעי 
הרוח יש מכוני מחקר, שם נעשית עבודה על�ידי חוקרים זוטרים 
במהלך התואר השני והשלישי. הם עושים את העבודה הבסיסית 
יותר של איסוף החומר, שמשמש אחר כך לניתוח. באופן מוחלט 
אני יכול לומר, שלא הייתי משיג חצי ממה שהשגתי לולא המחקר 

הקבוצתי במכון.

איך מתקדמים באקדמיה?
הכוונה  הרוח  ובמדעי  פרסומים,  של  פונקציה  הוא  הקידום  תמיד 
היא לספרים. במדעי הטבע יש חשיבות לפרסום מאמרים, אצלנו, 
רצוי שפירות המחקר יאוגדו בין שתי כריכות. מרצה צעיר יודע שזה 
לפי  נשפט  סגל  כחבר  להתקבל  שרוצה  אדם  ממנו.  שמצפים  מה 
"בתר�דוקטורט",  כזה,  היה דבר  לא  לאחרונה  עד  שלו.  הדוקטורט 
 אבל כיום בגלל שיש הרבה מועמדים, משתמשים בבתר�דוקטורט �
של  תוצאה  גם  זו  סינון.  כאמצעי   � בחו"ל  או  בארץ  להיות  שיכול 

ההשפעה ההולכת וגוברת של מדעי הטבע על מדעי הרוח.

29



מהו התחום הזה, "חינוך מתמטי"?
יש טוענים, שהחינוך כולו אינו תחום כשלעצמו אלא עיסוק שמתקיים 
במרחב אינטרדיסציפלינרי שבו נפגשות הפסיכולוגיה, הסוציולוגיה 
המתמטיקה  גם  מתמטי,  בחינוך  מדובר  כאשר  והפילוסופיה. 
מצטרפת. כל מי שעוסק בחינוך מתמטי, יש לו תואר במתמטיקה, 
והמחקר נעשה בפקולטה לחינוך או כתוכנית של החוג למתמטיקה. 
את  להבין  משותפת:  מטרה  חולקים  החוקרים  כל  מקרה,  בכל 

הגורמים ללמידה משמעותית ולהצלחה בלימודי המתמטיקה.

המורים מלמדים מתמטיקה. מה עושים החוקרים בחינוך המתמטי?
התחום השתנה מאוד לאורך השנים מבחינת הגישות. הוא התחיל 
בשנות ה�70 על�ידי אנשים שניסו להבין למה כל�כך הרבה אנשים 
נכשלים בלימודי המתמטיקה ואיך אפשר לעזור להם להצליח. בעוד 
שמתמטיקאים מתעניינים בתלמידים הכשרוניים והמצטיינים, אנשי 
כפי  מצליחים.  שפחות  באלה  דווקא  מתמקדים  המתמטי  החינוך 
קרוא  ידיעת   � המילולית  האוריינות  חשיבות  כולם  על  שמוסכמת 
וכתוב, למשל � כך מוסכם שיש לטפח אוריינות מתמטית. המטרה 
היא לא ”לייצר" גאונים אלא להקנות ידע והרגלי חשיבה מתמטית 
בין המאפיינים של החשיבה המתמטית  נחלת הכלל.  שראוי שיהיו 
ייצוגים שונים (למשל,  אפשר למנות: חשיבה לוגית, היכולת להבין 

ייצוג מספרי, סימבולי או גרפי), מיומנות של הסקה סדורה, וכד'. 
בתחילת הדרך, השיטות שהתחום אימץ היו פסיכולוגיות�קוגניטיביות, 
אנשים  כיצד  להבין  ביקשו  החוקרים  החברה.  מדעי  של  שיטות  כלומר 

המשמעות  את  מקבל   (=) השוויון  סימן  איך  למשל,  מושגים.  תופסים 
המתמטית שלו ומה פירושה של הבנה זו. ההתמקדות בנסיון להבין מה 
קורה ב"ראשו של הלומד": כיצד ידע חדש נקלט, איזה עיבוד הוא עובר 

וכיצד מתרחש המעבר מייצוג וויזואלי ליצירת משמעות סימבולית. 
 בתחילת שנות ה�80 נכנס למחקר זרם חדש � קונסטרוקטיביזם �
 והוא שנותן את הטון עד היום. לפי הקונסטרוקטיביזם, הלמידה �
היא  אבל  הלומד  של  ראשו  בתוך  אמנם  מתרחשת   � תחום  בכל 
הלומד  שבה  בחברותא  תלויה  הלמידה  מסוים.  בהקשר  מתקיימת 
משתמש  שהוא  בכלים  שלו,  הבינאישית  ובתקשורת  בשפה  נמצא, 

בהם ובהשפעות תרבותיות.

במילים אחרות, הלמידה תלויה בסביבה.
הלומד  בין  אינטראקציה  להיות  חייבת  למידה,  שתתרחש  כדי  כן. 
והחלפת  שיח  כדי  תוך  מתקיימת  משמעותית  למידה  לסביבתו. 

דעות בין עמיתים � מורים ותלמידים כאחד. 
הגישה הפסיכולוגית�קוגניטיבית רואה בלמידה תהליך של העברת ידע 
מגורם חיצוני (מורה או מומחה) אל התלמיד ובודקת את התקדמות 
הלמידה יחסית לגורם זה. הקונסטרוקטיביזם, לעומת זאת, גורס שידע 
התלמיד  אצל  נבנה  אלא  למיכל  ממיכל  שנמזג  נוזל  כמו  מועבר  אינו 
בהדרגה כתוצאה ממפגש עם גירויים שונים. הלומד בונה לעצמו ידע 
ממשמעויות שנבנות על ידע קודם ובהשפעת ההקשר שבו מתרחשת 
הלמידה. למידה משמעותית מתקיימת תוך כדי שיח והחלפת דעות 
המתווך,  "רק"  הוא  והמורה  כאחד,  ותלמידים  �  מורים  עמיתים  בין 

שיחה עם פרופ' מיכל ירושלמי

שיחות עם חוקרים

 פרופ' מיכל ירושלמי היא חוקרת בחוג לחינוך מתמטי
בפקולטה לחינוך באוניברסיטת חיפה
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מ את  שמה  זו  שתפיסה  כיוון  הלומדים.  בקהילת  ותומך  שמנחה 

האישית  הסביבה  את  להעשיר  מעודדת  היא  הסביבה,  על  הדגש 
יש  אותו.  ויאתגרו  שיגרו  טכנולוגיים,  ובתכנים  בכלים  התלמיד  של 

שטוענים, שסביבה כזאת מייתרת את מודל בית�הספר המסורתי. 

איך משפיע השוני בגישות על שיטות המחקר?
כדי  כמותיות  בשיטות  השתמשה  הקוגניטיבית  הפסיכולוגיה 
עיניים,  תנועות  של  מדידה  הלומד:  של  התפיסה  אחרי  לעקוב 

מהירות תגובה למטלות מסוימות, שאלונים, וכד'. 
שרובן  מחקר  בשיטות  דוגל  זאת,  לעומת  הקונסטרוקטיביזם, 
על�ידי  הלמידה  תהליך  אחרי  מעקב  אנתרופולוגיות:  איכותניות 
תצפיות ממקורות מרובים, תיעוד של הדברים הנאמרים ושל מחוות 
הגוף. המחקר עוקב אחרי תהליכי בניית הידע וקישורו לידע קודם, 
מנסה לבדוק מתי נוצרות מיסקונספציות (מושגים שגויים) וכשלים 
קוגניטיביים, ועוד. בשנים האחרונות נעשה שימוש רב בטכנולוגיה 

שמאפשרת לתעד ולנתח מספר גדול של נתונים מקבילים.

אובייקטיביים  חוקים   � כלשהי  אמת  לגלות  מנסה  החינוך  חקר 
שמתארים את טבע האדם?

כאמור, החינוך המתמטי נשען על כמה עמודי תווך, שאחד מהם 
הוא המתמטיקה. זה תחום שהכול בו אובייקטיבי: יש דרך סדורה 
להסקת מסקנות ושיטות פורמליות להוכחה. החינוך, לעומת זאת, 
אובייקטיביות.  על  לדבר  יותר  קשה  וככזה  החברה,  למדעי  שייך 
שאם  כלומר  שחזור,  בר  שהוא  ממצא  היא  אובייקטיבית  תוצאה 
אותה  בדיוק  ולקבל  זה  את  לשחזר  אוכל  עשית,  מה  לי  תתארי 

התוצאה. ברור, שבחינוך, זה לא כך. 
בפסיכולוגיה, שאף היא שייכת למדעי החברה, דווקא יש נסיונות 
לגילוי טבע האדם "האובייקטיבי". ז'אן פיאזה, למשל, עקב אחרי 
"תאוריית  את  וניסח  החיים  בתחילת  הקוגניטיבית  ההתפתחות 
היא  ההתפתחות  שלו,  התאוריה  לפי  בשלבים".  ההתפתחות 
תהליך המורכב משלבים נפרדים שאופיניים לגיל והם משותפים 
לכל הילדים בכל התרבויות. אפשר לומר, שהוא גילה משהו שקיים 

בטבע האדם האוניברסלי.
גישה כזאת אפיינה את חקר החינוך בחצי הראשון של המאה שעברה 
כשהחוקרים ניסו להבין איזה תהליכים קוגניטיביים מתרחשים אצל 
הלומד: כיצד הידע החדש נקלט, איזה עיבוד הוא עובר וכיצד נוצרת 
הגישה   (=) השוויון  סימן  את  למשל,  קחי,  הסימבולית.  משמעותו 
המתמטית  המשמעות  את  מקבל  הוא  איך  שאלה:  הקוגניטיבית 
שלו? באיזה אופן נעשה הסימן הזה מובן ומה פירושה של הבנה זו? 
הגישה הזאת מניחה, שיש פרמטרים ומאפיינים אובייקטיביים של 
למידה, וכאשר נגלה אותם נבטיח הצלחה. הדרך לגלות את מאפייני 
הלמידה נעשה על�ידי נסיון לבודד פרמטרים ולבדוק את השפעתו 
ילדים,  קבוצות  לשלוש  מציעים  למשל,  כך,  מהם.  אחד  כל  של 
בודקים  ואז  אחד  בפרמטר  מזו  זו  ששונות  לימוד  סביבות  שלוש 

הקונסטרוקטיביזם  מערכת.  בכל  שנעשו  והשגיאות  הלמידה  את 
על�ידי  למידה  להבין  שאפשר  שהמחשבה  גורס,  זאת  לעומת 
מחקר מבוקר שעושה הפרדה בין פרמטרים, היא אשליה. למידה 
היא תהליך מורכב, שהוא כאמור תלוי מצב, ולכן יש לחקור אותו 
על�ידי מחקר של סביבות למידה מורכבות שמכילות הרבה מאוד 

פרמטרים. זה בהחלט לא מדע מדוייק.

ובכל זאת, גם הקונסטרוקטיביזם, כמו הפסיכולוגיה הקוגניטיבית, 
כל  ורב�פרמטרי  מאמין בסופו של דבר שתהליך הלמידה, מורכב 

שיהיה, הוא חלק מטבע נתון של האדם.
אפשר לומר זאת. בשנים האחרונות נכנסו לתחום של חקר החינוך 
גם חוקרי מוח, בנסיון לשפוך אור על לקויות למידה כמו דיסלקציה 
בראשית  החינוך  חקר  את  שאפיין  למה  בדומה  ודיסקלקוליה. 
דרכו, גם בחקר המוח עוקבים אחרי התהליכים שמתרחשים בתוך 
 .fMRA�ראשו של הלומד, אלא שהפעם כפשוטו: באמצעות EEG ו
מבחינה זאת, המחקר כיום דומה יותר למחקר שנעשה בתחילת 
"להיכנס  אכן  אובייקטיבית והפעם  לאמת  להגיע  שניסה  הדרך, 

לראשו של הלומד". 

מנחה  בין  וקשר  קידום  תשתיות,  על  שתיים  או  מילה  ולסיום, 
לסטודנטים.

ולכן אין הבדל בין מה  במחקר החינוך אין צורך בתשתיות גדולות, 
יכול  חוקר  עקרוני,  באופן  בחו"ל.  בארץ לבין מה שמתרחש  שקורה 
רוצה לעשות מחקרי  הוא  אנליטית בעצמו אבל אם  עבודה  לעשות 
שטח הוא נעזר בסטודנטים. שלא כמו במעבדות ביולוגיות, שם צריך 
המון ידיים עובדות, מחקר החינוך בשטח נעשה בצוותים מצומצמים. 
באופן כללי, המנחה והסטודנטים עוברים תהליך של למידה משותפת. 
כן, באופן טבעי אני היא הסמכות בתור המומחית והמנוסה, אבל יש 

הדדיות במובן שאנחנו תלויים זה בזה ומזינים זה את זה.
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מסלולי
תמיכת הקרן

לקרן מספר מסלולי תמיכה, המחולקים לתוכניות ליבה ולתוכניות ייעודיות: 

תוכניות ליבה, שרובן אינן תלוית תחום, ופתוחות למחקרים בכל התחומים. תוכניות אלו ממומנות מתקציבה  ��
השוטף של הקרן שמקורו מות"ת.

תוכניות ייעודיות, מסלולי תמיכה המיועדים מראש לקידום המחקר בתחומים ספציפיים, או לאוכלוסיות מסוימות.  ��
 לכל אחת מתוכניות אלו תקציב ייעודי, ברוב המקרים תקציב תוספתי, מעבר לתקציבה השוטף של הקרן, מות"ת ו/או

ממקורות נוספים. 

תוכניות ליבה
תוכניות הליבה הינן התוכניות הבסיסיות של הקרן, לב ליבם של המסלולים בהם ניתן להגיש בקשות לקרן. המימון 

לתוכניות אלו הינו בעיקר מתקציבים ממשלתיים.
למוקדי מחקר.  והמענקים  הציוד,  ולצידו מענקי  ליבה שבמרכזן מסלול מענק המחקר האישי,  תוכניות  ישנן מספר 
בנוסף, קיימות תוכנית ביכורה, סדנאות המחקר ומסלול ההוצאה לאור במדעי הרוח. שאר מסלולי הקרן הינם חלק 

מהתוכניות הייעודיות (פירוט בהמשך).

מענק מחקר אישי
מדעים  הבסיסי:  המחקר  תחומי  בכל  האישיים  המחקר  מענקי  לערוץ  מוקדש  הקרן  של  ותקציבה  פעילותה  עיקר 
מדויקים וטכנולוגיה, מדעי החיים והרפואה, מדעי הרוח ומדעי החברה. המענקים ניתנים לחוקר בודד או, לכל היותר, 

לקבוצה של עד ארבעה חוקרים, על בסיס תחרותי ומצויינות המחקר, לתקופה של שנה עד חמש שנים. 
 אחוז הזכייה לתשע"ה הינו כ�33.2%, התקציב השנתי הממוצע למענק במדעים מדויקים וטכנולוגיה עומד על כ–230 אלף ₪,
במדעי החיים והרפואה כ–278 אלף ₪, במדעי הרוח כ–120 אלף ₪ ובמדעי החברה כ�128 אלף ₪. במסגרת הבקשה 

למענק מחקר אישי ניתן להגיש גם בקשה למימון ציוד ייעודי, הספציפי לתוכנית המחקר, בעלות של עד 120 אלף ₪. 
בסך הכל, במחזור תשע"ה, הקרן הלאומית למדע מממנת כ–1,735 מענקי מחקר אישיים.

מוקדי מחקר 
ערוץ התמיכה במוקדי מחקר החל לפעול בשנת 1994. התוכנית נועדה לתמוך בקבוצות מחקר מצטיינות באוניברסיטאות, 
במטרה לקדם פעילות מחקרית רחבה ברמה הגבוהה ביותר ובהיקף גדול, לאפשר לקבוצות מדענים להתחרות בהצלחה 
בקבוצות מחקר בחזית המדע העולמי, לפתח שטחי מחקר חדשניים במערכת המחקר הבסיסי באוניברסיטאות בארץ 

34

הקרן הלאומית למדע דו”ח שנתי | תשע”ה | 2014/15 



עצמאיים  מחקר  צוותי  או  חוקרים  מספר  של  השתתפותם  מחייבת  התוכנית  בין–תחומיות.  מחקריות  יוזמות  ולעודד 
בפרויקט משותף, שבין תוכניות המחקר שלהם מתקיימים באורח בולט שיתוף פעולה וסינרגיזם אמיתי. החל במחזור 
שנים;  ארבע  עד  של  ראשונה  פעילות  תקופת  היותר:  לכל  שנים  שמונה  היא  מחקר  במוקד  התמיכה  תקופת  תשס"ט 
ואפשרות להארכה של עד ארבע שנים נוספות. ההארכה ניתנת במקרים שדרוש המשך התמיכה לשם השלמת מטרות 
הפרויקט, כפי שאושרו, או במקרים שפעילות המוקד הוכיחה מצויינות מחקרית, וההארכה דרושה לשם השגת תוצאות 

מהותיות נוספות. 

מאז הפעלת התוכנית הוגשו 197 בקשות למוקדי מחקר (כולל בקשות להארכת הפעילות של מוקדים קיימים), מתוכן 
106 בתחום המדעים המדויקים והטכנולוגיה, 73 בתחום מדעי החיים והרפואה ו–18 בתחום מדעי הרוח והחברה. עד 
44 בקשות בתחום המדעים המדויקים  165 מיליון ₪;  כולל של  64 מוקדי מחקר (32%) בהיקף תקציבי  היום אושרו 

והטכנולוגיה, 14 בקשות בתחום מדעי החיים והרפואה, ושש בקשות בתחום מדעי הרוח והחברה. 
במחזור תשע"ה הוגשו שבע בקשות, שתיים מהן אושרו למימון. 

מענקים לרכישת ציוד 
הקרן הלאומית למדע תומכת ברכישת ציוד מדעי במסגרת שני מסלולים עיקריים: 

ציוד מוסדי בסיסי  .1
לשרת  ונועד  מוסדית  המנוהל  ציוד  ורק  אך  בו  לכלול  ויש  בלבד,  באוניברסיטאות  חוקרים  בפני  פתוח  זה  מסלול   
2.2 מיליון ₪ בסך הכל, כאשר שיעור  ציוד בעלות של עד  ציבור רחב של משתמשים. התוכנית מיועדת לרכישת 
התחייבות  נדרשת  ומהמוסד  היותר,  לכל   ₪ מיליון   1.1 דהיינו  העלות,  מן   50% עד  הוא  הקרן  של  ההשתתפות 
שתי  להגשה  אושרו  האחרונות  בשנים  תקציביות  מגבלות  בשל  הקרן.  הקצבת  בגובה  לפחות  מקבילה,  להקצבה 

בקשות מכל אוניברסיטה. למחזור תשע"ה הוגשו 13 בקשות מתוכן מומנו 9 בקשות בעלות של כ–7 מיליון ₪.

ציוד להקמת מעבדת מחקר של חבר/ת סגל חדש/ה  .2
ומצריך  האקדמית  למערכת  הצטרפותם  ממועד  שנים  שלוש  במהלך  בלבד,  באוניברסיטאות  חדשים  לחוקרים  מיועד   
התחייבות המוסד להשתתפות ברכישה, לפחות בסכום השווה להקצבת הקרן. בקשה במסלול זה מוגשת אך ורק במקביל 
להגשת בקשה למענק מחקר אישי, ביכורה או מורשה ביו�רפואי, כחוקר ראשי יחיד, באותה שנה. ההקצבה המקסימלית 

של הקרן היא 1.1 מיליון ₪. 
הנהלת הקרן מייחסת חשיבות רבה לתמיכה במסלול זה, ולפיכך כמעט שלא נפגע מן הקיצוצים בתקציב הקרן בשנים   
האחרונות. למחזור תשע"ה הוגשו 159 בקשות במסלול זה, ולמימון אושרו 52 מעבדות של חברי סגל חדשים בעלות של 

כ�34 מיליון ₪.

סדנאות מחקר

מחקריהם  לנושאי  הקשורות  מחקר  סדנאות  לקיים  לחוקרים  מאפשר  מחקר  בסדנאות  תמיכה  של  הפעילות  ערוץ 
ומחו"ל,  מהארץ  מדענים  בין  מדע  קשרי  לעודד  למחקרים,  השלמה  להוות  היא  הסדנאות  מטרת  בקרן.  הממומנים 

להפיץ בקהילה הבין–לאומית את תוצאות המחקרים הנתמכים על�ידי הקרן ולהתוות להם כיוונים חדשים. 
 386�ל מצטרפות  אלה  סדנאות   .₪ מיליון  כ–3.4  של  בהיקף  חדשות  לסדנאות  מענקים   55 אושרו  תשע"ה  למחזור 
הסדנאות שבהן תמכה הקרן מאז הפעלת התוכנית, בסכום כולל של כ–26 מיליון ₪. בסך הכל אושרו 156 סדנאות 

בתחום המדעים המדויקים והטכנולוגיה, 79 בתחום מדעי החיים והרפואה 151 בתחום מדעי הרוח והחברה. 

בשנים האחרונות ניתן לכלול בקשה לסדנא בהיקף רחב יותר, בשיתוף המכון הישראלי ללימודים מתקדמים בירושלים. 
הנותרים,  וה–37.5%  המכון,  הקצבת  הינה   62.5%)  ₪  140,000 עד  הוא  המכון  בשיתוף  לסדנאות  המרבי   הסכום 

הקצבת הקרן). 
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(₪�חלוקת ההקצבות למענקים בתוכניות הליבה לשנת תשע”ה 2014/15 (ב

  
ממשיכים  חדשים   

סכום מענקים מספר מענקים  סכום מענקים  מספר מענקים    

מענקי מחקר אישיים  

91,947,348  454  37,587,832  164 מדעים מדויקים וטכנולוגיה  

110,345,725  452  39,737,500  143 מדעי החיים והרפואה  

16,087,700  152  8,535,000  71 מדעי הרוח  

21,717,100  176  15,733,000  123 מדעי החברה  

240,097,873  1,234  101,593,332  501 סה”כ  

      

מוקדי מחקר

8,714,998  7  3,960,000  2   

מענקים לציוד מדעי     

  7,050,000  9 ציוד מוסדי בסיסי  

  33,915,511  52 ציוד למעבדות של חברי סגל חדשים 

  40,965,511  61 סה”כ מענקי ציוד 

סדנאות מחקר

  3,471,019  55   

תוכנית ביכורה       

3,682,172  10  1,872,235  5 מסלול אישי  

252,495,043   151,862,115 סה”כ  

1,735
מענקי מחקר 

אישיים
9

מענקים
למוקדי מחקר

61
מענקי

ציוד
55

מענקים
לסדנאות

15
מענקי תוכנית 

ביכורה

36

הקרן הלאומית למדע דו”ח שנתי | תשע”ה | 2014/15 



ת
יו

כנ
תו

רן
ק

ה מענקי מחקר אישיים � מספר הגשות לפי תחומים

שנה

470

420

370

320

270

220

170

120

520

ם
חו

ת
פי 

 ל
ת

שו
ק

 ב
פר

מס

2009

1242

2010

1275

2011

1244

2014

1509

2013

1451

2015

1540

2012

1416

סה"כ מספר ההגשות לשנה
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תקציב ומספר מענקי מחקר אישיים חדשים (במליוני ₪)

מדעים מדויקים 
וטכנולוגיה

מדעי החיים 
והרפואה
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תוכניות ייעודיות

תוכניות ייעודיות הינן תוכניות למימון מחקר, הנוספות על תוכניות הליבה של הקרן. לכל תוכנית ייעודית מטרה פרטנית, אם קידום מחקר בתחומים 
ספציפיים, אם קידום מחקר באוכלוסיית חוקרים מסוימת או עידוד שיתוף פעולה כלשהו. אופיין של תוכניות אלו שהן חדשות, לכן מתקיימות מראש 
לזמן מוגבל לשם בדיקת השגת מטרותיהן. תקציבה של כל תוכנית מסוג זה הינו ייעודי מראש, ברוב המקרים תקציב תוספתי, מות"ת ו/או ממקורות 

נוספים. פירוט לגבי התוכניות הייעודיות השונות נמצא בהמשך, בהתאם לתחום אליו הן שייכות. 

תוכניות יעודיות לפי שנים

2009 2010 2011 2012 20142013

תחליפי נפט לתחבורה

תוכנית לבתר�דוקטורט
במדעי החברה

רופאים�חוקרים בבתי�חולים

תוכנית משותפת עם 
מכון BROAD בארה"ב

מורשה למחקר ביו–רפואי

מורשה למחקר קליני

מורשה לקליטת מדענים

שנה

2008

תוכנית משותפת עם
NSFC (סין)

תוכנית משותפת עם
UGC (הודו)

JDRF

I-CORE

מדעים מדויקים 
וטכנולוגיה

מדעי החיים 
והרפואה

מדעי 
הרוח

מדעי
החברה

40

הקרן הלאומית למדע דו”ח שנתי | תשע”ה | 2014/15 



תוכניות ייעודיות � מענקים חדשים ואחוזי זכיה
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 תחום
מדעים מדויקים 

וטכנולוגיה
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תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

בתהליך מתמשך הפכה הקרן הלאומית למדע למקור המשמעותי ביותר בתמיכה במחקר בסיסי בישראל. 
מכיוון שמקור התקציב הוא ציבורי, תהליך זה אינו מובן מאליו. קל יותר להקציב כסף למטרה המשרתת את הציבור 
בהשכלה  הציבורית  התמיכה  המדענים.  של  הסקרנות  על  המבוססים  ממוקדים,  ולא  עתידיים  לפירות  ולא  ישירות 
הגבוהה עוברת ארגון מחדש ואני מקווה שהקרן הלאומית למדע תמשיך להתפתח על�פי העקרונות שמנחים אותה גם 

בתוכנית החומש הבאה. התמיכה של קהילת המדענים היא חיונית להמשך.

שינויים במפת המחקר, שבירת הגבולות הדיספלינריים היא אחד המאפינים של המדע העדכני. שיטת השיפוט על�ידי 
עמיתים מחייב אותנו לעקוב אחרי השינויים במפת המחקר ולאתר ולסווג בקשות על�פי התוכן העדכני. כתוצאה מכך 

אנו יוצרים ועדות תחומיות חדשות ומעבירים בקשות מתחום לתחום.

מענקי מחקר אישיים 
המדען הישראלי מצטיין ברעיונות מקוריים, ביזמות, פתיחות ורב�תחומיות. מטרת תוכנית זו לתמוך בתכונות אלו ולכן 
 422�הדגש במדיניות הקרן הוא על מימון בקשות אישיות. מחזור תשע"ה הצטיין באיכותו הגבוהה. מספר הבקשות עלה ל
לעומת 376 בתשע"ד וכתוצאה מכך היה קושי גדול בשיפוט הבקשות וקביעת דרוג. הוועדות השונות המליצו לממן 62% 
מהבקשות לעומת 52% בשנה הקודמת וההחלטה היכן לחתוך היתה קשה ביותר, לאור מגבלות התקציב. 39% מהבקשות 
זכו למימון, עליה של 1% משנת תשע"ד. בבקשות למענקים אישיים זכו 39 חוקרים צעירים. יש לציין ש�24% מכלל הזוכים 
הם זוכים בפעם הראשונה, עובדה המאפיינת חילוף של דור החוקרים. אחוז ההצלחה של צעירים עומד על 36%. כמו כן, 
יש עליה בבקשות למימון ציוד סגל חדש והשנה נממן 16 בקשות לעומת 13 בתשע"ד. כמגמה מתמשכת, גודל המענק 

.₪ 230,000�הממוצע עלה ב�9.8% והוא עומד על כ

ציוד תשתיתי
בשנים האחרונות הקרן מימנה ציוד תשתיתי מוסדי באופן שולי. אנו שוקלים להגביר את התמיכה בסעיף זה לאור ירידה 

בהשקעות תשתית בתחום הננו.

מוקדי מחקר
אושר מוקד מחקר חדש אחד בתחום החלקיקים. תחום זה מאופין בקולקטיביזם רעיוני ולכן מימון קבוצתי מתאים לתחום.

בנוסף, אושר המשך פרויקט המחקר של ים המלח. החוקרים עלו על דרך המלך והצליחו לגבש דפוסי עבודה משותפים.
לאחר התלבטות, לא אושרו מוקדי מחקר נוספים, שכן הוועדה המקצועית חשבה שמידת הסינרגיזם בהצעות לא מצדיק 

מימון מרכז חוקרים, לעומת ההשקעה במימון בקשות אישיות.
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ברצוני להודות לחברי הוועדות על עבודתם המסורה, על תרומתם לשמירת הרמה המדעית הגבוהה, ועל ההקפדה על 
שיפוט הוגן. ישנה היענות מרשימה של מדעני העולם לטרוח ולתת חוות דעת על הצעות המחקר של עמיתיהם מישראל. 
אחוז  למחקר.  חבריהם  של  רעיונותיהם  לגבי  המדענים  של  וסקרנותם  הבקשות,  של  הגבוהה  מהרמה  נגזרת  זו  נכונות 

ההיענות הגבוה מאפשר קבלת חוות דעת אובייקטיבית ועניינית.

אני רוצה להודות, בשמי ובשם הקהילה המדעית, לצוות המקצועי והמסור של הקרן, לליאורה, לפליצ'יה, ובייחוד למנהלת 
להוביל  מצליחה  שרה  כאשר  ומסירות  רגישות  דורש  המדעי  השיפוט  המצויינת.  עבודתן  על  שטלצר,  שרה  ד"ר  התחום 

לשיפוט ענייני ואיכותי.

לבסוף ברצוני לאחל לחבריי המדענים שנת מחקר פורייה. 

פרופ' רוני קוזלוב    
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אברון יוסף | הטכניון

הולכה ובקרה במערכות קוונטיות פתוחות
…

אגם עודד | האוניברסיטה העברית

אפקטים של אי�סדר במערכות של גידול לפלסיאני
…

אהרונוב יקיר, ויידמן לב | אוניברסיטת תל–אביב

אי–לוקאליות בתורת הקוונטים ואפקט אהרונוב�בוהם
…

אוסטרובר ירון | אוניברסיטת תל–אביב

מדידות סימפלקטיות ודינמיקה המילטונית
…

אוסלנדר אופיר | הטכניון

מחקר נסיוני של מערבולות מוליכות על הלכודות במישור
…

אור יזהר | הטכניון

חקירה של הנעה, דינמיקה ובקרה של מיקרו–שחיינים רובוטיים
…

אייזן מוריס | הטכניון

תכנון קומפלקסים אורגנואקטינידים חדשים לקראת

תהליכים קטליטיים מוגדרים
…

אירני מיכל | מכון ויצמן למדע

"חישה עיוורת" � שבירת חסמי האופטיקה והמימד עפ"י

סטיות בחזרתיות מידע

אלבאום מיכאל, וולף שרון | מכון ויצמן למדע

טומוגרפיה קריוגנית ומיקרוסקופית אלקטרונים חודרת סורקת: 

שילוב של שיטות מתקדמות
…

אלגום–כפיר יעל | אוניברסיטת חיפה

הגאומטריה של חבורות האוטומורופיזמים של החבורות החופשיות 

ושל חבורות ההומאומורפיזמים של משטחים
…

אלדר יונינה | הטכניון

שחזור פאזה: תאוריה, שיטות ויישומים להדמיה אופטית
…

אל–יניב רן | הטכניון

תאוריה וישומים של חיזוי בררני
…

אלעד מיכאל | הטכניון

התקדמות בחקר תאורתי ומעשי של מודל הדלילות מבוסס האנליזה
…

אמיר עמיהוד | אוניברסיטת בר–אילן;

לנדאו מנחם גד | אוניברסיטת חיפה

זיהוי מחרוזות במבנים הטרוגניים
…

אמיר רועי | אוניברסיטת תל–אביב

היברידים של פולימרים ודנדרימרים המופעלים על�ידי אנזימים 

כפלטפורמה להכנת ננו–נשאים חכמים

מענק ציוד: ציוד למעבדת פולימרים/כימיה אורגנית

רשימת הזוכים בתחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
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אנגרט אלון | האוניברסיטה העברית

שימוש באיזוטופים של חמצן לזיהוי מקורותיו של 

פוספט באבק אטמוספרי
…

אנטוב מיכאל | הטכניון

קשיחות סימפלקטית של סוגרי פואסון

ודינמיקה המילטונית
…

אסף מיכאל | האוניברסיטה העברית

ההשפעה של רעש אקסטרינזי על רשתות גנטיות ועל 

תהליכי החלטה תאיים
…

ארנפרוינד איתן | הטכניון

מגנטו התנגדות חשמלית בהתקני ספינטרוניקה אורגניים 

בשדות מגנטיים גבוהים
…

אשכנזי נורית | אוניברסיטת בן–גוריון

 הכנה ביוממטית של שכבות תחמוצת עם תכונות

פני שטח מהונדסות
…

אשר מיכה | האוניברסיטה העברית

קבל במימד ננומטרי: אפקט שדה חשמלי חזק על תהליכים

פוטו–קטליטיים ואלקטרו–קטליטיים על משטחים מוצקים
…

באזוב טימור | הטכניון

לקראת אנטיביוטיקות קטליטיות
…

ביאלי סילביו | האוניברסיטה העברית

קליקסרדיאלנים: נגזרות קליקסארניות חדישות
…

בירנבוים יובל | האוניברסיטה העברית

תכונותיו התרמודינמיות וההידרודינמיות של גז 

בפילמנטים קוסמיים
…

בן ששון אלי | הטכניון

אפליקציות קונסטרוקטיביות של אלגברה לסיבוכיות חישובים
…

בנד רם | הטכניון

תחומי צומת מסוג נוימן של פונקציות עצמיות של הלפלסיאן
…

בצרי רונן | מכון ויצמן למדע

מציאת התאמות בין תמונות או מודלים בתלת–מימד 

תחת עיוותים גיאומטריים
…

בר רועי | האוניברסיטה העברית

שיטות סטוכסטיות למבנה אלקטרוני מעקרונות 

יסוד של מערכות מולקולריות גדולות

בר–גיל ניר | האוניברסיטה העברית

פיזיקה של מערכות מרובות ספינים מבוססות על

מרכזי NV ביהלום

מענק ציוד: מיקרוסקופ סופר–רזולוציה קריוגני משולב

עם מערכות ליצירה וצימוד של גלי מיקרו
…

ברוס שרגא | אוניברסיטת בר–אילן

ערוץ רב גישה עם שיתוף פעולה חלקי בין המקודדים
…

ברי–סורוקר ליאור, רודניק זאב | אוניברסיטת תל–אביב

תורת המספרים האנליטית בשדות פונקציות ואריתמטיקת השדות
…

ברמן–פרנק אילנה, וינשטיין ישי | אוניברסיטת בר–אילן

עמידות ורגישות של יצרנים ראשונים וחיידקים עם פתוח מואץ 

של קידוחי גז ונפט באגן המזרחי של ים תיכון
…

ברנע דבורה | אוניברסיטת תל–אביב

מעבר חם רגעי ומקומי בזרימת סלאג דו–פאזית
…

ברקרסקי צביקה | מכון ויצמן למדע

יעילות ובטיחות של הצפנה הומומורפית מלאה
…

גבירצמן חיים | האוניברסיטה העברית

השפעת הגאות והשפל בים על תנודות הפן�הביני, על השינויים 

בשדה הזרימה ועל הדיספרסיה באקוויפרים חופיים
…

גבלי יוסף (ספי) | הטכניון

מכניקה של מאקרו–מולקולות בעלות דומיינים דו–יציבים 

המבצעים מעבר קשיח�רך
…

גדלין מיכאל | אוניברסיטת בן–גוריון

יונים בגלי הלם במערכת השמש
…

גוטמן דמיטרי | אוניברסיטת בר–אילן

טופולוגיה והתנהגות מחוץ לשיווי משקל של מערכות

רב–אלקטרוניות בעלות מימדים קטנים
…

גולדפרב דניאלה, פיינטוך עקיבא | מכון ויצמן למדע

שמוש בסמני ספין על בסיס יוני גדוליניום ומנגן למדידות מרחק

על�ידי תהודה מגנטית אלקטרונית � לקראת מדידות תוך תאיות
…

גולן יובל | אוניברסיטת בן–גוריון

חזית המחקר בתחום שיקוע מתמיסות של שכבות דקות

של מוליכים למחצה 
…

גיטיק מוטי | אוניברסיטת תל–אביב

PCF–כפיות אקסטנדרים, מיטוט מונים ו
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גנת אורלי | האוניברסיטה העברית

בעקבות הבריונים ה"חסרים": בסיס תאורטי לפענוח תצפיות

של הלמים בין–גלקטיים
…

גפן יובל | מכון ויצמן למדע

הגבול הקוונטי החזק של מדידות חלשות: 

מצבים וירטואלים, שזירה ועירורים טופולוגיים
…

גרפינקל חיים | האוניברסיטה העברית

השפעה משולבת של תנודת Madden-Julian ושל טמפרטורת מי 

השטח באוקיאנוס האטלנטי על אקלים החורף באירופה ובים התיכון
…

דיאגז לופז אוסבלדו | אוניברסיטת תל–אביב

מידול קירות דומיינים בחומרים פרואלקטרים על–סמך עקרונות 

ראשונים: אינטראקציה עם פגמים ויישומים פוטו–וולטאים

מענק ציוד: משאבים חישוביים למידול חישובי של חומרים
…

דימנט חיים | אוניברסיטת תל–אביב

תגובת ביניים של נוזלים מורכבים עם השלכות ביופיזיקליות
…

דלה טורה עמנואל | אוניברסיטת בר–אילן

זיווג של קווזי–חלקיקים עם זמן חיים סופי � הסבר אפשרי

לעל–מוליכות בטמפרטורה גבוהה
…

הרטניק טוביאס | הטכניון

צפידות שפות גיאומטרית וקוהומולוגית
…

הרמלין דן | אוניברסיטת בן–גוריון

גבולות חדשים למטה–קרנליזציה
…

הרן גלעד, ריבן ענבל | מכון ויצמן למדע

איפיון וויסות מסלולי הקיפול של אדנילאט קינאז: 

מחקר ברמת המולקולה הבודדת
…

ואן האוט רנה | הטכניון

 מדידות של שדה הזרימה התלת�מימדית וכוחות הזרימה

בשובל כדור המוחזק במקום וכדור הקשור בחוט בזרימה אחידה
…

וגנר דניאל–חנוך | מכון ויצמן למדע

חומרים מרוכבים שכבתיים ורבי–סקלות בהשראת הטבע
…

וויס ג'ורג' | אוניברסיטת תל–אביב

בקרה של מערכות מפולגות בעזרת מודל פנימי
…

זיו אלון, ווסט–בלוך ג'יל הלל | אוניברסיטת תל–אביב

לקראת מערכת היברידית מקומית�אזורית להתראה בפני

רעידות–אדמה בישראל

זילברשטיין מרק | הטכניון

שירותי מערכת הפעלה עבור מעבדים מאיצי חישובים עתירי חוטים

מענק ציוד: ציוד וחומרה לחקר מערכות הפעלה למאיצים עתירי 

מקביליות
…

זלדוב אלי, מיאסוידוב יורי | מכון ויצמן למדע

חקר של דינמיקה של מערבולות במוליכי–על עם רזולוציה

של מערבולת בודדת
…

זלצר יורם | אוניברסיטת תל–אביב

מדידות הולכה תלויות זמן של צמתים מולקולרים

מענק מפרס פרידנברג
…

זפולסקי פרול | אוניברסיטת חיפה

אינווריאנטים גאומטריים וטופולוגיים של טרנספורמציות קונטקטיות
…

חביב איתי | אוניברסיטת בן–גוריון

גיאוכרונולוגיה חדשנית של נטיפים בשיטת

(אורניום�תוריום)/הליום
…

חי לירז | האוניברסיטה העברית

 המטריצה החוץ–תאית בביופילמים חידקיים: מחקר מולקולרי

של אינטראקציות ושל תכונות מכניות

מענק ציוד: מערך מיקרוסקופיה לחקר המטריצה החוץ תאית 

בביופילמים חידקיים
…

חמיאל יריב, קורזון איתי | המכון הגיאולוגי

מזחילה על העתקים ועד רעידות אדמה: חקר העתק ים המלח 

בעזרת גיאודזיה וסייסמולוגיה
…

חפץ בנימין, פולובסוב תמרה | האוניברסיטה העברית

טרנספורמציות חימזור של מזהמים אורגניים על�ידי מינרלים: 

תובנות לגבי תפקידו של החומר האורגני המומס במערכת
…

טולדו ירון | אוניברסיטת תל–אביב

הדור הבא של מודלי גלי–ים ואימותם באמצעות מדידות באגן 

המזרחי של הים התיכון 

מענק ציוד: מערכת למדידה מתמשכת של גלים, זרמים ומאמצי 

גזירה בשטחים נרחבים באגן המזרחי של הים התיכון
…

יאיר יואב | האוניברסיטה הפתוחה

מדידות מהקרקע ומהאוויר של פרמטרים חשמליים באטמוספרה 

במזג–אוויר נאה והקשר שלהם לפעילות השמש
…

יוסיבאש זהר | אוניברסיטת בן–גוריון

תאוריות כשל בגופים תלת ממדיים הנתונים למצב מאמצים מורכב: 

ניסוח התאוריות ואימות באמצעות תצפיות ניסויות
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יופה דמיטרי | הטכניון

ממשקים בטמפרטורה נמוכה: אינטראקציות, 

תנודות וסקיילינג 
…

ילינק רז | אוניברסיטת בן–גוריון

Au thiocyanate � חומר מוצא חדש לננוטכנולוגיה של זהב

…

יעקבי איתן | הטכניון

קידודים לזכרונות בלתי נדיפים

מענק ציוד: ציוד מעבדה לחקר זכרונות ומערכות אחסון
…

ירושלמי–רוזן רחל, כץ יבגני | אוניברסיטת בן–גוריון

סופרא מבנים חדשניים של פחמן: 

צינוריות פחמן זעירות מצופות בפולרנים 
…

כהן אורן | הטכניון;

פליישר אבנר | המכללה האקדמית אורט בראודה

יצירה ושימוש של הרמוניות גבוהות עם קיטוב מעגלי ואליפטי
…

כהן יכין | הטכניון

האופי האמפיפילי של מולקולות צלולוזה טבעיות

בתמיסה אמיתית, ויישומו באמולסיפיקציה, חומרים

נקבוביים פונקציונליים ופירוק אנזימטי
…

כלמטץ' עדן | אוניברסיטת בן–גוריון

היררכיות של רלקסציות קמורות ואלגוריתמי

קירוב משופרים
…

כצמן רגינה | אוניברסיטת חיפה

היווצרות, קיום והיעלמות של בועות מתאן במשקעים 

מימיים בוציים: שלבים לקראת הבנה של תהליכי שחרור 

מתאן לאטמוספרה
…

להב אורי | הטכניון

פיתוח, כיול, אימות ובחינה של מודל כללי לחיזוי מדוייק 

 של דחיית צורוני חומצה חלשה על�ידי ממברנות אוסמוזה

הפוכה בדגש על מערכת הבורון
…

לוז בעז | האוניברסיטה העברית

עודף חמצן–17 בחמצן מומס באוקיינוס העמוק
…

לוי אהרן, בן–חמו יאן | אוניברסיטת תל–אביב

מחקר ופיתוח עבור מאיצים �e+e עתידיים �

פיזיקה עם גלאים קדמיים
…

לוין מיכאל | אוניברסיטת בן–גוריון

מכפלה קרטזית ומימד

לוין ענת | מכון ויצמן למדע

מסכי הצגה פאסיבים רגישים לאור במימדים גבוהים
…

לורנץ דוד | האוניברסיטה הפתוחה

מודולריות מונחית שפה עבור תכנות מונחה היבטים
…

ליוברסקי יורי | אוניברסיטת בן–גוריון; 

גרנות יהונתן | האוניברסיטה הפתוחה

זרימות יחסיות וממוגנטות ממקורות אסטרופיסיקלים
…

ליניאל נתן | האוניברסיטה העברית

קומבינטוריקה לוקאלית וגלובלית
…

למקוף גבריאל | אוניברסיטת בן–גוריון

סינתזה, תכונות ופיתוח של ננו–חלקיקים אורגנו–מתכתים
…

לרון יונתן ב. | אוניברסיטת בן–גוריון

תנועת גרופת בזרימות בלתי קצובות בקצב מהיר
…

מאיור דן תומס | אוניברסיטת בר–אילן

בקרה קטליטית באנזימים: מבנה, דינמיקה ופלסטיות במערכות 

טרפנואיד ציקלאז מתוך סימולציות קלאסיות, כמו–קלאסיות וקוונטיות
…

מאירוביץ תם | אוניברסיטת בן–גוריון

פירוק לגורמים בדינמיקה סימבולית
…

מושיוב גור | האוניברסיטה העברית

תזמון בקבוצות על מערך יצור טורי של מכונות מקבילות
…

מטאנס נורמן | האוניברסיטה העברית

גישות כימית לחקר קיפול חלבונים חמצוני בתיווך סלניום

מענק ציוד: ציוד מעבדה לצורך אפיון, ניקוי, ובידוד פפטידים 

וחלבונים סינתטיים
…

מטמון ארי | האוניברסיטה העברית

שימוש באיזוטופ Ne21 הקוסמוגני ככלי למחקר של תהליכי פני 

שטח במחזורים סדימנטרים בפרקי זמן של מאות מליוני שנים
…

מידן דגנית | אוניברסיטת בן–גוריון

תכונות הולכה של מצבי שפה של על מוליכים טופולוגים 

עם אינטרקציות
…

מיטניק לאוניד | הטכניון

תכונות רגולריות ופרקטליות של תהליכי על
…

מילוא טוביה | אוניברסיטת תל–אביב

דיפולופורזיה של ננו חלקיקי ינוס בתעלה וליד קיר
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מלניקוב אנה | אוניברסיטת חיפה

גאומטריה של מסלולים נילפוטנטים והצגות
…

מנגובי דן | האוניברסיטה העברית

אנליזה, גיאומטריה ודינמיקה של פונקציות הרמוניות

ופונקציות עצמיות
…

מנדלסון שחר | הטכניון

תהליכים אמפיריים מנקודת ראות גיאומטרית
…

מנור עופר | הטכניון

מכניזמים של הרטבה אקוסטית בתדר גבוה באזור

המגע שבין נוזל מרטיב ומצע מוצק 

מענק ציוד: מכשור עבור מעבדת מערכות מיקרו וננו פלואידיות 

המופעלות באמצעות גלי שטח אקוסטיים בתדירויות רדיו
…

מרקוביץ' גיל | אוניברסיטת תל–אביב

כיראליות במימדי ננו: תכונות פיזיקליות של ננו–גבישים במבנה 

גבישי כיראלי המגודלים עם בקרה על טוהר אננטיומרי וצורה
…

נדלר בועז | מכון ויצמן למדע

שחזור פאזה וקטוריאלי: אתגרים מתמטיים, סטטיסטיים וחישוביים
…

נוימן רוני | מכון ויצמן למדע

מעבר חמצן ותגובות חימצון סלקטיביות חדשות המזורזות

על�ידי פוליאוקסומתכות
…

ניסן נעם | האוניברסיטה העברית

סיבוכיות של התכנסות לשווי משקל בשווקים ומשחקים
…

ניר אבינעם | הטכניון

היווצרות, התפתחות ויציבות של טיפות טורואידליות 

בזרימת דחיסה
…

נצרתי משה | הטכניון

ממשקי תקשורת פוטונית קרים יותר, פשוטים יותר, 

עמידים יותר, מהירים יותר 
…

סודרי דוד, גינזבורג דוד | אוניברסיטת תל–אביב

מסלולים יוניפוטנטיים, מיון אינטגרלים ראנקין�סלברג וירידה 

אוטומורפית בחבורות יוצאות מן הכלל
…

סמוטי וויצ'ך | אוניברסיטת תל–אביב

מחקרים בתורת הגרפים הקיצונית ובגרפים עם אקראיות מדומה
…

סקלוסוב גבריאל | אוניברסיטת בן–גוריון

גישות אלגוריתמיות לניהול תורים עם תעבורה הטרוגנית

עטיה חגית | הטכניון;

הנדלר דני | אוניברסיטת בן–גוריון

סינכרוניזציה סקלבילית במודלים חלשים של זכרון משותף
…

פאר אבי | אוניברסיטת בר–אילן

מדידה מדוייקת של דינמיקה מולקולרית מהירה באמצעות

מתנד ראמאן קוהרנטי השאוב על�ידי מסרק תדר
…

פוליאק מיכאל | הטכניון

קידוד קומבינטורי ושמורות של 3–יריעות
…

פורת דני | האוניברסיטה העברית; 

קוטלייר אלכסנדר | אוניברסיטת תל–אביב

מעבר מטען בנגזרות DNA חדשות למרחקים מולקולריים

ארוכים על פני משטחים קשים
…

פז ירון | הטכניון

תופעות פוטוקטליטיות רגעיות תלויות כיווניות פני השטח
…

פז–פסטרנק משה, רוזנברג גרגורי | אוניברסיטת תל–אביב

פרימת המורכבות של טרנספורמציות אלקטרוניות

ומבניות בתרכובות מתכות המעבר בתנאים קיצוניים

של לחצים גבוהים
…

פטרנק ארז | הטכניון

אתגרים חדשים (וישנים) לניהול זיכרון אוטומטי
…

פינסקי מרק | האוניברסיטה העברית

מעבר פאזה בעננים סטרטיפורמים בפאזה מעורבת: 

תאוריה ומודלים מתקדמים
…

פיסמן ליאוניד | הטכניון

תצורות ומבנים תלת ממדיים מאורגנים מאליהם 

באלסטומרים נמאטים
…

פירסטנברג עופר | מכון ויצמן למדע

אופטיקה קוונטית לא–ליניארית עם אטומי רידברג קרים 

בשלושה מימדים

מענק ציוד: מערכת ניסויית למימוש וניטור אינטראקציות חזקות

בין פוטונים, כולל קירור ולכידת אטומים ועירור למצבי רידברג
…

פליישר שר–לי | אוניברסיטת תל–אביב

שליטה קוהרנטית בדינמיקה מולקולרית באמצעות שדות לייזר

קצרי זמן תוך שילוב תחומי התדר הנראה והטרה–הרץ

 מענק ציוד: מערכת לייזר פמטו�שניות מוגברת וציוד נלווה
לשליטה קוהרנטית ודינמיקה מולקולרית על�ידי פולסים

בתחומי האינפרה–אדום, הנראה והטרה–הרץ
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פסקין אורי | הטכניון

צמתים מולקולריים מעבר למצב עמיד: 

תאוריה וישומים
…

פרומקר יבגני יוג'ין | אוניברסיטת בן–גוריון

סלילת הדרך למדידה ולשיחזור של קרינה של 

אטו–שניות ברמה מולקולרית

מענק ציוד: מערכת ליזר מוגברת לפולסים של פמטו�שניות
…

פרז גלעד | מכון ויצמן למדע

ממדידות עקיפות ומדויקות של פיזיקת טעמים

LHC–ואסטרופיזיקה חלקיקית לתגליות ב
…

פרידלנד לזר | האוניברסיטה העברית

עירור ושליטה בגלים אקוסטיים לא לינאריים

מסונכרנים של יונים
…

פרידמן אמיליה | אוניברסיטת תל–אביב

גישת אופטימיזציה קמורה לבקרה של מערכות

אינסוף ממדיות
…

פרידמן מיכה | אוניברסיטת תל–אביב

אמינו–סוכרים אמפיפילים בהשראת מבנים ביולוגיים: 

תכנון, סינתזה ובחינה ביולוגית של אנטיביוטיקות הפוגעות 

בקרומיות חיידקים
…

פרנקל סטיבן | הטכניון

סימולציות LES של גזים וסילוני תרסיסים

בלהבות ובבערה: מידול מתקדם לסקאלות תת–רשת

GPU וחישוב מבוסס

מענק ציוד: מחשב–על המשתמש ב–GPU לסימולציה

של בעירה טורבורנטית
…

פת–שמיר בעז | אוניברסיטת תל–אביב

חישוב מבוזר מודע לרוחב�סרט
…

צדוק אבינועם | אוניברסיטת בר–אילן

עיבוד אות וחישה באמצעות סיבים והתקנים פוטוניים 

על בסיס זכוכית קלקוג'נית
…

צליל שלי | הטכניון

בסיס ביופיזיקלי לתקשורת מכנית בין תאים

מענק ציוד: מערכת הדמיה למדידת כוחות ודפורמציות

מיקרוניות המופעלים על�ידי תאים
…

צנזור–הלל קרן | הטכניון

הכח החישובי של מודלים לחישוב מבוזר

צרי יואב | אוניברסיטת בן–גוריון

אלקטרוסטטיקה של תמיסות נוזלים � מעברי פאזה, 

יציבות של קולואידים וזרימה
…

קוג'מן מנחם | אוניברסיטת בן–גוריון

שיטות אסימפטוטיות באלגברה בוליאנית ומשפחות 

אינסופיות של קבוצות
…

קול משה | אוניברסיטת תל–אביב

קומפלקסים 'כיראליים סביב המתכת': 

כימיה קואורדינטיבית ויישומים בקטליזה
…

קופליק צבי | אוניברסיטת חיפה

מודל משתמש מבוסס גרפים
…

קושילביץ אייל, ישי יובל | הטכניון

נושאים בקריפטוגרפיה בלתי–מותנית
…

קליין יעקב | מכון ויצמן למדע

הידרוג'לים בעלי תכונות סיכה–עצמית באמצעות

ננו–וקטורים ממויימים
…

קנטי רן | אוניברסיטת תל–אביב

כיוונים חדשים בהוכחות קצרות, מיצוי ידע ומיסוך תכנה
…

קסל רונית | האוניברסיטה העברית

תנועת פחמן ומימן במעטפת: 

מחקר ניסוי עד שישה גיגה פסקל
…

קפלן איתי | האוניברסיטה העברית

שלושה פרויקטים בתורת המודלים: תורות לא יציבות

ובמיוחד תלות ותכונת העץ מסוג שני; עצמת בורל

של טיפוסי לסקר ויחסי שקילות תורת–מודליים אחרים;

ותתי חבורות סגורות מרביות של החבורה הסימטרית

האינסופית
…

קפלן וויין | הטכניון

מבנה, הרכב ואנרגיה של מעברי ספיחה של 

משטחי ביניים
…

קפלן חיים, כהן עידית, פיאט עמוס | אוניברסיטת תל–אביב; 

רודיטי ליעם | אוניברסיטת בר–אילן

אלגוריתמים ואפליקציות של שיטות לתיוג צמתים בגרפים
…

קראוס שרית | אוניברסיטת בר–אילן; 

חזון נועם | אוניברסיטת אריאל בשומרון

איך ניתן לשנות החלטה של קבוצה?
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קריצ'בסקי אולג | אוניברסיטת בן–גוריון

ארגון מבני ואינטראקציות פיזיות בנוקלאויד של חיידק
…

קרנר דמיטרי | אוניברסיטת בן–גוריון

גנוס סינגולארי (השערת דרפי) והתפלגות הספקטרום

(השערת הרטלינג)
…

רביץ דרור | אוניברסיטת בר–אילן

תזמון חסכוני באנרגיה של רשתות חיישנים ניידים
…

רובינפלד רונית | אוניברסיטת תל–אביב

אלגוריתמים להבנת התפלגויות מעל תחומים גדולים
…

רוזין אריה | אוניברסיטת תל–אביב

 גלאי חלקיקים עמיד לנזקי קרינה על בסיס

סיליקון�גרמניום עם קיזוז ליתיום
…

רז רן | מכון ויצמן למדע

חסמים תחתונים למודלי חישוב וקשרים לנושאים אחרים

בסיבוכיות חישוב
…

רזניקוב אנדרי | אוניברסיטת בר–אילן; 

ברנשטיין יוסף | אוניברסיטת תל–אביב

אינטגרלים של פונקציות אוטומורפיות וערכים של

L פונקציות
…

רייך יורם | אוניברסיטת תל–אביב

שיטה חישובית לתגלית מדעית של ידע הנדסי
…

רינות אסף | אוניברסיטת בר–אילן

קומבינטוריקה של מונים חריגים
…

שביב גיורא | הטכניון

אבולוציה ארוכת זמן של משתנים קטקליסמיים
…

שגיא יואב | הטכניון

השפעת ממדיות מוקטנת על מוליכות–על ויצירת

זוגות בגז של פרמיונים קרים

מענק ציוד: מערכת לקירור גז של פרמיונים קרים
…

שוורץ עודד | האוניברסיטה העברית

חישוב מקבילי מתקדם

מענק ציוד: צבר מחשבים
…

שויער יעקב | אוניברסיטת תל–אביב

מיקרו ג'ירוסקופ אופטי המבוסס על לייזר בראגג רדיאלי: 

מעבר לאפקט סאניאק

שורץ משה | אוניברסיטת בן–גוריון

קודי כיסוי וסכמות שחזור מעל פרמוטציות
…

שטורם ארנון | אוניברסיטת בן–גוריון

מיפוי ידע באמצעות טכניקה של הנדסת

דרישות מונחות מטרה
…

שייביץ עופר | אוניברסיטת תל–אביב

תקשורת הידודית בערוצים רועשים: 

פרוטוקולים וחסמי ביצועים
…

שילה דורון | הטכניון

מחסומים, מנגנונים וחוקים לתנועה של גבולות תאומים 

בחומרים פרואים
…

שיקלר רפאל | אוניברסיטת בן–גוריון

אפיון מרחבי וזמני של מטען כלוא בהתקני זיכרון מסוג 

פלאש אורגני על�ידי שימוש במיקרוסקופ גשש קלווין סורק
…

שכטר לוי | הטכניון

מקור אלקטרונים חדיש בעל אמיטנס נמוך במיוחד
…

שכטר משה | אוניברסיטת בן–גוריון

מבנה מיקרוסקופי ותכונות בטמפרטורות נמוכות של 

חומרים אמורפיים
…

שלו–שוורץ שי | האוניברסיטה העברית

למידת תכונות: יסודות תאורטיים ואלגוריתמים מעשיים
…

שמשוני אפרת | אוניברסיטת בר–אילן

דרגות חופש מתהוות והיברידיות בחומר קוונטי 

בעל מימד נמוך
…

שפירא אמיר | אוניברסיטת בן–גוריון; 

רימון אילון | הטכניון

מערכות אחיזה רובוטיות מינימליסטיות: תכנון מכני, 

אחיזות כלוב, וחידוש אחיזות דינמיות
…

שקולניצקי יואל | אוניברסיטת תל–אביב

אלגוריתמים לשחזור מבנים במיקרוסקופיה אלקטרונית
…

שריג עמרי | מכון ויצמן למדע

נושאים בתורה ארגודית על מרחבים לא קומפקטיים
…

תא–שמע אמנון | אוניברסיטת תל–אביב

שימוש בכלים מגאומטריה אלגברית לבניות מפורשות של 

עצמים פסאודו–אקראיים
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בלנק דוד | אוניברסיטת חיפה

A1 מרחבים ממיינים ותורת הומטופיה
…

ברויאר יונתן | האוניברסיטה העברית

 פיזיקה קוונטית (וקלאסית) תוך שימוש באופרטורים

(PHHQP13) לא–הרמיטיים
…

דומשלק כרמל | הטכניון

אלגוריתמי תכנון סדרתי תחת פורמליזמי פעולה עשירים
…

הייבלום מרדכי | מכון ויצמן למדע

תופעות חדשות באפקט ההול הקוונטי
…

וגנר דניאל–חנוך | מכון ויצמן למדע

COMPO2014 � ננו וביו חומרים מרוכבים
…

זיו–יוקלסון מיכל | אוניברסיטת בן–גוריון

 אלגוריתמים יעילים לאנליזה השואתית של מחרוזות

גנומיות ו–RNA לא מקודד
…

זמיר רם, פדר מאיר, ארז אורי | אוניברסיטת תל–אביב; 

קוכמן יובל | האוניברסיטה העברית; 

שמאי (שיץ) שלמה, מרחב נרי, שטינברג יוסף | הטכניון; 

פרמוטר חיים | אוניברסיטת בן–גוריון

סדנא בתורת האינפורמציה
…

חזן אלעד | הטכניון

ניהול וניתוח מידע רב
…

כהן ישראל | הטכניון

חידושים בעיבוד אותות ועיבוד תמונה
…

לזר בעז | האוניברסיטה העברית; 

שטיין מרדכי | המכון הגיאולוגי

 קדוח ים המלח כחלון להיסטוריה האקלימית והססמית

של אזור הלבנט ברביעון העליון
…

ליובלינסקי מיכאל | אוניברסיטת בן–גוריון

התנגשויות של יונים כבדים במאיץ האדרונים הגדול: הפרמי הראשון

מיטניק לאוניד | הטכניון

תהליכים סטוכסטיים, שדות אקראיים, תכונות

ָעִדינות שלהם וגיאומטריה
…

סלע צליל | האוניברסיטה העברית

תורת החבורות הגיאומטרית והקומבינטורית
…

פלנר אריאל, שמעוני אייל | אוניברסיטת בן–גוריון

שילוב שיטות בינה מלאכותית מתקדמות 

באלגוריתמי חיפוש יורסיטי וקומבינטורי בגרפים

ותחת אי–ודאות
…

קימל רון, אלעד מיכאל | הטכניון

סדנא בנושא מידול וניתוח תמונות וצורות
…

קליין ליאור, שרוני עמוס | אוניברסיטת בר–אילן; 

דגן יורם | אוניברסיטת תל–אביב

התפתחויות אחרונות בספינטרוניקה
…

קנציפר יוג'ין | מכון טכנולוגי חולון

מטריצות אקראיות לא הרמיטיות:

50 שנה אחרי ג'יניבר
…

רבינוביץ אליעזר | האוניברסיטה העברית

100 שנים לתורת היחסות הכללית: 

מתיאוריה לנסיון וחזרה
…

שגיב מיכה | הטכניון

חבורות מחלקות של העתקות ותורת טייכמולר
…

שוקף יאיר | אוניברסיטת תל–אביב; 

מוכמל דוד | מכון ויצמן למדע

פרקולציה ומעבר הזכוכית � מודלים מבוססי אילוצים

קינטיים, פרקולציית בוטסטרפ, מעברי פאזה מסדר מעורב,

וסטיות גדולות
…

שמשוני אפרת | אוניברסיטת בר–אילן

הכנס ההודי�ישראלי השישי על נושאים בחזית 

הפיזיקה של חומר מעובה

מענק לסדנאות מחקר
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אראל יגאל, לזר בעז, אנזל יהודה | האוניברסיטה העברית;

מרקו שמואל, בן–אברהם צבי | אוניברסיטת תל–אביב; 

לזר מייקל | אוניברסיטת חיפה

קדוח ים המלח � ארכיב ארוך טווח של שינויי אקלים ורעידות אדמה
…

ברכוז מיכה, אהרוני עופר, קומרגודסקי זוהר, שוימר אדם | מכון ויצמן למדע; 

זוננשיין יעקב, ינקלביץ שמעון, יצחקי ניסן, עוז ירון | אוניברסיטת תל–אביב; 

אליצור שמואל, גבעון עמית, רבינוביץ אליעזר | האוניברסיטה העברית; 

ירום עמוס | הטכניון

תורת המיתרים � משאלות יסוד ליישומים

מענק למוקדי מחקר

טסלר ניר, חאיק חוסאם, פריי גיטי | הטכניון

הדפסה על סקלה של מיקרומטר עד ננומטר � עירוב והתאמה להדפסת היי–טק
…

לוי אוריאל, עמנואל סיימון, 

ירושלמי רועי | האוניברסיטה העברית

קרן יונים מפוקסת
…

מוקארי טאלב, גולן יובל, 

אליה נטלי | אוניברסיטת בן–גוריון

מיקרוסקופ אלקטרוני סורק בעל רזולציה אולטרא–גבוהה
…

נוימן רוני, ואן דר באום מילקו, 

מרגוליס דוד | מכון ויצמן למדע

מס ספקטרומטריה לזיהוי ואיפיון, תרכובות, אורגניים, אנאורגניים ואורגנו–מתכתיים
…

רהימיפור שי, גדנקן אהרן,

פישר בלהה | אוניברסיטת בר–אילן

מכשיר מס ספקטרומטר מבוסס אנליזת "טוף" המצוייד במכשיר כרומטוגרפיית נוזלית

בלחץ גבוה ובעל יכולת ביצוע פרגמנטציה לזיהוי וכימות חומרים כימיים וביולוגיים

מענק לציוד מוסדי בסיסי
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תוכניות 
ייעודיות היא  בנפט  זו  טכנולוגית  תלות  התחבורה.  בתחום  במיוחד  ובולטת  לשנה,  משנה  וגוברת  הולכת  בנפט  העולם  תלות 

בעלת השלכות סביבתיות חמורות, פגיעה חריפה ביציבות המחירים ובצמיחה הכלכלית בעולם, ומערערת את היציבות 
הגיאופוליטית באזורים נרחבים בו. 

לאור האינטרס הלאומי האסטרטגי הכריזה ממשלת ישראל (החלטה 1354 מיום 7.2.2010) כי מחקר ופיתוח של טכנולוגיות 
המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה מהווה משימה לאומית המחייבת רתימת משאבים לאומיים ותעדוף 
טכנולוגיות  לפיתוח  הממשלה  ראש  במשרד  שגובשה  לאומית  תוכנית  הממשלה  אימצה   2011 בינואר  עליונה.  ברמה 
המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה ולחיזוק תעשיות עתירות ידע בתחום. רכיב מרכזי בתוכנית הוא חיזוק 
תשתית המחקר האקדמי, בסיסי ותרגומי, המחקר היישומי בתחום תחליפי הנפט וקידום מחקר ופיתוח של טכנולוגיות 

המקטינות את התלות העולמית בנפט לתחבורה. 

יעדי התוכנית כוללים:
קידום פיתוח טכנולוגיות המקטינות את השימוש העולמי בנפט בתחבורה. ��

חיזוק המחקר בתחום תחליפי הנפט בישראל, ושאיפה למעמד מוביל בעולם, תוך שיפור ושדרוג התשתיות המחקריות  ��
בתחום זה בארץ.

יצירת מסה קריטית של חוקרים בישראל והעצמת יתרונות יחסיים בתחומי חקר תחליפי דלק לתחבורה, תוך גיוסם  ��
של חוקרים חדשים מעולים בתחום זה במוסדות להשכלה גבוהה והכשרת דור חדש של חוקרים.

עידוד שיתופי פעולה מחקריים בתחום בין המוסדות להשכלה גבוהה, וכן יצירת שיתוף פעולה בין האקדמיה לתעשייה  ��
בארץ על מנת ליצור ערוצי יישום מהירים, לבסס יכולות העברת ידע ולהכשיר כוח אדם איכותי לתעשייה.

17 בקשות מקדמיות, לתשע אושרה הגשת  זה הוגשו  בו פעל המסלול. למחזור  מחזור תשע"ה היה המחזור השלישי 
בקשה מלאה ושלוש בקשות אושרו למימון.

 
ואלו שמות הזוכים:

גולדניצקי דיאנה, פלד עמנואל | אוניברסיטת תל–אביב

מצבר ליתיום–גופרית מתקדם עבור רכב חשמלי
…

הדר יצחק, ירדן עודד | האוניברסיטה העברית

נטרול תרכובות פורניות המעכבות יצור אתנול: 

חקר מנגנוני עמידות ופרוק בפטריות
…

נוימן רוני | מכון ויצמן למדע

הפיכתם של ביומסה ומתאן לגז סיתזה (פחמן חד–חמצני ומימן)

באמצעות פוספו–וונדאטים בתהליך קטליטי/אלקטרוכימי

תוכנית לעידוד מחקר בתחום
םתחליפי נפט לתחבורה
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 תחום
מדעי החיים 

והרפואה
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 תחום מדעי 
החיים והרפואה

הקרן הלאומית למדע היא כיום הגוף המרכזי בארץ התומך במחקר בסיסי בכל תחומי מדעי החיים והרפואה. 

מענקי מחקר אישיים

 37 (ירידה של  488 בקשות במחזור הקודם  451 בקשות, לעומת  זה, במסלול המענק האישי הוגשו השנה  בתחום 

בקשות, שהן כ–8%, שניתן ליחסן לתנודות שנתיות). המסלולים הנוספים בקרן שהתאפשרו הודות להמשך התרומה 

ופתיחת  בבתי–חולים  לרופאים–חוקרים  התוכנית  של  בקיומה  הממשלתית  התמיכה  מורשה,  תוכנית  של  הנדיבה 

תוכניות משותפות עם מכון ברוד (BROAD) בארה"ב, איפשרו להגדיל את מספר ההגשות הכללי בתחום מדעי החיים 

ורפואה לכ–530 בקשות.

מתוך 451 הבקשות שהוגשו למחזור המענקים הנוכחי במסלול המענק האישי אושרו למימון 143 בקשות (31.7%), 

 בסכום כולל של כ–39.7 מליון ₪. סכום המענק הממוצע בתחום במסלול זה הוא כ–278 אלף ₪, לעומת כ–275 אלף ₪

בשנה שעברה.

דרכם  בראשית  הנמצאים  צעירים  חוקרים  של  הן  המגישים  סה"כ  מתוך  שאושרו  מהבקשות  שכ–17%  בסיפוק  נציין 

המדעית העצמאית. יתר על כן, חלק גדול מהן דורג בראש רשימות הוועדות השונות, מה שמעיד על איכותו של דור 

המדענים הצעירים שלנו, המביאים עימם שיטות וגישות מחקריות הנמצאות בחזית המדע. קליטתם של אנשי הסגל 

ואיחולי  ברכות  אלה  לחוקרים  שולחים  אנו  בתחום.  המדעי  המחקר  של  התחדשותו  את  מבטיח  במוסדות  הצעירים 

הצלחה בדרכם המדעית.

דרוג הבקשות התבסס, כבכל שנה, על עבודת מיון והערכה של הוועדות המקצועיות בתחום (20 במספר). עבודתן של 

הוועדות בבדיקת הבקשות, בחירת השופטים, קריאת חוות הדעת ודרוג הבקשות נעשתה במסירות ומיומנות מקצועית 

יוצאות מן הכלל, ואני מבקשת להביע  כאן את הערכתי הרבה ותודתי ליושבי ראש הוועדות וחבריהן על עבודתם המסורה. 

תודה נוספת שלוחה לכ–2,000 הסוקרים המצויינים מרחבי העולם והארץ אשר טרחו  והעבירו אלינו חוות דעת מפורטות 

ואינפורמטיביות, אשר היוו את הבסיס לעבודת הוועדות.

כבכל שנה ניתן היה להבחין גם הפעם בשונות ברמת הבקשות בשטחים השונים. מבין תחומי המחקר השונים בלטו השנה 
באיכותן בקשות בתחומי הנוירו–ביולוגיה, והתקשורת התאית.

60

הקרן הלאומית למדע דו”ח שנתי | תשע”ה | 2014/15 



ם
חו

ת
ם 

יי
ח

ה
י 

דע
מ

ה
א

פו
הר

ו

מענקי ציוד 
מלבד בקשות למענקים אישיים מוגשות לקרן בקשות רבות לסיוע ברכישת ציוד במסלולים שונים כולל: ציוד לחברי  סגל 

חדשים, ציוד מוסדי וציוד ייעודי הנדרש לצורך ביצוע עבודת המחקר, הנכלל בבקשה למענק המחקר.

הדרישה המוגברת לציוד, ובכלל זה, פריטי ציוד אשר לא נכללו בעבר בבקשות שהגיעו לקרן, משקפת צרכים גוברים 

לשימוש בציוד מתקדם במחקר המודרני ובקושי של רבים ממוסדות המחקר לספק לחוקריהם את התשתית הנדרשת. 

רבים מהפרויקטים מתבססים על גישות מחקריות מורכבות ויקרות: שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כגון ספקטרומטרית 

מסות, מיקרוסקופים עם יכולת איבחון ברמת רזולוציה גבוהה, מערכות הדמיה והפרדת תאים משוכללות, מערכות 

מורכבות לרצפי DNA ו–RNA, (High-Throughput sequencing system) ועוד. 

במסגרת תוכנית מענקי הציוד לחברי סגל חדשים אושר סכום של כ–18.6 מליון ₪ לרכישת ציוד עבור  29 חוקרים צעירים 

שבקשותיהם למענק אישי זכו להערכה גבוהה על�ידי הוועדות המקצועיות. במסגרת הציוד המוסדי אושרו 4 בקשות 

מתוך 8 שהוגשו בסכום כולל של 3.15 מליון ₪.

מוקדי מחקר

במסלול מוקדי המחקר הוגשו השנה שתי בקשות שלצערנו לא זכו לחוות דעת טובות מספיק. מוקדי המחקר מיועדים 

לקידום שיתופי פעולה בין קבוצות מחקר, אשר מאופיינים על�ידי מצויינות מדעית, ועל�ידי סינרגיה ברורה בין השותפים. 

אנחנו מקווים כי תקציב השנה הבאה  יאפשר לנו להמשיך לחזק ולתת הזדמנות לפעילות חשובה זו. 

סדנאות מחקר

פעילות אחרת של הקרן מוקדשת לתמיכה בסדנאות מחקר הקשורות למחקרים הממומנים על�ידי הקרן. השנה הוגשו 

ואושרו 6 סדנאות בתחומים של תהליכי הזדקנות והפרוטאום, שלד התא, המיטוכונדריה, עריכת RNA ועקות למיניהן. 

בתחומים  בעולם  הראשונה  מהשורה  אורחים  מדענים  ארצה  להביא  ויאפשרו  זו,  בשנה  להתקיים  אמורות  הסדנאות 

האמורים, אנחנו מאחלים להם הצלחה.

תוכניות ייעודיות

תוכנית ייעודית המופעלת בקרן זה מספר שנים בתמיכת קרן מורשה, הינה תוכנית לעידוד וחיזוק המחקר

45 בקשות  ומחלות מטבוליות. לתוכנית הוגשו  גנטיות  נוירו–דגנרטיביות, מחלות  הביו–רפואי בתחומים של מחלות 

ומתוכן הומלצו לזכייה 8 בקשות (כ–17%). 

נוסף בתמיכת  לה תקציב  הושג  ולאור הצלחתה  "מורשה",  והסתיימה במסגרת תוכניות  נוספת שהתחילה  תוכנית 

בבתי–החולים,  המתבצע  הקליני  במחקר  תמיכה  שמטרתה  בבתי–חולים  רופאים–חוקרים  תוכנית  היא  ות"ת, 

וברופאים צעירים הרוצים לפתח מחקר ביו–רפואי עצמאי. מטרת התוכנית היא לאפשר להם להקדיש זמן למחקר 

ועל כן מחצית המענק מוקדשת למימון המחקר עצמו והמחצית האחרת ל"קניית זמן" למחקר (לצורך שחרור הרופא 

ממטלות קליניות במחלקה). 

הוקצבו למסלול כ–1.4 מיליון ₪. מספר הבקשות השנה עמד על 22 (לעומת 17 בשנה שעברה). 7 בקשות זכו השנה 

במענקים אלו (31%).

זיהינו שיפור מרשים בהתארגנות המערכת הרפואית לקליטת מסלול זה. אנו מברכים על התהליך ומקוים כי התמיכה 
בהרחבת תשתית מדעית חוקרת בבתי�החולים תטביע את חותמה ותמנף את המערכת הרפואית. אנחנו מקוים כי נוכל 

להמשיך לתמוך בתוכניות חשובות אלו, וכי בוגרי תוכנית זו ישתלבו בעתיד במסגרת המענקים האישיים של הקרן. 
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תוכנית נוספת נפתחה בשנה שעברה באדיבותו של מכון ברוד (BROAD) בארה"ב, לתמיכה במחקר בתחום הביולוגיה 
לאחר  לארץ  החוזרים  בבתר�דוקטורנטים  תמיכה  לשם  וכן   (SYSTEMS BIOLOGY; CELL CIRCUIT) מערכות  של 

השתלמות במכון BROAD. במסגרת התוכנית אף נערכו שני כינוסים, אחד בארץ ואחד בארה"ב, שזכו להצלחה רבה

הייתה למחקר  התמיכה  זה.  חשוב  במכון  לחוקרים  ישראלים  חוקרים  בין  עתידיים  פעולה  שיתופי  יעודדו   וודאי 

כמליון ₪ וזכו שלוש בקשות מתוך שמונה שהוגשו. התמיכה בבתר�דוקטורנטים בעת עבודתם במכון BROAD ממומנת 

כולה על�ידי מכון זה, ועם חזרתם לארץ תתמוך הקרן בעזרה בקליטתם.

ברצוני לנצל במה זו להודות  לקרן מורשה, נציגיה בארץ וליועציה המדעיים על תרומתם החשובה לקליטת

אלו  בנושאים  הידע  ולהרחבת  להם  החדשים  בשטחים  למחקר  חוקרים  כניסת  לעידוד  צעירים,  חוקרים  ועידוד 

ולהגברת המחקר הקליני בארץ, ועל זיהוי וחיזוק תחומי מחקר הזקוקים לתיגבור, באמצעות התוכניות השונות

בהן תמכה בקרן בעבר ובהווה וכן לקרן BROAD, ולחזק את ידיהם על שיתוף הפעולה הברוך שלהם עם

הקרן הלאומית למדע.

ברצוני להודות לפרופ' בני גיגר, על הדרך היעילה והנבונה שבה הוא מכלכל את פעילות הקרן, ועל  היותו נושא דברה 

של הקרן בפני הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה ומשרד האוצר, ועל ההשקעה הרבה, היצירתית 

מימון  מקורות  מציאת  לצורך  בארץ ובעולם  נוספים  תומכים  וגופים  תורמים  עם  הקשר  וטיפוח  בייזום  והמוצלחת 

ומסלולים חדשים בארץ ובחו"ל לקידום המחקר המדעי בארץ. 

אנחנו מבקשים לחזק את ידיו בהדגישו את חשיבותה וחיוניותה של הקרן לתפקוד הקהילה המדעית בארץ, לשמירת 

המצויינות ויכולת התמודדותה בזירה המדעית הבינלאומית. יוזמתו הברוכה מרובת המאמצים הובילה ותוביל לחיזוק 

הקשר המחקרי עם קרנות חשובות שיבוא לידי ביטוי במענקי מחקר חדשים ותמיכה בכינוסים בינלאומיים בנושאים 

מרכזיים וחדשניים בתחומי המחקר הביולוגי והביו–רפואי. 

תחום מנהלת  רוקמן  אווה  ולד"ר  והרפואה,  החיים  מדעי  תחום  מנהלת  גיא,  רינה  לד"ר  נתונה  מיוחדת   תודה 

במלאכת  נפלאה  עבודה  ועשו  וקשות  רחבות  מטלות  עם  השנה  גם  שהתמודדו  ביכורה,  ותוכניות  הביו–רפואה 

והחם עם החוקרים  הוועדות התחומיות, ובקיום הקשר הרצוף  ותיאום פעילות  ניהול  בריכוז,  המחשבת הכרוכה 

מגישי הבקשות ועם חברי הוועדות השונות. התבונה, שיקול הדעת, הנסיון והמקצועיות וכן נועם ההליכות שלהן 

ראויים לכל שבח ולתודת כולנו. 

ולהילה שעזרו בדייקנות,  יפה�מיטווך, מנכ"ל הקרן, לרחלי  אני מבקשת להוסיף תודה וברכות מיוחדות לד"ר תמר 

יעילות ובמסירות לעמוד במטלות המרובות, וכן להלינה, להדר, לרבקה ולשרה המידעניות אשר סייעו בידי הוועדות 

במציאת ואיתור הסוקרים, ולכל הצוות המסור והיעיל בקרן שכדרכו טרח לסייע לעבודת הוועדות.

ולסייע לה בקידום המחקר  זו לקריאה לקהילייה המדעית כולה לתת כתף לעבודת הקרן  אני מבקשת, לנצל במה 

המדעי. הנהלת הקרן משקיעה רבות בחיפוש מקורות מימון, הרחבת וקידום מסלולים חדשים כדי לתמוך בחוקרים 

ובמחקר המדעי בארץ על מנת לאפשר לו להתמודד בהצלחה עם התחרות הגוברת והולכת בעולם המדעי. 

צוות הקרן משקיע מאמצים רבים בכדי לאפשר התרחבות וריבוי המסלולים בקרן. 
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עם זאת, אנחנו ארץ קטנה המנסה לקיים מחקר ענף ומתקדם. מספר החוקרים בתחומים האמורים בארץ מוגבל 
השקעה  גם  נדרשת  בינלאומיים  סטנדרטים  על�פי  המענקים  וחלוקת  הפוטנציאל   מימוש  לאפשר  מנת  ועל 
רבה של הקהילייה המדעית בארץ אם כסוקרים או כחברי ועדות ולעיתים גם בתדירות גבוהה מן הסביר, תוך 
התמודדות עם עומס עבודה כבד. סיוע זה חיוני להמשך פעילותה של הקרן ואני פונה אליכם בקריאה להמשיך 

ולתת כתף לקרן גם בעתיד.

מדעיים  הישגים  שגשוג,  של  שנה  לכולנו,  פורייה  עבודה  של  שנה  ושקט,  שלום  שנת  בברכת  לסיים  ברצוני 
ופריצות דרך.

פרופ’ שולה מיכאלי    
ראש התחום    

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

ש
חד

ל 
סג

וד 
צי

ציוד מוסדי סדנאות

7%

64%

30%

5%

1%
קי מחקר אישיים

מענ
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אברמסקי צביקה | אוניברסיטת בן–גוריון

בנייה ובחינת מודלים התנהגותיים של תורת המשחקים

על יחסי טורף נטרף: מערכת מודל עם לבנית קטנה ודגי זהב
…

אוהד ניר | אוניברסיטת תל–אביב

האם הפצה מושפעת מעקת הדורות הקודמים

בניזמית לופתת? 
…

אוליצקי איגור | מכון ויצמן למדע

שיטות חישוביות וניסוייות לזיהוי איזורים בעלי חשיבות

תפקודית במולקולות RNA ארוכות אשר אינן מקודדות

לחלבונים 

 RNA מענק ציוד: תפקידים ודרכי פעולה של מולקולות

ארוכות שאינן מקודדות לחלבונים בהתמיינות
…

אורי נעמי | האוניברסיטה העברית

מתווכים ספציפים של ההורמון אוקסין בהשפעתו על 

עיצוב צורת העלה
…

אזהרי חיים | הטכניון

ניטור לא פולשני של טיפולים תרמיים עם פולשנות מזערית

X של קרני CT–ידי שימוש ב�על
…

אחיטוב יאיר | אוניברסיטת בר–אילן

(BALANOMORPHA) בעקבות דרווין: האבולוציה של בלוטי הים

אחישר אהוד | מכון ויצמן למדע

אבחנה ניסויית בין היפותזות של תפישת עצמים

באמצעות מישוש: תפישה בחוג סגור או בחוג פתוח?
…

אייזנבך לאה | מכון ויצמן למדע

 :T אבולוציה של קולטני תאי

יחסי מבנה�פעילות ואימונותרפיה של סרטן
…

אייזנבך מיכאל | מכון ויצמן למדע

מנגנוני תגובת הדחיה בכמוטקסיס של אשריכיה קולי
…

אילן מיכה | אוניברסיטת תל–אביב

מעגל הארסן מתווך הבקטריות

Theonella swinhoei בספוג הים סופי
…

אלבאום רבקה | האוניברסיטה העברית

המנגנון הביולוגי לשיקוע סיליקון בעלי סורגום
…

אלקין מיכאל, מאירוביץ עמיחי | מרכז רפואי הדסה

הפרנאז: שחקן חדש בקשר מולקולרי בין

השמנה וסרטן השד
…

אנגלנדר סימון | הטכניון

תפקיד מערכת היוביקויטין ואוטופג'י

במחלת פרקינסון

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש

רשימת הזוכים בתחום מדעי החיים והרפואה
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אנשל–סייפרס דוד | אוניברסיטת בר–אילן

תפקיד הדרמל פאפילה של זקיק השערה בעיצוב

הרשת המולקולרית והתנהגות תאי גזע המבקרים

את מחזור השערה

מענק ציוד: ציוד להנדסה גנטית של עכברים

DP ובידוד תאי
…

אקסלרוד יונתן | מרכז רפואי הדסה

הורמוני מין והשמנה מווסתים על–ידי אינטרלוקין 6 ומחמירים

את סרטן הכבד בנקבות עכברים עם דלקת כבד כרונית
…

אשד יובל | מכון ויצמן למדע

מעורבות אוקסין וציטוקינין בבקרת הפריחה בעגבניה
…

אשחר זליג, נפרסטק אליזבט | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

הנדסה וניתוב תאי T אפקטורים לטיפול ספציפי בתאי מילומה
…

אשרוב ניר | אוניברסיטת תל–אביב; 

בן–עמי רונן | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

פענוח מנגנון החדירה לכלי–דם בעובש הפתוגני

אספרגילוס פומיגטוס
…

אשרי–פדן רות | אוניברסיטת תל–אביב

חקר תפקידי הגן SIP1 בהתפתחות הרשתית ובפעילות

הרשתית ביונקים
…

באב איתי | האוניברסיטה העברית

הסטון H4 ואגוניסט פפטידי לרצפטור קנבינואידי סוג 2
…

בהר עודד | האוניברסיטה העברית

סמה 4B ופלקסינים: מערכת של תקשורת דו–כיוונית

המבקרת את תגובת האסטרוציתים לפציעה מוחית
…

בוגנים יוסי | האוניברסיטה העברית

פענוח המנגנונים המולקולריים של תאים סומטים

העוברים תכנות מחדש לתאים פלוריפוטנטים

מענק ציוד: מערכת מיקרומניפולטור להזרקות,

 RNA ומיקרוסקופ פלורסנטי לזיהוי מולקולות בודדות של
…

בוקסבוים אמנון | האוניברסיטה העברית

מכנו–ביולוגיה של גרעין התא: אלסטיות המצע מבקרת 

את ארגון מעטפת הגרעין לשליטה בביטוי גנים

מענק ציוד: מעבדת מחקר מכנוביולוגית לתאים וגרעינים 

בודדים
…

בורדמן שאול | האוניברסיטה העברית

התופעה של שינוי פנוטיפי בחיידקים פתוגנים של צמחים

בז'ה עודד | הטכניון

אנליזה מטה–פרוטאומית של פוטו–מערכות 1 ו–2 

המקודדות על�ידי וירוסים
…

בית–ינאי אלי, 

שרייבר אבישר צופיה | אוניברסיטת בן–גוריון

אקסוזומים שמקורם בגוף העטרה ותפקידם במערכת הניקוז

של העין כאתר התערבות פרמקולוגי לטיפול בגלאוקומה
…

בן–ברוך עדית | אוניברסיטת תל–אביב

תפקיד דלקת בקביעת הפלסטיות של תאי גזע 

מזנכימליים בסרטן השד: מנגנוני פעילות ורלוונטיות

אפשרית לטיפול
…

בנהר מורן | הטכניון

בקרה של העברת אותות אונקוגניים על�ידי ניטרוזילצית

ציסטאין ותיורדוקסין
…

בן–זאב אברי | מכון ויצמן למדע

תפקידם המרכזי של גנים חדשים במסלול Wnt בתאי גזע

 במעי בהעברת אותות על�ידי מגעים בין–תאיים בעת

התפתחות סרטן מעי גרורתי
…

בן–טבו דה–לאון סמדר | אוניברסיטת חיפה

בקרה ואבולוציה של התפתחות עוברית: VEGF ובקרת

בנית השלד הלרוולי של קיפוד הים

מענק ציוד: ציוד לאנליזה מולקולרית וגנטית של בקרת

ההתפתחות של עוברי קיפוד ים ודג זברה
…

בניאש מיכל | האוניברסיטה העברית

הקשר הסבוך בין תאים מילואידיים מדכאים תלויי דלקת

כרונית וחידקי המעיים בקוליטיס וסרטן המעי הגס
…

בן–יוסף תמר | הטכניון

תפקידו של הגן PRCD בפעילות הרשתית התקינה ובניוון

רשתית תורשתי
…

בראון–הורוביץ סיגל | מינהל המחקר החקלאי

השפעת מטבוליזם של אוקסיליפינים על בקרת תגובת

Meloidogyne spp הצמח להדבקה בנמטודת העפצים
…

ברנדייס מיכאל | האוניברסיטה העברית

G0–מעבר התא ממצב חלוקה לעצירה ב
…

ברקי–הרינגטון ליזה | אוניברסיטת חיפה

מעבר לפעילות אנזימטית: תהליכי פירוק ואינטראקציה

של COX�2 עם חלבוני התא
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גביש משה | הטכניון

בקרה של ביטויי גנים על�ידי החלבון TSPO בהקשר 

לנוירודגנרציה וסרטן המוח
…

גוזס אילנה, גורביץ דוד | אוניברסיטת תל–אביב

מסלולי רעילות של החלבונים עמילואיד β ו–τ: סריקת 

ביטוי גנים לרוחב הגנום לגילוי סמני רגישות
…

גוטפרוינד יורם | הטכניון

מנגנונים של קשב סלקטיבי במוח התיכון של התנשמת
…

גולדברג יהושע | האוניברסיטה העברית

העצבוב התלמי של האינטרנוירונים הכולינרגים בסטריאטום 

בעכברים נורמלים ופרקינסוניים � חלון לאיזון בין דופאמין 

לאצטילכולין

מענק ציוד: מיקרוסקופ סריקת–לייזר מולטיפוטונית
…

גור אייל | אוניברסיטת בן–גוריון

 מיחזור חומצות אמינו בתנאי הרעבה על�ידי מערכת

Pup-proteasome–ה
…

גורודצקי רפאל | מרכז רפואי הדסה

טיפול בחשיפה קטלנית לקרינה ובחסר חמור בתאי מוח–העצם

על�ידי הזרקת תאי שליה סטרומאליים מבודדים לשריר או מתן 

תת–עורי על גבי פיגומי פיברין
…

גיבסון דן | האוניברסיטה העברית

ניתוב רב שלבי של תרופות פלטינה אנטי סרטניות
…

גליקמן מיכאל | הטכניון

תרומת מערכת היוביקוויטין פרוטאזום לפירוק חלבונים

הקשור למיטוכונדריה
…

גל–מור אוהד, רהב גליה | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

A מנגנוני חדירה חלופיים של חיידקי סלמונלה פארהטיפי

לתאי אפיטל ותגובת המאכסן לפלישתם
…

גנין אמציה | האוניברסיטה העברית

שיחור טרף, מגבלות פיזיקליות, והמחיר התחרותי של חיים

בקבוצה בדגי שונית האלמוגים
…

גפן אלי | אוניברסיטת תל–אביב

כיצד נוכחות והרכב הקהל משפיעים על אופי, תוכן, ומרוכבות

של שירה בשפני סלע?
…

גפשטיין ליאור | הטכניון

שימוש בשיטות אופטוגנטיות לטיפול במחלות לב

גרוזמן אריה–לב, ללוש ז'אן–פול (משה) | אוניברסיטת בר–אילן

פיתוח טיפול חדשני לסוכרת המתבסס על ננוטכנולוגיה
…

גרונר אלי, פינצי ירון, פיטרס אביבה | מרכז מדע ים המלח והערבה;

שחק משה | אוניברסיטת בן–גוריון

בריאות מערכות אקולוגיות � חיבור בין התארגנות עצמית ברמת 

האקוסיסטמה והנוף: המקרה של מפל צחיחות
…

גרוס גדעון | מרכז ידע גליל

גנים חדשים לשיפור הטיפול במלנומה באמצעות אימונותרפיה תאית
…

גרסט ג'פרי | מכון ויצמן למדע

בקרת הובלה תוך תאית בין הגולג'י לוקואולה ומודל 

Batten המחקר של מחלת
…

דור יובל | האוניברסיטה העברית

היפרפלסיה והיפרטרופיה בקביעת גודל הלבלב
…

דינשטיין אילן | אוניברסיטת בן–גוריון

אפיון רעש עיצבי בנבדקים עם התפתחות תקינה, אוטיזם, 

ובעיות קשב וריכוז

מענק ציוד: ציוד למחקר אוטיזם בהדמיה מוחית
…

דסקל נתן | אוניברסיטת תל–אביב

ליתיום מווסת תעלות יוניות נוירונליות: 

מנגנונים מולקולאריים וקשר למחלה דו–קוטבית
…

הרן טלי | הטכניון

ברירות בהתקשרות של החלבון p53 ל–DNA: מחקר על המקור 

המנגנוני וסיווג של אתרי המטרה ב–DNA על�פי תכונותיהם המבניות
…

הרשפינקל מיכל | אוניברסיטת בן–גוריון

תפקידו של הרצפטור לאבץ כאחראי על בקרת מעבר יונים

ויצירת גבול בינתאי במערכת העיכול
…

וולוסקר הרמן | הטכניון

מנגנונים המווסתים את יצירת הטרנסמיטור D-serine: השלכות

על ויסות קולטני NMDA ועל פעולת גומלין בין גליה ונוירונים
…

וולף עידו | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

מוטציה D538G בקולטן לאסטרוגן: מנגנון חדש ליצירת

עמידות נרכשת לטיפול הורמונלי בסרטן השד

זוכה בקרן קליין
…

ויינשטיין אלכסנדר | האוניברסיטה העברית

מסלולים מטאבולים יחודיים: אותות התפתחותיים בבקרת

ריח בפרחים
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ויסמן רונית | האוניברסיטה הפתוחה

בקרה של פעילות מסלול ה–TORC2�Gad8 על�ידי גלוקוז, 

עקת מלחים ואותות סביבתיים נוספים
…

ולודבסקי ישראל | הטכניון

מעורבות הפרנאז בסביבת הגידול בהתפתחות התהליך הסרטני
…

ורנר חיים | אוניברסיטת תל–אביב

חקר גנים מטבוליים המקנים הגנה מפני סרטן בתסמונת 

מולדת של חסר גורם גדילה דמוי–אינסולין
…

זיו יניב | מכון ויצמן למדע

חקירת הקוד העצבי של זכרון ארוך טווח באמצעות הדמייה אופטית

מענק ציוד: הדמיה אופטית באזורי מוח עמוקים במכרסמים 

מתנהגים
…

זיו נועם | הטכניון

התמדה ופלסטיות סינפטית � האוכלוסייה כנקודת מבט
…

זיו–יוקלסון מיכל | אוניברסיטת בן–גוריון

אלגוריתמים נגד וירוסים
…

חיל אלעד | אוניברסיטת חיפה

זיהוי ואפיון סימביונטים מיקרוביאלים של כנימות רכות 

(Homoptera: Coccidae)

מענק ציוד: ציוד חיוני למחקר בתחום הסימביוזה בין 

מיקרואוגניזמים לבעלי חיים
…

חכים אופיר | אוניברסיטת בר–אילן

הבנת הבסיס המולקולרי ותפקידו של ארגון הגנום המרחבי

בבקרת תוכנית השעתוק בתאי שומן

מענק ציוד: מערכת המשלבת גנומיקה ומיקרוסקופיה לאפיון 

ארכיטקטורת הכרומטין וארגון הגנום בבקרת שעתוק בתאים 

אנימלים וצמחים
…

חליחל מחמוד, לוננפלד איתן | אוניברסיטת בן–גוריון

פיתוח מודל לאפיון הנזק הציטוטוקסי באשך ושימוש במערכות 

גידול והתפתחות של תאי גזע של ספרמטוגוניה כאסטרטגיה 

לשימור פוריות
…

חננשוילי דניאל | אוניברסיטת תל–אביב

NCX הבסיס המולקולרי של טרנספורט יונים בחלבוני
…

טולדאנו הילה | אוניברסיטת חיפה

איפיון תפקיד ה–microRNA בהגנת הנישה של תאי הגזע של 

הג'רמליין בדרוזופילה מפני אפופטוזיס

מענק ציוד: ציוד לחקר הנישה של תאי הגזע של הג'רמליין

טרסיוק אריאל, שגב יעל | אוניברסיטת בן–גוריון

 מעורבות אורקסין בשמירה על אוורור הריאה והפגיעה בציר

GHRH/GH לאחר היצרות דרכי האוויר העליונות בחולדות 

…

יזרעאלי שי | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

מודל ללוקמיה T לימפו–מיאלואידית
…

ילין דביר | הטכניון

מיקרוסקופיה לא פולשנית של הדם
…

ינאי איתי | הטכניון

קשרי בקרה הכוללים RNA שאינו מקודד לאורך 

התפתחות עוברית
…

יניב יעל | הטכניון

תפקיד אקטיבציה של פרוטאין קינז A על�ידי סידן בבקרת 

הצימוד של הפעילות החשמלית והאנרגטית בתאי עליה

מענק ציוד: ציוד לזיהוי הבקרים המצמדים בין האנרגיה 

לפעילות החשמלית בלב
…

ירון אברהם | מכון ויצמן למדע

מנגנונים פנימיים של גיזום אקסונים בזמן התפתחות
…

ישראלסון אדריאן | אוניברסיטת בן–גוריון

SOD1 התפקוד הטוקסי של תאי גליה המבטאים מוטנט

ALS בהתקדמות מחלת

מענק ציוד: ציוד למעבדה החוקרת מחלות עצב ניווניות
…

לבנון ארז | אוניברסיטת בר–אילן

 RNA–כגורם ליצירת מוטציות סומטיות ב RNA עריכת
…

לדרמן דרור | מכון טכנולוגי חולון

אנליזה של אסימטריה דו–צידית בממוגרפיה לצורך

 הערכת סיכון לסרטן שד בהתבסס על ייצוג הסתברותי 

בעזרת מידול מרקובי
…

לוטן אילנה | אוניברסיטת תל–אביב

Kv2.1 ידי תעלת האשלגן�הגברת שחרור טרנסמיטורים על
…

לוי אברהם א. | מכון ויצמן למדע

בחינה ובקרה של שיחלוף ותיקון DNA בצמחים בעזרת

CRISPR-Cas המערכת של
…

לוי דן | אוניברסיטת בן–גוריון

התפקיד של המתיל–טרנספראז SETD6 בבקרה של

תהליכים סרטניים

מענק ציוד: מתילציה של חלבונים ואפיגנטיקה
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לוי מרגנית | האוניברסיטה העברית

עמידות מושרית בצמח המתווכת על�ידי פסאודוזימה אפידיס:

יחסי גומלין ומנגנוני פעולה
…

לוי עמנואל | מכון ויצמן למדע

השפעה של תכונות סימטריה בחלבונים על ברירה טבעית נגד 

פלמור ויצירה של צברים לא רצויים של חלבונים

מענק ציוד: מערכת מיקרוסקופיה עם רזולוציה גבוהה

ותפוקה גבוהה
…

ליאור יהונתן | אוניברסיטת תל–אביב

תפקיד מאקרופגים ברפוי והתחדשות שריר הלב 
…

מוסקונה אסף | האוניברסיטה העברית

גילוי שיטתי של ליגנדי חלבוני ה–START בארבידופסיס

מענק ציוד: מכשיר כרומטוגרפיה נוזלית ְמצּוָמד לספקטרומטר מסה
…

מורן יהוא | האוניברסיטה העברית

שושנת הים נמטוסטלה וקטנסיס כמודל לחקר ארס

מענק ציוד: מערכת לגידול וביצוע מניפולציות גנטיות 

בשושנות ים במעבדה
…

מידן רינה | האוניברסיטה העברית

תהליכים המבקרים HIF1 α בתאי גרנולוזה: מעורבות של

miRNA�210–ו reactive oxygen species

…

מיליאבסקי מיכאל | אוניברסיטת תל–אביב

פענוח מנגנוני תגובה לנזקי DNA בתאי גזע הומנייים של דם

מענק ציוד: מכשיר לאנליזת תאים בזרימה
…

מינסקי אברהם | מכון ויצמן למדע

הבטים מיבניים על מחזור ההדבקה ותהליך ההרכבה של

PBCV�1 הוירוס
…

מינקה ברוך | האוניברסיטה העברית

דהפוספורילציה של תעלת TRP ומנגנון ההסתגלות

לאור תלוית סידן
…

נאמן מיכל, כהן בתיה | מכון ויצמן למדע

דימות מולקולרי ותפקודי של בקרת התפתחות כלי לימפה
…

נוי דרור | מרכז ידע גליל

חלבונים פשוטים קושרי כלורופילים כאנלוגים מלאכותיים

למערכות קליטת האור הפוטוסינתטיות
…

נחמיאס יעקב | האוניברסיטה העברית

התבגרות סופית של אברון כבד מתאי גזע עובריים

נלסון נתן | אוניברסיטת תל–אביב

מבנה ותיפקוד של מערכת אור אחד מ: 

כחוליות, אצות ירוקות, אצות אדומות וצמחים
…

סגל מנחם | מכון ויצמן למדע

מאגרי סידן בקוצים דנדריטיים: 

תפקיד, וויסות והתדרדרות
…

סורוקר ויקטוריה, רפאלי עדה | מינהל המחקר החקלאי

מנגנונים המעורבים בחישת נדיפי דבורים על�ידי 

אקרית הוורואה
…

סטבנס יואל | מכון ויצמן למדע

איפיון רעש פנוטיפי ברמת mRNA ברשתות גננטיות 

sRNA של חיידקים המבוקרות על–ידי
…

סטנהיל אריאל | הטכניון

בקרות איכות במעבר לחלל האנדופלסמטי מתווכות

P97 ידי קומפלקס חלבוני ייחודי של�על
…

סליקטר דרור | הטכניון

מערכת הידרוג'ל להרחבת תאי גזע בביוריאקטורים
…

סצ'י–פאינרו רונית | אוניברסיטת תל–אביב

זיהוי חותמת מיקרו RNA של גידולים רדומים כבסיס

לפיתוח ננו–תרופות לאבחון וטיפול באוסטאוסרקומה
…

עדן אמיר | האוניברסיטה העברית

תוכנית ביטוי גנים בהכפלת תאים בריאים

וסרטניים ברקמה � שימוש בגנים מדווחים של 

התרבות תאים
…

עליאן אכרם | הטכניון

מנגנון מולקולרי של הכרה וקטליזה של הסובסטרט על�ידי

ציטידין דיאמינאזות
…

פופובצר רחלה | אוניברסיטת בר–אילן

פיתוח מתודולוגיה חדשנית המבוססת על ננו–חלקיקי

CT זהב לדימות מטבולי של סרטן בעזרת
…

פליידרביש איליה | אוניברסיטת בן–גוריון

מנגנונים מולקולריים ותאיים של אקסיטביליות האקסונלית 

בקליפת המוח בריאה וסביב האוטם
…

פלפל יצחק, דהאן אורנה | מכון ויצמן למדע

מערכת כפולה לבקרת תרגום גנטי בתאים מתחלקים

ומתמיינים ביונקים
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פפו ניב | אוניברסיטת בן–גוריון

שימוש בשיטות קומבינטוריות לפיתוח חומרים חדשים עבור

ריפוי ודימות של סרטן

מענק ציוד: צנטריפוגה, מערכת דימות, FPLC, פריזר, 

אינקובטור CO2, מערכת אלקטרופורציה, ספקטרופוטומטר, 

מערכת לטיהור מים
…

פרידלר אסף | האוניברסיטה העברית

חלבונים לא מובנים כמטרות חדשות לתכנון תרופות
…

פרידמן–עינת מרים, סרוסי איל | מינהל המחקר החקלאי

התפתחות אבולוציונית של מערכת הבקרה על מאזן האנרגיה 

בעופות: פענוח מסלולי ביטוי גנים בעופות שאיבדו או שמרו 

את הגן ללפטין
…

קדנר סבסטיאן | האוניברסיטה העברית

איפיון מולקולרי של הגן Cbt, פקטור שיעתוק מרכזי 

שמתווך בין השעון הביולוגי, אכילת מזון, ומטבוליזם
…

קובילר אורן | אוניברסיטת תל–אביב

אפיון צוואר הבקבוק המגביל את מספר הגנומים הנכנסים 

של נגיף ההרפס (HSV�1) שיכולים להתבטא בתא בודד

מענק ציוד: מערכת שולחנית להפרדת תאים לפי 

פלורסנציה, מיקרוסקופ פלורסנטי ממוכן לצפייה בתאים

PCR חיים, צנטרפוגה למהיריות גבוהות, ומכשיר

למעקב בזמן אמת
…

קוטלר ברט | אוניברסיטת בן–גוריון

מהאינדיבידואל אל האקוסיסטמה: שונות באופן בו גרבילי

מדבר מאזנים בין שיקולי מזון וביטחון
…

קימרון אודי | אוניברסיטת תל–אביב

 CRISPR/Cas–חקר בקרים ואלמנטים חיוניים במערכת ה

של אשריכיה קולי
…

קיסר חן | אוניברסיטת בן–גוריון

פונקציות אנרגיה ושערוך לניבוי מבני חלבונים
…

קנטי חנה | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

תפקיד החלבון PTB קושר RNA בתנגודת 

לאינסולין בהשמנה
…

קרסיק דוד | אוניברסיטת בר–אילן

בדיקת תפקודי גנים הקשורים למחלות גנטיות של שריר 

ועצם, המתחילה מוקדם בהתפתחות

מענק ציוד: מכשיר microCT לדימות עדין של עצמות 

בבעלי�חיים זעירים

רביד תומר | האוניברסיטה העברית

מנגנונים לשיתוף פעולה בין מסלולי היוביקויטין והצפרון

בעת מיונם של חלבונים פגומים: השלכות על כשל שיווי 

המשקל החלבוני בעת ההזדקנות 
…

רהט מיכל (מיקי) | הטכניון

חיסון אקטיבי או פסיבי כנגד EMMPRIN מעכב 

גידולים סרטניים ושליחת גרורות
…

רובינשטיין אברהם | האוניברסיטה העברית; 

ניסן אבירם | מרכז רפואי הדסה

זיהוי זמן אמת של מיקרו–גרורות סרטניות בעת 

ניתוח להרחקתן מחלל הצפק באמצעות נשאים מרוכבים, 

מתכלים מרחוק, המכילים פולימרים מתבייתים

וננו–חלקיקים פלואורוסצנטים
…

רוזין–ארבספלד רינה | אוניברסיטת תל–אביב

דרכים חדשות להעברת מסלול איתות ה–WNT הסרטני
…

רוטשנקר שלמה | האוניברסיטה העברית

ויסות הפאגוציטוזה של מיאלין שעבר הרס על�ידי קולטנים

פאגוציטיים וקולטנים לא–פאגוציטיים
…

רויטלמן יוסף | אוניברסיטת תל–אביב

גישה פרוטאומית ללימוד מנגנון הפירוק המבוקר

HMG-CoA reductase של
…

רייזנר יאיר | מכון ויצמן למדע

תת אוכלוסיה רגולטורית חדשה של תאים דנדריטים, 

המבטאת פרפורין: איפיון, מנגנון פעולה ומעורבות אפשרית 

במחלות מטבוליות שונות
…

שדות עינת | מינהל המחקר החקלאי

תפקיד שלד התא המיקרוטובולרי בהתמיינות פרימורדיות

של שורשים אדוונטיבים
…

שוהם יובל | הטכניון

גילוי אלמנטים רגולטורים חדשים של גנים צלולוזומלים 

בקלוסטרידיום טרמוצלום
…

שוורץ רקפת | אוניברסיטת בר–אילן

זיהוי ואפיון מולקולות מופרשות החיוניות להתפתחות

S. elongatus ביופילם בכחולית
…

שוחט אופיר גלית | אוניברסיטת בר–אילן

חקר הבסיס המולקולרי לאינטראקציה חברתית

מענק ציוד: מערכת למחקר גנטי של התנהגות חברתית
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שולדינר מאיה | מכון ויצמן למדע

מסלול חדש לניתוב חלבונים למערכת ההפרשה
…

שוסטרמן רומן | אוניברסיטת חיפה

בסיס ניורוני של חיפוש מקור הריח

מענק ציוד: ציוד לחקר מנגנונים של עיבוד מידע 

במערכת הריח
…

שטראוסמן רביד | מכון ויצמן למדע

עמידות לכימותרפיה הנרכשת בתיווך של חיידקים בגידולים 

סרטניים 

מענק ציוד: ציוד הנועד למחקר זהות וחשיבות חידקים 

המצויים בתוך גידולים סרטניים באנשים
…

שטרן–גינוסר נעם | מכון ויצמן למדע

תרגום חלבונים בתאים מודבקים בוירוס

מענק ציוד: ציוד לאפיון תירגום חלבונים בתאים מודבקים בוירוס
…

שילר ג'קי | הטכניון

תפקידם של מנגנונים דנדריטלים אקטיבים בעיבוד ריח 

בתאי עצב של קליפת המוח הפיריפורמי 
…

שלגי רות | אוניברסיטת תל–אביב

miR�125a�3p ידי�ויסות לאחר שעתוק של הקינאזה Fyn על

בשחלה והרלוונטיות לתיפקודה
…

שלומאי יוסף | האוניברסיטה העברית

 ,UMSBP פעילותם המיטוכונדריאלית והגרעינית של חלבוני

המבקרים את תהליך הנצת הכפלת ה–DNA הקינטופלסטי 

בטריפנוזומטידים
…

שלום–פוירשטיין רובי | הטכניון

חקר תפקיד miR�184 בהתפתחות, רגנרציית, ומחלות העין והעור

מענק ציוד: רכישת ציוד למעבדה חדשה שעוסקת במחקר 

תאי גזע ומשתמשת בשיטות ביולוגיה מולקולרית, תרביות 

תאים ומודלים של עכברים
…

שני אילון | אוניברסיטת תל–אביב

זיהוי מנגנוני הובלה של ג'יברלין בארבידופסיס

מענק ציוד: ציוד לזיהוי מנגנוני הובלה של ג'יברלין בארבידופסיס
…

שניר שגיא | אוניברסיטת חיפה

חקר אבולוציה פרוקריוטית על�ידי אורתולוגיה סדורה
…

שפרינצק דוד | אוניברסיטת תל–אביב

גישה סינטטית לחקר מנגנון התקשורת Fat4�Ds1 ותפקידו ביצירת 

פולרזיציה פלנרית בתאים

שרייבר גדעון | מכון ויצמן למדע

קישור וקטליזה בסביבה צפופה: ממערכת אל–תאית

למערכת תאית
…

שריקי אורן | אוניברסיטת בן–גוריון

מאזן לקוי של אקסיטציה ואיניהיביציה בהפרעות 

נוירופסיכיאטיריות ונוירולוגיות � כלים חדשים

לניתוח נתונים ומודלים חישוביים

מענק ציוד: ציוד למעבדת פסיכיאטריה חישובית
…

תופיק דן | מכון ויצמן למדע

שחזור מעבדתי של השלבים המוקדמים

באבולוציה של חלבונים
…

תירוש בועז | האוניברסיטה העברית

mTOR כמווסת חדש של התמיינות

לתאי פלסמה
…

תם יוסף | האוניברסיטה העברית

תפקיד המערכת האנדוקנבינואידית הפריפראלית

בתנגודת ללפטין והשמנה

מענק ציוד: מערכת איפיון מודולרית לחיות מעבדה
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אורלי יוסף | האוניברסיטה העברית

סדנת עין–גדי הרביעית בחסות הקרן הלאומית למדע: 

מיטוכונדריה: פונקציה ודיספונקציה
…

ברק סיימון | אוניברסיטת בן–גוריון

השרדות בתנאי–קיצון: 

מנגנוני עמידות לעקות אביוטיות בצמחים קיצונאים 

(אקסטרמופילים)
…

ברשדסקי אלכסנדר | מכון ויצמן למדע; 

פרלסון ערן | אוניברסיטת תל–אביב; 

גבר לאה (לריסה) | אוניברסיטת בן–גוריון

היבטים רב–ממדיים של פעילות שלד התא
…

זלצר אלעזר | מכון ויצמן למדע

ההתפתחות של מערכת שלד�שרירים בראייה כוללנית
…

ירום יוסף | האוניברסיטה העברית

בחזית הפומקציה הסינפטית

כהן אהוד | האוניברסיטה העברית; 

בן–צבי ענת | אוניברסיטת בן–גוריון

מנגנוני בקרת תהליך ההזדקנות 

ותקינות הפרוטאום
…

לבנון ארז | אוניברסיטת בר–אילן; 

איזנברג אליהו | אוניברסיטת תל–אביב

 � RNA עריכת

מתחזיות גנומיות לתפקיד ביולוגי
…

לונדון מיכאל, מזרחי עדי | האוניברסיטה העברית

מנגנונים עצביים בתקשורת קולית בבעלי חיים
…

פורגדור אנגל | אוניברסיטת בן–גוריון

מעורבות תהליכים חיסוניים 

ברפואת דיוק של סרטן
…

קגנוביץ' דניאל, שורק חרמונה | האוניברסיטה העברית

אנטומיה של התא בהזדקנות ומלות בסקאלת ננו

מענק לסדנאות מחקר

בן–פורת איתי, דור יובל, סידר חיים | האוניברסיטה העברית

אנליזה מולקולרית של תאים יחידים
…

לבנברג שולמית, סבלדי–גולדשטיין סיגל, בראון ארז | הטכניון

מיקרוסקופ פלורוסנטי רב הדמייתי בטכנולוגיית הארה מישורית

פפו ניב, גזית רועי, אהרוני אמיר | אוניברסיטת בן–גוריון

מעבדה להנדסת חלבונים
…

שב–טל ירון, גולדשטיין רון, חכים אופיר | אוניברסיטת בר–אילן

מיקרוסקופ סופר–רזולוציה להדמיה בתאים מקובעים וחיים

מענק לציוד מוסדי בסיסי
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מענק מחקר
לרופאים�חוקרים בבתי�חולים

מצטיינים רופאים  של  גרעין  הקמת  על�ידי  בישראל,  הקליני  המחקר  רמת  את  להעלות  היא  זו  תוכנית   מטרת 
בבתי–חולים (אוניברסיטאיים) בישראל לאחר השתלמות בתר–דוקטורית בחו''ל. ייחודיות המענק בכך שהוא מאפשר 

לרופאים לפנות זמן למחקר על�ידי מענק עבור "זמן שמור" (לתקופה של עד שלוש שנים), כמו גם מענקי מחקר. 
148,000 ₪ ל"זמן שמור", כאשר השתתפות המוסד היא 20% מהסכום המאושר, ועד  גובה המענק המרבי לשנה: עד 

185,000 ₪ למחקר (ללא השתתפות המוסד).

למחזור תשע"ה הוגשו 22 בקשות, מתוכן אושרו שבע. ואלו שמות הזוכים:

בן–צבי אילן | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

התפקיד של רצפים מולקולריים פתוגניים והרצפטורים שלהם 

בהתקפי הדלקת במחלת הקדחת הים–תיכונית המשפחתית
…

גיאלצ’ינסקי יובל | מרכז רפואי הדסה

ההשפעה המיטיבה של ההריון על מנגנוני הרגנרציה וההזדקנות באם
…

זיגמונד אהוד | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

תפקיד התאים המונוציטים והכמוקין פרקטלקיין

בפתוגניזה של שחמת מרתית ראשונית
…

חבצלת–היימר גלי | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

איתור גנים חדשים ואפיון מנגנוני פתוגנזה באנצפלופאתיות 

אפילפטיות גנטיות ייחודיות של גיל הילדות
…

לייבה מרב | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

STK405759 כטיפול חדשני למיאלומה נפוצה
…

שחר טל | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

STAT3 שימוש בתאי גזע מזנכימליים להפקת חלקיקי ננו הנושאים
…

שלומאי אמיר | מרכז רפואי רבין

חקר היחס בין נגיף ההפטיטיס מסוג B לבין מערכת החיסון

המולדת בתהליך ההדבקה של הנגיף
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תוכניות 
ייעודיות

Legacy Heritage Fund) ותורמים ישראלים  ) יוזמה משותפת של הקרן הלאומית למדע, קרן מורשה  התוכנית הינה 
מטבוליות.  מחלות  ושל  גנטיות  הפרעות  של  העצבים,  מערכת  של  ניווניות  מחלות  של  בנושאים  מחקר  לעידוד 
התוכנית שמה לה למטרה לחזק את המחקר הבסיסי והקליני בתחומים האמורים, וזאת, בין השאר, הודות לתרומות 

שהתקבלו למטרה זו.
להגיש  הרשאים  במוסדות  סגל  וחברי   MD או   PhD תואר  בעלי  בארץ  חוקרים  זו  לתוכנית  בקשות  להגיש  רשאים 

בקשות למענקים אישיים לקרן הלאומית למדע. 
המענקים ניתנים לתקופה של שלוש שנים. גובה המענק המירבי לשנה הוא 370,000 ₪ למחקר, ו–120,000 ₪ לציוד 

ייעודי, כאשר השתתפות המוסד היא 15% מהסכומים המאושרים. 

למחזור תשע"ה הוגשו 45 בקשות; מתוכן 8 אושרו למימון. ואלה שמות הזוכים:

תוכנית מורשה
(LEGACY HERITAGE FUND)

למחקר ביו–רפואי

אברמסון יעקב | מכון ויצמן למדע

תפקידו של Sirt�1 בהתהוותן של 

מחלות אוטואימוניות
…

אפלבום ליאור, עפרוני סול | אוניברסיטת בר–אילן

תפקידם של גנים המתבטאים בתאי העצב

היפוקרטין בבקרת פלסטיות סינפטית, 

מטבוליזם ושינה
…

בן–צבי ענת | אוניברסיטת בן–גוריון

השפעת שינויים בהרכב מנגנוני בקרת האיכות 

בשריר על בנייה ותחזוקה של סיבי שריר במחלות 

גנטיות של ניוון שרירים
…

חנא יעקוב, נוברשטרן נועה | מכון ויצמן למדע

הנדסת פלטפורמות מתקדמות מבוססות תאי גזע

בשביל חקר מחלות גנטיות והתפתחות האדם
…

ליבוביץ גיל | מרכז רפואי הדסה

תפקיד WFS2 בבקרת תפקוד תא β, סטרס ואוטופגיה

GLP�1 וההשפעה של טיפול באנלוג של

מיכאלסון דניאל | אוניברסיטת תל–אביב

הרשתית כחלון לחקר האינטראקציות הפתולוגיות

בין apoE4 ו–VEGF והשפעתן הסינרגיסטית על

המערכות הנוירונליות והווסקולריות
…

סלוצקי אינה, הירש יואל | אוניברסיטת תל–אביב

מנגנונים מולקולריים העומדים בבסיס פעילות

β–ידי עמילואיד�יתר של סינפסות המווסתים על
…

רודיך אסף, בשן נאוה | אוניברסיטת בן–גוריון

פקטור השעתוק E2F1 כבקר של מסלולי עקה 

ואדפטציה מטבולית�אנדוקרינית של רקמת 

השומן בהשמנה
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תוכניות 
ייעודיות

Broad תוכניות בשיתוף מכון

היא  התוכנית  מטרת  הברית.  שבארצות   BROAD ומכון  למדע  הלאומית  הקרן  בין  פעולה  שיתוף  במסגרת  הוקמה  התוכנית 
מולקולריים ומעגלים  רשתות  במחקר  חישובית  או  ניסיונאית  התמחות  בעלי  ישראלים  לחוקרים  המשותפים  במחקרים   לתמוך 
.Mammalian Circuits�ב משותף  מחקר  לקידום   Broad שבמכון   Klarman Cell Observatory�מה ולחוקרים   (circuitry research)

המענקים ניתנים לתקופה של שנה אחת. סכום המענק המרבי הוא 370,000 ₪ לחוקר מכל צד.

למחזור השני הוגשו 8 בקשות שמתוכן אושרו למימון שלוש:

גת–ויקס עירית | אוניברסיטת תל–אביב

הרשת השליטה התוך תאית ובין תאית בתהליך התגובה האימונית
…

ינאי איתי | הטכניון

הבנת תגובת המארח והפתוגן במהלך הדבקה תאית תוך שימוש

באנליזת הטרנסקריפטום מתא בודד
…

שפירא אהוד | מכון ויצמן למדע

ריצוף משולב של מולקולות DNA ו–RNA מתא בודד וישומו בחקר הסרטן

Broad תוכנית למחקר משותף עם מכון 

הברית  שבארצות   Broad במכון  במעבדות  הבתר�דוקטורית  השתלמותם  לצורך  מצטיינים  בדוקטורנטים  לתמוך  התוכנית  מטרת 
ולעודד חזרתם לישראל בתום תקופת ההשתלמות. התוכנית מעניקה מלגה בת $50,000 לשנה, למשך שלוש שנים. 

הגשת המועמדים לתוכנית מותנית ביצירת שיתוף פעולה עם חוקר מ�Broad שאתו, בתמיכתו ובחסותו יעבוד הבתר�דוקטורנט.

למחזור השני הוגשו 8 בקשות שמתוכן אושרו למימון שתיים:

ברודי יהודה | אוניברסיטת בר–אילן

חקר הגורמים המשפיעים על קצב הווצרות 

המוטציות בתאים בודדים
…

הוך איתן | אוניברסיטת בן–גוריון

תפקידו של הנשא הלא מאופיין, SLC16A11 במטבוליזם של 

II שומנים והקשר לסוכרת מסוג

Broad בתר�דוקטורנטים במכון 
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 תחום
מדעי הרוח
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תחומי מדעי
הרוח והחברה

אפתח בסיכום הנתונים הסטטיסטיים של שנה זו. לגבי מספר ההגשות, כשמסתכלים על הנתונים מ�2010 עד השנה, נראה 
כי במדעי הרוח מספר ההגשות הוא סביב ה�150 בשנה עם תנודות קלות משנה לשנה (כשהשנה מסתמנת ירידה מסוימת). 
לעומת זאת, במדעי החברה ישנה מגמת עליה ברורה וחזקה כשאין כל עדות לבלימתה. למעשה, מספר ההגשות גדל בתקופה 
של  ההיענות  שיעורי  הסוקרים,  על  עומס רב  יוצר  הגובר  ההגשות  העובדה ששיעור  למרות   !50%�כ של  מדהים  בשיעור  זו 
ו�37% במדעי החברה לעומת 38%  (50% במדעי הרוח, לעומת 49% בשנה שעברה  גבוה  הסוקרים לבקשות הסיקור נשמר 

בשנה שעברה).

נתונים אלו מעידים על כך שהמעמד הבינלאומי של הקרן נשמר והם גבוהים יחסית למקובל בקרנות בעולם. לא פחות חשוב 
מכך, הם מאפשרים קבלת החלטות איכותית על�ידי הוועדות. 

מספר הוועדות שהוקמו השנה היה גבוה מעט מזה שבשנה שעברה (30 לעומת 28), ביניהן ועדות קטנות לתחומים מעוטי 
הצעות. שיעורי הזכיה היו דומים ביותר לאלו בשנים שעברו (36% במדעי הרוח ו�28% במדעי החברה לעומת 40% במדעי 

הרוח ו�27% במדעי החברה לפני שנה ו�46% ו�27% לפני שנתיים). 
גודלם של המענקים במדעי החברה עלה במקצת (כ�128 אלף ₪ לשנה לעומת 124�123 אלפי ₪ בשנים קודמות), ועלה 
זו מספר  107 אלף ₪ בשנים קודמות). בשנה  ל�98 עד  (כ�120 אלף ₪ לשנה בהשוואה  יותר במדעי הרוח  ניכר  באופן 

הפניות לתוכנית להוצאה לאור במדעי הרוח היה 66 (לעומת 47 בשנה שעברה) כש�30 מהם זכו במימון. 

תוכנית חדשה נפתחה השנה המעניקה מימון להשתלמות בתר�דוקטורט במדעי החברה. אל ועדה זו שכללה מומחים ממגוון 
תחומים במדעי החברה פנו 68 מסיימי דוקטורט, כששבעה מהם זכו למימון הקרן.

ברצוני לסיים דו"ח זה שהינו האחרון אותו אני כותב בתפקידי ולציין את העובדה שאני רואה עצמי בר מזל על ההזדמנות 
ידע רבים  זו למדתי רבות הן על תחומי  לי להיות ראש התחום במשך תקופה של למעלה משבע שנים. בתקופה  שניתנה 

ומרתקים הן על התנהלות הקרן. 

אני רוצה להודות במיוחד לד"ר נוחי שיינר, שהיתה מנהלת התחום במשך כל התקופה. לבד מהעובדה שמרבית העבודה נעשתה 
הצוות. ועבודת  הרבה  המקצועיות  ועל  והחברה  הרוח  בתחומי  מצויינות  לקידום  שלה  הרבה  האכפתיות  את  אציין  ידה   על 

לבד מהתפעול השוטף המורכב, ביחד הצלחנו בתקופה זו להמשיך ולהתאים את המכשירים של הקרן לצרכים המיוחדים 
והמשתנים של התחום. 
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מ  שתי תוכניות מרכזיות נפתחו בתקופה זו. הראשונה, שזכתה להדים חיוביים ביותר היא תוכנית הוצאה לאור של ספרים 
השתלמות  המממנת  החדשה  התוכנית  היא  השניה  בעיקר.  הרוח  מדעי  בתחומי  ספרים  הוצאת  במימון   המסייעת 

בתר�דוקטורט במדעי החברה.

ברצוני להודות לאנשים רבים נוספים ביניהם חברי בהנהלת הקרן, מנהלי התחומים ביניהם ד"ר שלמה אגוז שניהל את התחום 
בשותפות עם ד"ר שיינר בשנים האחרונות, לעפרה, לקייט ולשרון וליתר צוות הקרן המעולה, וכמובן לכל האנשים הרבים 

ששימשו בהתנדבות כחברי ועדות וכסוקרי ההצעות, שבלעדיהם כל המפעל העצום הזה לא יכול היה להתקיים. 

אסיים בכך שאאחל הצלחה וסיפוק בתפקיד לפרופ' נח לוין�אפשטיין שהינו ראש התחום החדש.   

פרופ’ נחשון מירן    
ראש תחומי מדעי הרוח והחברה    

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

מדעי הרוח

סדנאות

11%

89%

מענקי מחקר אישיים

מדעי החברה

מענקי מחקר אישיים

סדנאות

חדש
גל 

ציוד ס

10%

2%

88%
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אונגר דניאל | אוניברסיטת בן–גוריון

קרלו בורומיאו הקדוש והמסדר הברנביטי בבולוניה:

התפתחות האיקונוגרפיה של הקדוש
…

אייזנמן אסתי | האוניברסיטה הפתוחה

ביאור רלב"ג לקיצור השמע הטבעי לאבן רשד �

מהדורה מדעית עם מבוא והערות
…

אלנבלום רוני | האוניברסיטה העברית; 

אבני גדעון | רשות העתיקות והמוזיאונים

הסטוריה סביבתית של מזרח אגן הים התיכון במאות י'�יא לסה"נ � 

הערכה מחודשת של דעיכת מרכזים עירוניים והעורף החקלאי
…

אסף דוד | אוניברסיטת תל–אביב

מקורות חדשים לתולדות החסידות: העיתונות העברית

במזרח אירופה
…

ארליך חגי | אוניברסיטת תל–אביב

הילה�סלאסי � האיש, אתיופיה, והעולם
…

ארנד אהרן | אוניברסיטת בר–אילן

פירוש רש"י למסכת סוכה � מהדורה ביקורתית ומבוא
…

באומגרטן אלישבע | האוניברסיטה העברית

דמויות מקראיות וחיי יום באשכנז בימי הביניים

בוהק גדעון | אוניברסיטת תל–אביב

הטקסטים המדעיים בארמית מגניזת קהיר וחשיבותם ההסטורית
…

בונה נורה | האוניברסיטה העברית

דטיבים חופשיים והצרכה: בין התחביר והלקסיקון
…

בועז אדריאן | אוניברסיטת חיפה

מעבר הארכיטקטורה הגותית למזרח הקרוב � המצודה

הטבטונית מונפורט (קלעת אל–קוריין) כמקרה מבחן
…

בן–דב יונתן | אוניברסיטת חיפה;

דרשוביץ נחום | אוניברסיטת תל–אביב

מהדורה חדשה של המגילות בכתב סתרים מקומראן:

שיטות אלגוריתמיות מתקדמות לעזרת הפילולוגיה
…

בן–צבי יעל | אוניברסיטת בן–גוריון

רעיונות של אינטלקטואלים אינדיאנים ואפריקאים�אמריקאיים

על צדק אוניברסלי, 1840�1760
…

ברודי רוברט | האוניברסיטה העברית

אוצר הגאונים למסכתות נבחרות מסדר נזיקין
…

ברטל ישראל | האוניברסיטה העברית

ועד ארבע ארצות:

הארגון האוטונומי היהודי במלכות פולין, 1764�1580

מענקים אישיים

רשימת הזוכים בתחום מדעי הרוח
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בר–עוז גיא | אוניברסיטת חיפה

חוסן חברתי�כלכלי בתקופה של דעיכה בערים

הביזנטיות בנגב (מאות 7�6 לספירה): 

מחקר ביו–ארכיאולוגי באשפות הערים חלוצה וניצנה
…

גבאי אורי | האוניברסיטה העברית

שחזור טקסטואלי של תפילות הבלג לאל אנכי וניתוח

התיאולוגיה והסינקרטיזם העולים מהן
…

גופר אבי, ברקאי רן | אוניברסיטת תל–אביב

ניתוח הפיזור המרחבי של מכלולי כלי צור ועצמות

בעלי חיים ממפלסים נבחרים באתר האשלו–יברודי

(420�200 אלף שנה לפני זמננו) מערת קסם, ישראל
…

גלבוע איילת | אוניברסיטת חיפה;

שובאל שלמה | האוניברסיטה הפתוחה

קשרים קיפרו–פניקיים בתקופת הברזל הקדומה: 

מחקר כלי החרס הקיפרו–גיאומטריים בתל דור
…

גרוסמן ליאור | האוניברסיטה העברית

צומת דרכים תרבותית בין הפליאולית והניאולית
…

גרץ נורית | האוניברסיטה הפתוחה

זמנים, מרחבים ואתיקה: 

הקיבוץ ביצירות קולנוע וספרות
…

גרשוני ישראל | אוניברסיטת תל–אביב

יצירת הנאורות המצרית:

תפקידם של אחמד לוטפי אל–סייד וקהילית

השיח של "אל–ג'רידה" � "אל–סופור", 1925�1892
…

דורפמן עירן | אוניברסיטת תל–אביב

תפקיד מנגנון ה"בדיעבד" בחיי היומיום
…

הוכמן ברברה | אוניברסיטת בן–גוריון

ההקשר התרבותי של הקריאה: 

שחזור קהילת הקריאה

של כתבי עת אמריקאיים 1905�1885 
…

הולצמן אבנר | אוניברסיטת תל–אביב

איגרות מיכה יוסף ברדיצ'בסקי (1921�1903) �

מהדורה אלקטרונית מוערת
…

הוס בועז | אוניברסיטת בן–גוריון

פילוסופיה קוסמית וקבלה: 

ההיסטוריה, הדוקטרינות וההשפעה התרבותית

של התנועה הקוסמית וממשיכי דרכה 

הכהן–פינצ'ובר רות | האוניברסיטה העברית

קולות איוב: מחקר בינתומי בפרשנות חוויתית
…

הנשקה יהודית | אוניברסיטת חיפה

מקומה של הערבית היהודית בעברית בת זמננו
…

הררי דרור | אוניברסיטת תל–אביב

ההיסטוריוגרפיה של מיצגים ומיצגים לא מתועדים

בישראל בשנות ה–60 וה–70 (של המאה ה–20)
…

וינטראוב רות | אוניברסיטת תל–אביב

ספקנות מפרספקטיבה פונקציונליסטית
…

זכים מיכאל | אוניברסיטת תל–אביב

המצאת התיעוש באמריקה:

יריד התעשיות של ניו יורק, 1853
…

חוסיין עלי | אוניברסיטת חיפה

הרטוריקה של הקצידה הערבית המסורתית בתקופה

הג'אהלית ובתקופה העבאסית: מחקר השוואתי
…

חיות יוסף | אוניברסיטת חיפה

מסעות ארציים של מפות קוסמיות: 

תרשימי "פופרס" וההיסטוריה התרבותית של 

הקבלה בעת החדשה המוקדמת 

זוכה בפרס פרידנברג
…

ישראלי עודד | אוניברסיטת בן–גוריון

"פירוש רמב"ן לתורה (הקצר)" �

התהוותו, מהותו ומקומו בתולדות קבלת רמב"ן 
…

להמן גונר | אוניברסיטת בן–גוריון

מפגש תרבותי וחליפין כלכליים בלבנט במהלך 

האלף הראשון לפנה"ס: המקרה של קינט הויוק
…

לווי אריק | אוניברסיטת בר–אילן

 ההתקבלות של פירוש רש"י לתורה

וקוראיו המסתייגים של רש"י
…

לורברבוים מנחם | אוניברסיטת תל–אביב

צהר בתיבה: הבעש"ט כמרענן השיח הדתי בכתבי

תלמידו ר' יעקב יוסף מפולנאה
…

ליפסקר אבידב,

רוזנצוייג–קופפר קלאודיה | אוניברסיטת בר–אילן

מעשה בוך, באזל 1602:

מהדורה ביקורתית מוערת ותרגום לעברית
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מזר עמיחי | האוניברסיטה העברית

ייצור כלי חרס בירושלים בתקופת הברזל: 

חקר מרכזי היצור ודפוסי המסחר
…

מרדר עופר | אוניברסיטת בן–גוריון;

ברזילי עומרי | רשות העתיקות והמוזיאונים;

הרשקוביץ ישראל | אוניברסיטת תל–אביב

שונות והתפתחות תרבותית בתקופה הפליאוליתית 

העליונה בדרום הלבנט על סמך חקר מערת מנות, 

גליל מערבי, ישראל
…

נעמן–צאודרר נועה | אוניברסיטת תל–אביב

התנסות עצמית ודוקטרינת צלם אלוהים בהגות

דקארט ושפינוזה
…

סגל שלומי | האוניברסיטה העברית

טעמים לשוויון: 

התחקות פילוסופית אחר טבעו וערכו של שוויון
…

עמנואל שמחה | האוניברסיטה העברית

מהדורה מדעית של הסידור לפי נוסח אשכנז: 

תפילות המועדים וברכות
…

פוזי קרל | האוניברסיטה העברית

להיות סופי: נושאים קאנטיינים והשלכות מודרניות
…

פוזננסקי רנה | אוניברסיטת בן–גוריון

יהודים ונוצרים בצרפת לאחר 1945: שורשים, 

פעילי ההתקרבות והשלכותיה
…

פטריך יוסף | האוניברסיטה העברית

קורפוס חדש וסינתיזה על כנסיות ומנזרים בארץ הקודש 

בתקופה הנוצרית הקדומה
…

פינקוס אסף | אוניברסיטת תל–אביב

תוקפנות חזותית: דימויי מרטירים בימי–הביניים

המאוחרים בגרמניה
…

פיש מנחם | אוניברסיטת תל–אביב

ברית העימות: קווים לפולמוס הדתיות בספרות חז"ל
…

פלד קובי | אוניברסיטת בן–גוריון

המוכתארים ושומרי השדות של התנועה הקיבוצית,

1950�1910: דיוקן קיבוצי
…

פרידלנדר אלי | אוניברסיטת תל–אביב

שחזור ובנייה של ספרו המתוכנן של ולטר בנימין על בודלר
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פרידמן מרדכי עקיבא | אוניברסיטת תל–אביב

תשובות מן הגניזה בערבית�יהודית של ר' אברהם

בן הרמב"ם ובני דורו: חקרי גניזה על הרמב"ם ובנו
…

צדוק רן | אוניברסיטת תל–אביב

הטופונימיה של הר בנימין ודרום שומרון: 

ניתוח פונקציונלי�סמנטי בגישה דיאכרונית
…

צור ירון | אוניברסיטת תל–אביב

יהודי מרוקו ומשבר הדה–קולוניזציה, 1956�1954
…

צפריר נורית | אוניברסיטת תל–אביב

הפרקטיקות החברתיות והמשפטיות של החברה המוסלמית

במזרח איראן בימי הביניים כפי שמשתקף בפתוות,

והשפעתן על החוק המוסלמי
…

צרניץ' לוקה | האוניברסיטה העברית

ביטויים מקוטבים בשפות שונות
…

קדר קלאודיה | האוניברסיטה העברית

התהוותן של הפרטות והלאמות: 

הבנק העולמי ואמריקה הלטינית, 1995�1944
…

קוחנל ביאנקה | האוניברסיטה העברית

נוכחות ירושלים בפירנצה מהמאה ה–12 עד המאה ה–15
…

קצוף בנימין, שרמר עדיאל | אוניברסיטת בר–אילן

שיירי כתבי היד של התוספתא ומקומם במסורת הנוסח
…

רובין אבי | אוניברסיטת בן–גוריון

שלטון חוק עוסמאני: שיח ופרקטיקה
…

רוזן אילנה, שמעוני בתיה | אוניברסיטת בן–גוריון

סיפורת עברית של יוצאי מצרים בישראל כמקרה

מחקר של ספרות אתנית
…

ריצ'י רונית | האוניברסיטה העברית

המלאים מסרי לנקה: אסלאם, ספרות ותפוצה באוקיינוס ההודי
…

רפאל ויוונטה שמואל | אוניברסיטת בר–אילן

מהדורה מדעית בעברית

''Usos y costumbres de los sefardies de Salonica''ל

[מנהגים והליכות של יהודי סלוניקי] מאת מיכאל מולכו

(מדריד 1950) בלוויית מחקר מונוגרפי על אודות המחבר
…

שגריר איריס | האוניברסיטה הפתוחה

התפתחותה העירונית של ירושלים בתקופה הצלבנית

שוורץ דניאל | האוניברסיטה העברית

חייו ומכתביו של של פיליפ יפה (1870�1819), 

הפרופסור היהודי הראשון באוניברסיטת ברלין
…

שורץ ברוך יעקב | האוניברסיטה העברית

השערת התעודות המחודשת ומהדורת הקשת 

החדשה של חמישה חומשי תורה
…

שחמון אורי | האוניברסיטה העברית

המיעוט הנוצרי הפלסטיני בישראל � 

על קו השבר בין שפה, תרבות ודת
…

שלו דנה, רוזן חנה | האוניברסיטה העברית

הבעה עקיפה "חופשית" וייצוגי תוכן לא–ישירים

נוספים ביוונית ולטינית, ותבניות מקבילות
…

שליו שריאל | אוניברסיטת חיפה

כריה והפקת נחושת בנחל עמרם, דרום הערבה, 

מחקר בינתחומי
…

שלר לין | אוניברסיטת בן–גוריון

סיוע ישראלי, חיים אפריקניים: תולדות תוכניות המחלקה

לשיתוף פעולה בינלאומי (מש"ב) באפריקה, 2010�1960
…

שני ארנית | אוניברסיטת חיפה

הטמעת הדמוקרטיה: היסטוריה חברתית של

הבחירות הראשונות בהודו
…

שפירא מיכל | אוניברסיטת תל–אביב

פסיכולוגיה תחת אש: מלאני קליין ומלחמת

העולם השנייה, כתבים ארכיונים 
…

שפס דוד | אוניברסיטת בר–אילן

השימוש במטבע והמסחר הבינתרבותי של היוונים

בין 600 ל–333 לפנה"ס
…

שקד שאול | האוניברסיטה העברית

חיבור מילון מקיף לפרסית אמצעית
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באומגרטן אלישבע | האוניברסיטה העברית

מעבר לאליטה: מן הטקסטים אל חיי חברה בימי הביניים
…

בונה נורה | האוניברסיטה העברית

האלומורפיה: גבולותיה וההגיון שמאחוריה
…

ביטון–אשקלוני ברוריה | האוניברסיטה העברית

תפילה ופולחן בנצרות המזרחית במאות 11�6: 

מבט השוואתי
…

בירן מיכל | האוניברסיטה העברית

מוביליות ותמורות: 

כיוונים חדשים בחקר האימפריה המונגולית
…

גילן אמיר, כהן יורם | אוניברסיטת תל–אביב

מסירה, תרגום, וקבלה � שלושת אלפים שנים של יצור 

והפצה של טקסטים מלומדים וספרותיים במזרח הקדום
…

הררי יובל | אוניברסיטת בן–גוריון

צורות ודפוסים של ידע מאגי � 

כתבי כישוף והקשרם בתרבויות המערב
…

ויסמן יצחק | אוניברסיטת חיפה

ההטפה לאסלאם בעת החדשה: 

סלפים, תנועות אסלאמיות, מדינות מוסלמיות 
…

יוסף רז, דובדבני שמוליק | אוניברסיטת תל–אביב

נוכחות והיעדרות בקולנוע
…

לב–אלג'ם שולמית, קינר גד | אוניברסיטת תל–אביב

תאטרון פוליטי היום: מסורת וחידוש
…

ליפשיץ עודד | אוניברסיטת תל–אביב

יהודה והיהודים בתקופה התלמית: 

"המאה השלישית הארוכה לפנה"ס"
…

סטוצ'ינסקי דב | אוניברסיטת בר–אילן

ההיבטים הפוליטים של תופעת הקונברסוס 

בפורטוגל ומעבר

סישל איווי | האוניברסיטה העברית

שלילה, מבני שלילה ומבני קיטוב
…

סרפר צביקה, 

אורבוך אירית | אוניברסיטת תל–אביב

ביצועיות/מופעיות במסורות יפניות: 

בחינה מחודשת של זמניות ומרחביות בדרמה, 

פואטיקה, ופולחן
…

קוג'מן–אפל קטרין, 

בן–אריה דבי נירית | אוניברסיטת בן–גוריון

מפות ומסעות: ידע, דמיון ותרבות חזותית
…

רובנוביץ' יוליה, 

גולדשטיין מרים | האוניברסיטה העברית

"דרכי הפיקוח וההגנה על זכויות מחברים בספרות

הערבית והפרסית ימי–הביניימית

(המאות ה–8�2 � 15�9)"
…

שביט איילת | מכללת תל–חי

לשם ובחזרה: חזרה במחקר ביולוגי �

אי–וודאות, אתגרים והצלחות
…

שחר מאיר | אוניברסיטת תל–אביב

הבודהיזם האיזוטרי (הבודהיזם הטנטרי) בסין ובטיבט

מענק לסדנאות מחקר
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סיוע בהוצאה לאור
במדעי הרוח 

הוצאות  כולל  לאור,  הוצאה  בתקציב  לסייע  המיועדת  חדשה  תוכנית  למדע  הלאומית  הקרן  פתחה  תשס"ט  במחזור 
מקדמיות של ספרים שהם פרי מחקר בתחומי מדעי הרוח. הבקשות נבחנות על�פי מידת התרומה המדעית של הספר 
לקידום תחום המחקר בארץ ובעולם. ניתן להגיש לתוכנית רק כתבי יד של ספרים שהתקבלו לדפוס בהוצאה מדעית 
מוכרת, ובמקרה של הוצאות תרגום, ספרים שהתקבלו לדפוס על סמך פרק מתורגם לדוגמה. גובה המענק הניתן על�ידי 

הקרן הוא עד 50% מהתקציב הנדרש להוצאת הספר. ו�100% בבקשות לתרגום. 

מועד ההגשה לתוכנית מתקיים לקראת סוף השנה האקדמית. שיפוט הבקשות שהוגשו למחזור הקודם הסתיים לאחר 
הדפסת הדו"ח השנתי למחזור תשע"ד. מסיבה זו נכללים בדו"ח הנוכחי רק נתונים על המחזור הקודם. 

למחזור תשע"ד הוגשו 66 בקשות מתוכן מומנו 30 בקשות בעלות כוללת של 855,000 ₪.
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באומגרטן אלישבע | האוניברסיטה העברית

כמעשה החסידה: גברים נשים ועשיה דתית יום יומית

באשכנז בימי הביניים (כותרת מתורגמת)
…

בית�אריה מלאכי | האוניברסיטה העברית

קודיקולוגיה עברית: טיפולוגיה של מלאכת הספר העברי

ועיצובו בימי�הביניים בהיבט היסטורי והשוואתי מתוך גישה 

כמותית המיוסדת על תיעוד כתבי�היד בציוני תאריך
…

גארב יהונתן | האוניברסיטה העברית

מקובל בלב הסערה ר' משה חיים לוצאטו
…

גוטליב ליאור | אוניברסיטת בר�אילן

תרגום דברי הימים: דרכיו ופרשנותו
…

יניב ברכה | אוניברסיטת בר�אילן

ארון הקודש מעץ בבתי הכנסת במזרח אירופה משלהי

המאה הי"ז ועד ראשית המאה הכ'
…

יקירה אלחנן | האוניברסיטה העברית

שפינוזה � למען הפילוסופיה
…

כפיר אוריה | אוניברסיטת בן�גוריון

עניין של גיאוגרפיה: 

פרספקטיבה חדשה על השירה העברית בימי הביניים
…

לביא נועה | המכללה האקדמית תל�אביב יפו

"דרמה ישראלית": 

כיצד הפכה סדרת הטלוויזיה לסוגה אמנותית בישראל
…

לורברבוים יאיר | אוניברסיטת בר�אילן

צלם אלהים � הלכה ואגדה
…

מוצפי�האלר פנינה | אוניברסיטת בן�גוריון

בקופסאות הבטון: 

נשים מזרחיות בפריפריה הישראלית
…

מור אורי | אוניברסיטת בן�גוריון

דקדוק העברית של תעודות מדבר יהודה בין 

המרד הגדול למרד בר כוכבא

מורי יוסי | האוניברסיטה העברית

מוסיקה ימי�ביניימית, אגדה,

ופולחן מרטין הקדוש: 

היסודות המקומיים של קדוש אוניברסלי
…

מייטליס עפרה | מכללת אפרתה

דוד ילין: 

לשאלת המעבר מחברה משכילית מתונה

לחברה הלאומית החדשה
…

פדיה חביבה | אוניברסיטת בן�גוריון

שיבתו של הקול הגולה � זהות מזרחית: 

מוזיקה, תמונה וטריטוריה
…

פיינשטיין נורית | מכללת סמינר הקיבוצים

תהודת זהות � 

הספרות העברית במאה העשרים, טרום הקמת המדינה, 

כמבטאת הגות יהודית וכמעצבת זהות. 

עיון בכתביהם של סופרי העלייה השלישית: 

הסופרים יהודה יערי, דוד מלץ ואחרים
…

פרומקין עמוס | האוניברסיטה העברית

אטלס מערות מדבר יהודה
…

קליין מנחם | אוניברסיטת בר�אילן

קשורים � יהודים וערבים ביפו, 

ירושלים וחברון
…

רונן רות | אוניברסיטת תל�אביב

אמנות לפני החוק: אסתטיקה ואתיקה
…

רייך רוני | אוניברסיטת חיפה

משקולות אבן מימי הבית השני מירושלים
…

רשף יעל | האוניברסיטה העברית

העברית בתקופת המנדט
…

שרון�זיסר שירלי | אוניברסיטת תל�אביב;

ביברמן אפרת | מכללת בית�ברל

המוות הוא אמו של היופי

הזוכים במחזור תשע”ד:

תוכניות 
ייעודיות
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 תחום
מדעי החברה
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אבנשטין אברהם, 

שמחון אבי | האוניברסיטה העברית

חוויות ילדות מוקדמות ותוצאותיהן בחיים הבוגרים:

עדויות מ"בתי הילדים" של התנועה הקיבוצית
…

אברמוב דורון | האוניברסיטה העברית

הבנת אפקט התנודתיות הלא–סיסטמטית על 

מחירי המניות: תאוריה ומחקר אמפירי
…

אהרונסון אורי | אוניברסיטת בר–אילן

חוקה מלמטה: ביקורת שיפוטית ביזורית וההשלכות

הדמוקרטיות של היררכיה שיפוטית
…

אהרנסון עילי | אוניברסיטת חיפה

השפעת הגלובליזציה על מדיניות

הפללה ברמה המדינתית
…

אורג שאול | האוניברסיטה העברית; 

ברזון יאיר | אוניברסיטת בר–אילן

הסבר אינטגרטיבי של תגובות עובדים לשינוי: 

אפקטים מתווכים וממותנים של מנהיגות בארגונים
…

אורלנד–ברק לילי,

גולדברג צפריר | אוניברסיטת חיפה

מלמידת מורים לביצועי הוראה

אילון גלית | אוניברסיטת בר–אילן

מסחר פיננסי להמונים: מחקר אתנוגרפי על

סוחרים יומיים עצמאיים בישראל
…

אלון–מוזס טל | הטכניון

אדריכלות נוף מודרנית בישראל: נלבישך שלמת בטון

ומלט, ונפרוש לך מרבדי גנים (שיר בקר, נ. אלתרמן)
…

אלימי איתן | האוניברסיטה העברית

סיקור חדשותי ודינאמיקות של עימות אתנו�לאומי
…

אליצור יואל | האוניברסיטה העברית

התערבות מוקדמת בבעיות התנהגות של ילדים:

מחקר רנדומלי מבוקר להערכה השוואתית של

אפקטיביות בתוכנית מודולרית להכשרת גננות והורים,

ולבדיקה של מנגנון שינוי ותהליכי תיווך ומיתון
…

אמיר אלי, לוי שי | אוניברסיטת תל–אביב

שחיתות עסקית, גידול בסקטור העסקי ורגולציה
…

ארט אייל | האוניברסיטה העברית

למידה ללא משוב בהחלטות תחת סיכון והכללה בין משימות
…

אריאלי איתי | הטכניון

קבלת החלטות לא סדרתית

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש

רשימת הזוכים בתחום מדעי החברה
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בוגומולוב מרינה | הטכניון

בחינת השערות רבות תוך ניצול המבנה המשפחתי שלהן
…

בלומן–גולדברג אורנה | אוניברסיטת חיפה

הריון במקום העבודה: מבט רב–מימדי על הריון ותעסוקה
…

בלומקין תומר | אוניברסיטת בן–גוריון

התפקיד של סובסידיה לשכר במערכת הרווחה: מבט התנהגותי
…

בן סימון משה | אוניברסיטת בר–אילן

תרפיה במוסיקה עם נפגעי פוסט–טראומה: מחקר מקיף
…

בן–אליא ערן | אוניברסיטת תל–אביב

שיתוף פעולה ברשתות דרכים גדושות
…

בן–שחר דני | הטכניון

לקראת גישה חדשה להערכת היכולת להשיג דיור: 

המקרה של תת–יכולת ואי–שוויון בהשגת דיור בישראל
…

בר אילן יהודית | אוניברסיטת בר–אילן

ניתוח מתמשך של פרסומים בכתבי עת

במדעי החברה והרוח מנקודות מבט שונות
…

בר–לב שאול, פרי דוד | אוניברסיטת חיפה

מערכות תורים לפרוצדורות חוזרות של בדיקות 

קבוצתיות חלקיות לסריקת מנות דם
…

ברק אורן, מיודובניק דן | האוניברסיטה העברית

המגזר הביטחוני וקונפליקט בחברות שסועות
…

גבאי שי | אוניברסיטת חיפה

הפניית קשב: התפתחות אבולוציונית מתהליכים

אוטומטיים לרצוניים

מענק ציוד: מערכת תצוגה ויזואלית סטראוסקופית המותאמת 

לניסויי הדמיה וציוד למעבדת דגים הכולל מערכת צילום וידאו 

ברזולוציה טמפורלית גבוה המאפשרת הצגת גירויים וניתוח 

התנהגות הדגים
…

ג'בארין יוסף | הטכניון

גאוגרפיה של אמון וסיכון: 

התפיסות של יהודים ופלסטינים בירושלים
…

גבע תומר | אוניברסיטת תל–אביב

מדיה חברתית ומגמות חיפוש � הערכת יכולות חיזוי
…

גולדשטיין–גדעוני עפרה | אוניברסיטת תל–אביב

איקומן: אבהות חדשה ביפן העכשווית

ג'ון ניקולס | האוניברסיטה העברית

שיתוף: מילת מפתח לעידן הדיגיטלי
…

גופן ענת | האוניברסיטה העברית

מי הבוס?

ניתוח השוואתי של יישום מדיניות במסגרת

העסקה ישירה ובמסגרת העסקת מיקור חוץ
…

גייר גבריאלה, 

אלון עירון שירי | אוניברסיטת בר–אילן

השוואות מבוססות נתונים בתנאי אי–ודאות
…

גל מיכל | אוניברסיטת חיפה

ריכוזיות משקית: הסדרה באמצעות דיני

ההגבלים העסקיים?
…

גלאי נויה | אוניברסיטת חיפה

פיתוח שיטות לניתוח סטטיסטי, של מגמות

אורך בזמן, של מדדי איכות בטיפול בבריאות: 

גישה של מודלים מתמטיים דינמיים
…

גרובמן יעקב יאשה | הטכניון

תנועה אוטונומית של אלמנטי ציפוי קינטיים

בחזיתות מבנים
…

דגני תמר | אוניברסיטת חיפה; 

קריינר חמוטל | המרכז האקדמי רופין

החלפת שפות � השפעה של חשיפה קצרה לשפה 

שאינה שפת המטרה, על ביצוע דו–לשוני
…

דוידוב מעין | האוניברסיטה העברית

בחינה ניסויית של אמפתיה בגיל הינקות
…

דויטש אביטל | האוניברסיטה העברית

הקשר ההדדי שבין תהליכים פונולוגיים

מוקדמים ותהליכים מורפולוגיים מוקדמים בזיהוי

מילה כתובה בעברית
…

דנציגר שי | אוניברסיטת תל–אביב; 

הדר ליאת | המרכז הבינתחומי

האם קונטקסט מקומי משפיע על בחירה

בין קמעונאים בתנאי אי–ודאות?
…

דעואל ליאון | האוניברסיטה העברית

עיבוד אובייקטים בראיה עם וללא מודעות � 

חקירה באמצעות אלקטרופיזיולוגיה בראיה חופשית
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הולצר אלי | אוניברסיטת בר–אילן

למידה טרנספורמטיבית של הדרשה החסידית: 

לקראת אתיקה לקריאת ה"שפת אמת"
…

הפטל זאב יורם | האוניברסיטה העברית

אירגונים כלכליים אזוריים ומוסדות

ביטחון במבט השוואתי
…

הקר–דרור דפנה | אוניברסיטת תל–אביב

האם יש למשפט נתינה של ילדים בגירים להוריהם? 

בחינה סוציו–משפטית
…

וואהל אבי | אוניברסיטת תל–אביב; 

עבודי מנחם | אוניברסיטת בר–אילן

עלות ביצוע המסחר של סוחרי הנזילות
…

וייס דן | אוניברסיטת תל–אביב

בדיקת תחליפיות בין רלוונטיות למהימנות של 

אומדנים בחשבונאות
…

וייסבורד דוד | האוניברסיטה העברית

פשיעה במקטעי רחוב בעיר תל–אביב–יפו: מחקר אורך
…

וייס–גל עידית | אוניברסיטת תל–אביב; 

גל ג'וני | האוניברסיטה העברית

המפגש בין ידע, עבודה סוציאלית ומדיניות חברתית: 

אנשי אקדמיה בעבודה סוציאלית כשחקני מדיניות
…

וסרמן ורדה | האוניברסיטה הפתוחה; 

יסעור–בורוכוביץ דלית | המכללה האקדמית עמק יזרעאל

 ,(intersectionality) גישת המיקומים הצולבים

נרטיבים של הצלחה ודפוסי אינטגרציה � 

מקרה הבוחן של עולות אתיופיות בכוח העבודה
…

זילבר תמר | האוניברסיטה העברית

החומרי והרעיוני בתהליכים מוסדיים: 

המקרה של משכורות מנהלים
…

חדד בת שבע | אוניברסיטת חיפה

עיבוד חזותי לצורך תפיסה ופעולה �

השפעת חסך חזותי ותפקיד הפלסטיות של מערכות

אלו בשיפור תפקודים ראייתים

מענק ציוד: מערכת למדידת אחיזה ותנועה
…

חזן משה | אוניברסיטת תל–אביב

השינוי בקשר בין השכלת נשים וילודה, 

אי–שיוויון וצמיחה כלכלית

חיות ערן | האוניברסיטה הפתוחה

שינויים כלליים בעמדות: לכל פעולת התקרבות

התרחקות יש תגובה נגדית
…

חשאי ניראון | האוניברסיטה העברית

מאפייני בעלות והעברת משאבים בחברות

רב לאומיות
…

טאובמן–בן ארי אורית, 

בן–שלמה שירלי | אוניברסיטת בר–אילן; 

הורוביץ ערן, עזורי יוסף | אוניברסיטת תל–אביב

מסלולי התפתחות של בריאות נפשית וצמיחה אישית 

בקרב נשים בטיפולי פריון
…

טבק איריס | אוניברסיטת בן–גוריון

המורה כשותף: ניסוי והרחבה של מודל הוראה

לפיתוח מיומנויות חקר מדעי ומסוגלות 

אישית מדעית
…

טובין דורית | אוניברסיטת בן–גוריון

שימוש בתיאוריית הרוטינות הארגוניות

להבנת האופן בו בתי ספר בינוניים

לא מצליחים ולא נכשלים
…

ידיד גל | אוניברסיטת בר–אילן

טיפול ב–SAM לטיפול בסנדרום חרדה בתר

חבלתי (PTSD): מחקר אפיגנטי
…

יובל–גרינברג שלומית | אוניברסיטת תל–אביב

שינויים תפיסתיים ופיזיולוגיים בסמוך להופעתן

של מיקרוסקאדות 

מענק ציוד: ציוד למעבדה העוסקת בתפיסה

ויזואלית ותנועות עיניים
…

יעיש מאיר, קראוס ורד | אוניברסיטת חיפה

הסברים אפשריים להבדלים בממצאי המחקרים על

ניעות בין דורית בין מעמדות ובין רמות הכנסה שונות:

שינויים לאורך זמן בניעות בין דורית בישראל
…

ירדן ענת | מכון ויצמן למדע

אפיון השימוש במאמר מחקר מעובד כמודל

לכתיבה מדעית בביולוגיה בתיכון
…

כהן חגית | אוניברסיטת בן–גוריון

המנגנון הנוירוביולוגי בבסיס האפקט המגן של

טיפול מוקדם בקורטיקוסטרון במינון גבוה במודל

(PTSD) בעלי–חיים לתסמונת הפוסט טראומטית
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כהן עקיבא | המכללה האקדמית עמק יזרעאל; 

בודנה סנדרין | אוניברסיטת תל–אביב; 

פרוש פול | האוניברסיטה העברית

זאת חייבים לזכור:

צילומים איקוניים וזכרון קולקטיבי
…

כהן–מנספילד יסכה | אוניברסיטת תל–אביב

הפחתת בדידות ובידוד חברתי בקרב קשישים

באמצעות התערבות מבוססת–תאוריה: 

ניסוי מבוקר עם השמה אקראית
…

כץ דוד | אוניברסיטת חיפה

מודל כולל להערכת השפעתו של מיסוי ירוק: 

המקרה של מכוניות בישראל
…

לבידור מיכל | אוניברסיטת בר–אילן

מנגנון בקרה קדמי ומעורבותו בעיבוד

מורכב של שפה: 

פתגמים וניבים כאבן בוחן
…

לוי אנדרה | אוניברסיטת בן–גוריון

זכרונות של מרחבים ומקומות של זכרונות:

ַעַבֶריה של מרוקו
…

ליברמן עופר | אוניברסיטת בר–אילן

תאוריה אסימפטוטית לאוטורגרסיות בעלות 

מקדמים מבוססי דמיון ותלויי–זמן עם יישומים

למודלים לתמחור נגזרים
…

ליפשיץ אסנת | המכללה האקדמית תל–אביב יפו

מודל דינאמי לבחינת השפעת מתאם ההשכלה

בין בני זוג על שיעור ההשתתפות בכוח העבודה

של נשים נשואות
…

לשם מיכה | אוניברסיטת חיפה

גורמי היסוד לצריכת מלח גבוהה
…

מור בן | אוניברסיטת חיפה

ההבנייה של אמינות בדיפלומטיה ציבורית: 

מחקר השוואתי
…

מלקינסון דן, פז שלומית | אוניברסיטת חיפה

השפעות שינויי אקלים ושימוש בקרקע על הפצת 

מחלות המועברות על�ידי וקטורים � 

היבטים תאורטיים בהדגמה

על מחלת הלישמניה כמקרה בוחן

מנדל מיכה | האוניברסיטה העברית

מודל מחלה�מוות תחת הטיות דגימה
…

מנו ריטה, מש גוסטבו | אוניברסיטת חיפה

רשתות חברתיות ושינוים בבריאות בישראל
…

מרגלית יותם | אוניברסיטת תל–אביב

ההשפעות הפוליטיות על בחירת היעד 

להשקעות זרות
…

נאשף איסמאעיל | אוניברסיטת בן–גוריון

שדה האמנות הפלסטית הפלסטינית: 

עלייתו של אתר ציבורי חדש 
…

נהרי גלית | אוניברסיטת בר–אילן

ניטור מציאות בין–אישית בקונטקסט הפורנזי: 

התאמות תאורטיות ויישומיות 
…

סופר אורן | אוניברסיטת בר–אילן

ספירלת השתיקה בעידן הטוקבקים � 

הערכה מחודשת של התאוריה בקונטקסט הישראלי
…

סטבנס ענת, זדונאיסקי ארליך שרה | מכללת בית–ברל; 

סרוסי בתיה | מכללת לוינסקי לחינוך

תרומתם היחסית של משתנים אישיים וסביבתיים

לאיכות כתיבת טקסטים עיוניים על�ידי ילדים

בבית�הספר היסודי: מחקר התפתחותי
…

סטקלוב גיא | האוניברסיטה העברית

להפוך לישראלים: גישה סטטיסטית לניתוח 60 שנות

היטמעות תרבותית בישראל
…

סמט דב | אוניברסיטת תל–אביב

רציונאליות לא בייסיינית
…

עברי ציפי | אוניברסיטת חיפה

הריון והורות בצל אסון פוקושימה: סביבות מסוכנות, 

טכנולוגיות גנומיות, ואחריות אמהית
…

עין דור צחי | המרכז הבינתחומי

רגישות חרדה: האם משתתפים אשר גבוהים בחרדה

בהתקשרות, הנם טובים יותר בגילוי רמאות בין–אישית?
…

עין–גר דנית | אוניברסיטת תל–אביב; 

לבונטין ליאת | המרכז הבינתחומי

"ריקון כיסים" מגביר צריכה אך מפחית תרומות וחסכון:

תודעה נטועת גוף של מחסור במשאבים
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ערמון–לוטם שרון, וולטרס יואל, 

אלטמן כרמית | אוניברסיטת בר–אילן

השפעה מבדלת של לקות שפה ספציפית ומשלב סוציואקונומי 

על רכישת שפה וניצני אורינות בקרב ילדי גן עם וללא לקות שפה 

ספציפית בשתי אוכלוסיות מוחלשות דו–לשוניות
…

פאקס יונתן | אוניברסיטת בר–אילן
דת והמדינה: מדיניות ממשלתית בנושא הדת מסביב לעולם,

2014�1990
…

פורת דן | האוניברסיטה העברית
השפעת שילוב טקסטים ביוגרפיים על דפוסי

לימוד היסטוריה של תלמידי תיכון
…

פישמן ארתור | אוניברסיטת בר–אילן
חפוש לפי קטגוריות

…

פישמן גידעון, תורג'מן חגית | אוניברסיטת חיפה
מחקר מעקב אחר ההסתגלות והסטיה של צעירים עולים

(מברה"מ לשעבר)
…

פלגי יובל | אוניברסיטת חיפה; 
שרירא עמית | אוניברסיטת בר–אילן; 
קוה גתית | האוניברסיטה הפתוחה; 
שמוטקין דב | אוניברסיטת תל–אביב

גיל סובייקטיבי ומרחק סובייקטיבי מהמוות: האם הערכות

עצמיות יכולות לנבא ירידה תפקודית, מה ממתן ניבוי זה

ואילו גורמים משפיעים על הערכות אלו?
…

פנסטר טובי | אוניברסיטת תל–אביב
"הארכאולוגיה של הכתובת" בתכנון עירוני:

לקראת הכרה ישראלית�פלסטינית
…

פקטור רוני | אוניברסיטת חיפה
לקראת מודל התנגדות חברתית כללי להסבר

התנהגויות עברייניות ומסוכנות בקרב קבוצות מיעוט
…

פרוסט רם | האוניברסיטה העברית
רכישת קריאה בשפה שניה: אינטרקציה בין שונות

בין–שפתית ויכולת אינדווידואלית בלמידה סטטיסטית
…

פרז אורן, כהן ראובן | אוניברסיטת בר–אילן
רגולציה פרטית בינלאומית כרשת: בחינה אמפירית

באמצעות המודל של חקר רשתות חברתיות
…

פריאור ענת, קציר תמי | אוניברסיטת חיפה

כיול בהבנת הנקרא בשפה ראשונה ושניה בקרב

תלמידים בהשכלה הגבוהה

פרידמן נעמה | אוניברסיטת תל–אביב

תחביר אצל ילדים עם ליקוי בשמיעה:

אפיון הליקוי התחבירי והתקופה הקריטית 

לרכישת שפה ראשונה
…

פרנפס אורית | אוניברסיטת בן–גוריון

חקירת התופעה של חווית למידה משמעותית, וחשיפת

התנאים והמנגנונים המניעים ותומכים בהיווצרותה
…

פרס רננה | האוניברסיטה העברית

דינמיקה של תהליכי פה לאוזן לפני השקת מוצר: 

המאפיינים וההשפעה של התפרצויות פה

לאוזן פתאומיות
…

פרסיץ דותן | אוניברסיטת תל–אביב

שחזור פרמטרי של העדפות

מתוך בחירות של צרכנים בעזרת

אינפורמציה של העדפה נגלית
…

פרצוב יוני | האוניברסיטה העברית

לזכור מה נמצא איפה, ממנגנונים מוחיים 

להשלכות קליניות

מענק ציוד: מעבדה לקוגניציה חזותית
…

צינמון רחל | אוניברסיטת תל–אביב

לנווט בין בית�הספר לעבודה: 

קדימונים ותוצאות של קונפליקט והעשרה

בשילוב שבין בית�הספר ועבודה
…

קופמן אורה | אוניברסיטת בן–גוריון

חסר בפראוקסינז כגורם סיכון להתפתחות

לקויות התנהגותיות התפתחותיות עקב

חשיפה טרום לידתית לכלורפיריפוס בעכברים
…

קורת עפרה | אוניברסיטת בר–אילן

ספר אלקטרוני חדשני לקידום אוצר מילים והבנת

הסיפור בקרב ילדים ממיצב נמוך
…

קלוש רחל | הטכניון

פיתוח מהפריפריה: יצוא הידע של בניין אומה

מישראל לעולם, 1950 עד 1970
…

קסלר יואב | אוניברסיטת בן–גוריון

סיווג מבוסס–תהליך של רכיבי עדכון זיכרון העבודה: 

מחקר התנהגותי, ERP, והבדלים אינדיבידואליים

מענק ציוד: מערכת EER ומערכת למעקב אחר

תנועות עיניים
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קרבאל–טובי מיכל | אוניברסיטת תל–אביב

חשבון נפש: ביופוליטיקה יהודית, אמיתות

סטטיסטיות ונרטיבים של משבר בקרב יהדות ארה"ב,

1990 עד היום
…

רדזינר עמיחי | אוניברסיטת בר–אילן;

קידר ניר | המכללה האקדמית ספיר

שורשי החקיקה האזרחית הישראלית 1981�1948
…

רואר–סטריאר דורית | האוניברסיטה העברית

נקודות מבט של ילדים וילדות בגיל הרך,

לגבי סיכון ומּוגנות: מחקר מודע הקשר
…

רובין ריכב | האוניברסיטה העברית

תולדות הכרטוגרפיה של ארץ ישראל
…

רוזן–צבי יששכר, זיו נטע | אוניברסיטת תל–אביב

"אחרי בית�הספר למשפטים": 

מחקר אמפירי של הפרופסיה המשפטית בישראל
…

רוסק סוזי | מכללת בית–ברל

ההשפעה של מיומנויות קוגנטיביות ולינגויסטיות בשפה

ראשונה ושנייה על רכישת אוריאנות באנגלית כשפה זרה: 

השוואה בין דוברי העברית והערבית בישראל
…

רותם אורית | אוניברסיטת בר–אילן

יישום שיטות מחקר אקולוגיות במחקר

הגאוגרפי�עירוני לבחינת פרגמנטציה מרחבית של

מרכזי מסחר וחיוניות עירונית
…

רסובסקי אורי | אוניברסיטת בר–אילן

בחינת הבסיס העצבי של ליקויים בעיבוד חזותי

מוקדם וזיהוי רגשות בסכיזופרניה באמצעות 

אלקטרואנצפלוגרפיה ומגנטואנצפלוגרפיה
…

רפאלי אשכול | אוניברסיטת בר–אילן

הפרעת חרדה חברתית וליקויים בתהליכי הענות הדדית: 

מחקר רב–שיטתי דיאדי
…

שגיא תמר | המרכז הבינתחומי

חשיפה לביקורת פנימית של קבוצת החוץ 

ככלי להגברת פתיחות בין קבוצות בקונפליקט
…

שגיב לילך | האוניברסיטה העברית; 

רוקס סוניה | האוניברסיטה הפתוחה

המנגנונים הקושרים בין ערכים להתנהגות: 

תפקידם של תשומת לב ופרשנות

שדה אורלי | האוניברסיטה העברית

מגדר ומימון מיזמים חדשים: 

עדות מקיקסטארטר (מימון המונים)
…

שדה טל | אוניברסיטת תל–אביב

הפוליטיקה של ניהול החוב הציבורי
…

שושנה אבי, גולדן דבורה | אוניברסיטת חיפה

אתנוגרפיות של חינוך, 

מעמד ורגשות בשלושה גני ילדים
…

שחר בן | המרכז הבינתחומי

תהליך הפתרון של ביקורת–עצמית: 

תפקיד התיווך של רגש הבושה
…

שכנר תומר | אוניברסיטת חיפה

למידה והכחדת פחד בקרב ילדים הסובלים מהפרעות חרדה:

זיהוי המנגנונים הנוירו–קוגנטיביים

והקשרם לאפקטיביות טיפולית בהפרעות

חרדה בילדות

מענק ציוד: ציוד למעבדה התפתחותית במדעי המוח
…

שלוי שאול | אוניברסיטת בן–גוריון

יד רוחצת יד: איך חווית נדיבות מובילה

לשיתוף פעולה לא מוסרי

מענק ציוד: ציוד למעבדה לשיפוט והתנהגות מוסרית
…

שמיר איתן | אוניברסיטת בר–אילן

תיאורית חיקוי צבאי והאמרקניזציה של

צה"ל (2012�1991): 

גורמים ריאלסטים ותרבותיים 
…

שנהב שאול, שפר תמיר | האוניברסיטה העברית

השפעות פוליטיות של מרחקים בין סיפורים לאומיים: 

ניתוח השוואתי
…

שני יניב | אוניברסיטת תל–אביב

מתי אנשים יפסיקו את החיפוש אחר אינפורמציה

שאינה רלוונטית להחלטות עתידיות, המציעה כי

הזדמנות רכישה הוחמצה?
…

תירוש דינה, צמיר פסיה | אוניברסיטת תל–אביב

ידע מתמטי הנדרש להוראה ותחושת 

מסוגלות עצמית מתמטית והוראתית של גננות: 

המקרה של דגמים מחזוריים
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אברמוב דורון | האוניברסיטה העברית

מידול פיננסי ושוקי הון
…

בראון–אפל אורנה | אוניברסיטת חיפה; 

פלאוט פנינה | הטכניון

פערים בסביבות בריאות בהקשר לאורח חיים בריא, 

פעילות גופנית ותזונה
…

הניק אבישי | אוניברסיטת בן–גוריון; 

רובינשטיין אורלי | אוניברסיטת חיפה

הבסיס הקוגניטיבי והעצבי להתפתחות הבנה מספרית
…

טל–אור נורית | אוניברסיטת חיפה

תהליכים פסיכולוגיים בעת צפייה וצפייה משותפת
…

יובל גלית | אוניברסיטת תל–אביב; 

אבידן גליה, גנאל צבי | אוניברסיטת בן–גוריון

על פנים גופים וקולות: 

מנגנונים רב–מודליים לזיהוי אנשים
…

כהן יונתן | אוניברסיטת חיפה

תהליכי מעורבות נארטיבית והשפעתם על שכנוע
…

מיכלסקי טובה, שכטר חן | אוניברסיטת בר–אילן

פיתוח הכוונה עצמית בקרב מתכשרים להוראה, 

מורים ותלמידים: ידע ופרקטיקות 

עכשויות וכיוונים עתידיים

מענק לסדנאות מחקר
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תוכניות 
ייעודיות

התוכנית למלגות
לבתר�דוקטורנטים במדעי החברה

התוכנית היא פרי יוזמתה הברוכה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך, ומופעלת בברכתה.

מטרות התוכנית:
לקדם חוקרים צעירים מצטיינים במדעי החברה בישראל ולאפשר להם להתמסר להשתלמות שתוביל לעצמאות מחקרית  ��

ומקצועית. 
בתר�דוקטורנטים  של  ההשתלמות  עידוד  באמצעות  בארץ  החברה  מדעי  לקידום  משמעותית  תרומה  לתרום  ��

בנושאי מחקר חדשניים ופורצי דרך. על�כן, מצופה מהמועמדים שישתלבו במערכת האקדמית בארץ לאחר תקופת 
הבתר�דוקטורט.

לחשוף חוקרים בתחילת דרכם האקדמית במדעי החברה למוסדות מחקר מובילים מן השורה הראשונה, בעיקר בחו"ל.  ��

למחזור הראשון 65 מועמדים הגישו בקשות, 7 מתוכם זכו למימון, והם:

גרון–סלע נועה | אוניברסיטת בן–גוריון

השפעתם של תגובתיות פיזיולוגית לדחק, תפקודים 

ניהוליים הוריים ודפוסי הורות על התפתחות מוקדמת

של וויסות רגשי 

יתבצע באוניברסיטת צפון קרולינה, ארה"ב.
…

המר גילי | האוניברסיטה העברית

הצגת הגוף החושי: ההבנייה החברתית של החושים

וייצוגים גופניים של נכות בישראל ובארה"ב

יתבצע באוניברסיטת קליפורניה, ברקלי, ארה"ב.
…

הנדל אריאל | אוניברסיטת בן–גוריון

הפרדה בזמן ובמרחב: המקרה הישראלי בראי השוואתי

יתבצע באוניברסיטת בן�גוריון בנגב, ישראל.
…

לוסטיגמן ליל | אוניברסיטת תל–אביב

התפתחות שפה בגיל הרך מנקודת מבט

פסיכולינגוויסטית ובין–לשונית

יתבצע באוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב.

קפלן רמי | אוניברסיטת תל–אביב

הגלובליזציה של מודל "אחריות תאגידית":

המקרים של גרמניה וישראל

יתבצע באוניברסיטה החופשית של ברלין, גרמניה.
…

רוזנברג פלורינה | האוניברסיטה העברית

חלון לביולוגיה של אוטיזם: 

הדמיה מוחית וגנטיקה

יתבצע באוניברסיטת קיימברידג', אנגליה.
…

שקרג'י שרון | האוניברסיטה העברית

משפחה מחוץ למשפט:

היש עוד טעם בדיני המשפחה?

יתבצע באוניברסיטת אוקספורד, אנגליה.

מיסודה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך 
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תוכנית ביכורה תומכת במחקרים פורצי דרך נבחרים בכל התחומים, במטרה להתניע כיווני מחקר חדשים השייכים לאחת מן 
הקטגוריות המפורטות להלן:

כיווני מחקר מקוריים חדשניים שאינם הרחבות של גישות מחקר מקובלות. הכוונה למחקרים נחשוניים, פורצי דרך שיש  ��
להם פוטנציאל לפתוח אופקים חדשים, תחומים חדשים או כיוונים בתחום קיים שלא נחקרו עד כה. 

כיווני מחקר המכוונים לפיתוח תפיסות מחקריות חדשות השונות מהותית מאלה המקובלות בשטח ואשר להן פוטנציאל  ��
לשינוי תפיסות מקובלות בתחום.

פיתוח טכניקות או טכנולוגיות חדשות שיאפשרו התגברות על מחסומים קריטיים בתחום המחקר.  ��

התוכנית מופעלת על�ידי ועדה המתחלפת מדי כמה שנים. בשנה החולפת הוועדה מנתה 9 חברים אשר הגיעו ממוסדות 
שונים ועסקו בתחומי מחקר מגוונים.

מטבע הדברים, מחקרים התואמים את תוכנית ביכורה הינם מחקרים פורצי דרך. תוכנית ביכורה מיועדת לאפשר לחוקרים 
מן  לאחת  עונה  המוצע  שהמחקר  ובלבד  החוקר/ת  מצד  מהותי  כיוון  שינוי  מצריך  הדבר  אם  גם  אלה  מחקר  כיווני  לקדם 
הקטגוריות המפורטות לעיל. במקרים כאלו, בכדי לאפשר לוועדה להתחשב בחוסר נסיון מוכח בתחום המוצע למחקר, יש 

להראות כי אכן מדובר בשינוי מהותי, ולהסביר את הכיוון החדש גם בהקשר של נסיון החוקר/ת. 
פתיחת כיוון חדש ופורץ דרך מחייבת השקעת זמן ומשאבים משמעותיים מהחוקרים, כמו גם מחויבות לכיוון המחקר החדש. 
לפיכך, הגשת הצעה במסגרת התוכנית דורשת ציון מפורש של מידת מחויבות החוקר/ת למחקר המוצע ומיקומו בהקשר 

למחקר הכולל של החוקר/ת.

הצעות המחקר בשנה זו הכילו שני חלקים שהוגשו כיחידה אחת: תקציר ההצעה המצדיק את ההתאמה לתוכנית ביכורה 
וחלק עיקרי המכיל את ההצעה המפורטת. ההצעות נבחנו על�ידי הוועדה בשני שלבים כשבשלב הראשון נבחנה התאמת 
במענק  הצעות   5 זכו  שמתוכם  הצעות   56 הוגשו  השנה  חיצוני.  לשיפוט  נשלחו  זה  שלב  שעברו  הצעות  לתוכנית.  ההצעה 

לתקופה של שלוש שנים בשיעור כולל של כ�2 מיליון ₪.

 אני מבקש להודות לחברי הוועדה על עבודתם המסורה והדיון המרתק שהתפתח בהצעות המחקר. תודה לפרופ' בני גיגר,
יו"ר ההנהלה האקדמית, ולד"ר תמר יפה�מיטווך, מנכ"ל הקרן הלאומית למדע על הצעותיהם ועל תמיכתם בשינויים 
בתוכנית. תודה מיוחדת והערכה רבה למנהלת התוכנית, ד"ר אוה רוקמן, על חלקה החשוב בהצלחת תהליך השיפוט ועל 

מסירותה ותרומתה יוצאת הדופן בניהול הוועדה, דרכי עבודתה והטיפול בתהליך השיפוט. 

פרופ’ ארז בראון    
ראש תוכנית ביכורה    

תוכנית ביכורה
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וינשטיין ישי | אוניברסיטת בר–אילן

הפשרת קרקעות פרמהפרוסט באזורים הארקטיים וסוב–ארקטיים: 

מעקב בעזרת איזוטופים של רדיום ופולוניום
…

ליפשיץ אפרת | הטכניון

שיטה יחודית ללמוד הקשר בין תופעת אי–יציבות ספקטרלית בנקודות קוונטיות

לבין הופעה סטטיסטית של תהליך תהודה מגנטית � כתשובה לויכוח ארוך טווח
…

מירלמן ענת | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

רזרבה מוטורית קוגנטיבית: זיהוי הערכה והבנה של מושג פיזיולוגי חדשני
…

פאר אבי | אוניברסיטת בר–אילן

מסרקי תדר קוונטיים � מקורות חדשניים לאור דחוס רחב–פס ורב–הספק
…

רבני ערן | אוניברסיטת תל–אביב; 

בר רועי | האוניברסיטה העברית

שבירת הגבול התאורטי של כיול חישובי של מצבי עירור טעונים:

שיטת GW סטוכסטית בכיול ליניארי

 רשימת הזוכים
בתוכנית ביכורה

תוכנית ביכורה תומכת במחקרים פורצי דרך נבחרים בכל 
התחומים, במטרה להתניע כיווני מחקר חדשים
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 תוכנית
מרכזי המצויינות �

I-CORE
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תוכנית מרכזי מצויינות
I-CORE

"מרכז מצויינות" הינו התאגדות של חוקרים מעולים בתחום מחקרי מוגדר, מקרב אנשי הסגל והחוקרים במוסדות להשכלה 
גבוהה ובמוסדות מחקר, לשם קידום מחקר מעמיק, פורץ דרך וחדשני. בכל מרכז שותפים חוקרים וותיקים (מספרם שונה 

במרכזים השונים) והוא פועל לקליטת חוקרים חדשים המצטרפים לקהילות החוקרים המקומית. 
כמו כן, משמש המרכז עוגן לתשתיות מחקר, המשרתות את כלל הקהילה האקדמית בארץ. 

שיפוט  תהליך  את  מנהלת  הקרן  למדע.  הלאומית  והקרן  ולתקצוב  לתכנון  הוועדה  על�ידי  במשותף  מנוהלת  התוכנית 
ההצעות להקמת המרכזים באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות וממונה על ניהול המענקים הפעילים. 

ועדת ההיגוי של התוכנית אחראית לתכנון ולאישור עקרונותיה, לתהליך בחירת תחומי המחקר, ולהכרזה על הקבוצות 
הנבחרות להקמת המרכזים. הוועדה המייעצת הבינלאומית של התוכנית מייעצת לוועדת ההיגוי בנושאים שונים, מוסיפה 

נקודות ראות מקצועיות, ומסייעת לקרן בניהול תהליך ההערכה. 

המרכזים מעודדים מחקר בין תחומי ויוצרים מסה קריטית של חוקרים, במגמה לחזק את מעמדה המחקרי של
מדינת ישראל. תהליך זה אמור לעודד את שיבתם של חוקרים ישראלים מובילים בעולם לארץ, לצורך המשך 

פעילותם המדעית בארץ. 

מרכזי המצויינות פועלים במגוון תחומי מחקר: מדעים מדויקים והנדסה, מדעי החיים והרפואה, מדעי החברה, משפטים, 
חינוך ומדעי הרוח.

ארבעה מרכזים ראשונים הוקמו באוקטובר 2011:
רגולציה גנית במחלות אנושיות מורכבות � קבוצה בראשות פרופ’ חיים סידר מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים   .1
הרפואי  ומהמרכז  שיבא  הרפואי  מהמרכז  בר�אילן,  מאוניברסיטת  תל�אביב,  מאוניברסיטת  העברית,  מהאוניברסיטה 

הדסה. 
המרכז לחקר הבינה המשחזרת (מלב"מ) � מן הנתפש לנזכר ובחזרה � קבוצה בראשות פרופ’ ידין דודאי ממכון ויצמן למדע   .2
ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת תל�אביב, מאוניברסיטת בר�אילן, מהמכללה האקדמית עמק יזרעאל 

ומהמרכז הרפואי סוראסקי.
מרכז מצויינות באלגוריתמים � קבוצה בראשות פרופ’ ישי מנצור מאוניברסיטת תל�אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת   .3

תל�אביב, ממכון ויצמן למדע ומהאוניברסיטה העברית.
המרכז לדלקים סולאריים � קבוצה בראשות פרופ’ גדעון גרדר מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון, ממכון ויצמן למדע   .4

ומאוניברסיטת בן�גוריון.
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אליהם נוספו במאי 2013 שנים עשר מרכזים חדשים והם:

דעת המקום � מרכז לחקר תרבויות מקום בעולם היהודי � קבוצה בראשות פרופ' ריצ'רד כהן מהאוניברסיטה העברית   .1

ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת בר�אילן, מאוניברסיטת בן�גוריון ומאוניברסיטת תל�אביב.

יעל קלי � קבוצה בראשות פרופ'  ידע בקהילות למידה מקוונות  יצירה שיתופית של   � למידה בחברה מקושרת   .2 

ומהמרכז  מהטכניון  בן�גוריון,  מאוניברסיטת  חיפה,  מאוניברסיטת  חוקרים  ובשיתוף  חיפה  מאוניברסיטת 

הבינתחומי הרצליה.

המרכז למחקר אמפירי של המשפט וקבלת החלטות � קבוצה בראשות פרופ' אילנה ריטוב מהאוניברסיטה העברית   .3

ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית ומהטכניון.

בראשות  קבוצה   � וטיפול  מניעה  ליישום  בסיסי  ממחקר  המונית:  טראומה  לחקר  הרב�תחומי  הישראלי  המרכז   .4

בר�אילן,  מאוניברסיטת  תל�אביב,  מאוניברסיטת  חוקרים  ובשיתוף  תל�אביב  מאוניברסיטת  סולומון  זהבה  פרופ' 

מהאוניברסיטה העברית, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הבינתחומי הרצליה.

המרכז לחקר המרת דת ומפגשים בין�דתיים � קבוצה בראשות פרופ' חיים היימס מאוניברסיטת בן�גוריון ובשיתוף   .5

חוקרים מאוניברסיטת בן�גוריון, מאוניברסיטת בר�אילן, מהאוניברסיטה העברית ומהאוניברסיטה הפתוחה.

למדע,  ויצמן  ממכון  חוקרים  ובשיתוף  למדע  ויצמן  ממכון  ניר  יוסף  פרופ'  בראשות  קבוצה   � הקוונטי  היקום   .6

מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל�אביב ומהטכניון.

שגב  מרדכי  פרופ'  בראשות  קבוצה   � והדמאה  חישה  אל  קוונטיות  ואופטיקה  לא�לינארית  מאופטיקה  אור:  מעגל   .7

מהטכניון ובשיתוף חוקרים נוספים מהטכניון וממכון ויצמן למדע.

בראשית: מהמפץ הגדול לפלנטות � קבוצה בראשות פרופ' צבי פירן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים  .8

נוספים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל�אביב, מהטכניון וממכון ויצמן למדע.  

תפקוד הכרומטין, מודיפיקציות של RNA ו�RNA לא מקודד ברגולצית ביטוי גנים בהתפתחות ומחלות �   .9

קבוצה בראשות פרופ' ניר פרידמן מהאוניברסיטה העברית ובשיתוף חוקרים מהאוניברסיטה העברית,   

מאוניברסיטת בר�אילן, מהטכניון, ממכון ויצמן למדע ומהמרכז הרפואי שיבא.  

למדע  ויצמן  ממכון  שרייבר  גדעון  פרופ'  בראשות  קבוצה   � התא  של  והביולוגיה  המבנה  לחקר  משולבות  גישות   .10

ובשיתוף חוקרים ממכון ויצמן למדע, מאוניברסיטת תל�אביב ומהטכניון.

הבנה מקיפה ומודלים של תגובת צמחים למגוון עקות פתאומיות ולשינויים אקלימיים ארוכי טווח � קבוצה  .11

בראשות פרופ' הלל פרום מאוניברסיטת תל�אביב ובשיתוף חוקרים מאוניברסיטת תל�אביב, מאוניברסיטת בן�גוריון,    

מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן למדע.

קבוצה   � הבודד  התא  לרמת  המולקולה  מרמת  ביולוגיות:  במערכות  דינמיים  לתהליכים  פיזיקליות  גישות   .12 

 בראשות פרופ' עמית מלר מהטכניון ובשיתוף חוקרים מהטכניון, מאוניברסיטת בר�אילן, מהאוניברסיטה העברית, 

מאוניברסיטת תל�אביב וממכון ויצמן למדע.

המרכזים  עשר  ושנים  הוותיקים  המרכזים  בארבעת   40 מתוכם  חדשים,  חוקרים   74 המרכזים   16 בכל  נקלטו  כה  עד 
החדשים קלטו עד כה 34 חוקרים חדשים. המרכזים יזמו ותמכו במספר רב של כנסים בינלאומיים, סדנאות וקורסי קיץ 

המיועדים לתלמידי מחקר מהארץ ומחו"ל.

http://www.i-core.org.il :לקריאה נוספת
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לפעמים אדם מתנתק באופן מוחלט ומשאיר את עולמו הישן מאחור, 
ולעתים הוא מביא איתו אל הדת החדשה חלקים מחייו הקודמים, 

למשל את עולם הידע שלו או אפילו את משפחתו. 
רואות  כיצד  מתמשך?  תהליך  או  נקודתי  אירוע  היא  ההמרה  האם 
הקהילות � הנעזבת והנבחרת � את המומר? באיזה אופן הן מתייחסות 

למשפחתו? ולסוגיית ההמרה בכלל? 

על שאלות אלה ואחרות מנסה לענות מרכז המצויינות לחקר המרת דת 
ומפגשים בין�דתיים.  

אנשים  של  בחייהם  משמעותי  מאפיין  ועודנה  הייתה  שהדת  כיוון 
עוסקים  חלק מהם  בה.  חוקרים שעוסקים  הרבה  יש  בעולם,  רבים 

גם בתופעת ההמרה מדת לדת. לשם מה צריך מרכז שיעסוק בכך?
הרבה אנשים אכן חוקרים את הנושא אבל לרוב הם מתמקדים באדם 
מסוים או בקבוצות קטנות שהמירו את דתם. מרכז המצויינות שלנו 
הוקם כדי לבנות מאגר מידע, ראשון מסוגו בעולם, שיכיל עשרות אלפי 
 60�מ יותר  של  שיתופי  בפרוייקט  כך  אם  מדובר  המרה.  של  מקרים 
חומרים   � שלהם  והסטודנטים  הם   � שיזינו  לעולם,  מסביב  חוקרים 

רבים למאגר.

שיחה עם פרופ' חיים היימס

שיחות עם חוקרים

פרופ' חיים היימס הוא ראש מרכז המצויינות לחקר
המרת דת ומפגשים בין�דתיים

"עכשיו אני שנוא על יהודים ונוצרים כאחד" אמר היינריך היינה, היהודי המומר המפורסם מכולם, 
לאחר שהתנצר. הוא עשה זאת כדי להתקבל לאוניברסיטה שסגרה בפניו את שעריה בשל דתו, 

אך באופן טרגי היא לא נפתחה עבורו גם לאחר המעשה. 
המרות דת מתרחשות בין כל הדתות, והסיבות לה יכולות להיות מעשיות תועלתניות, כמו 

במקרה של היינה, או אידיאולוגיות כמו טלי פחימה, פעילת שמאל קיצוני, שהתאסלמה.
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כדי  לפיקסל,  פיקסל  לשני,  מידע אחד  פריט  לצרף  הוא  הרעיון 
ליצור תמונה אמינה. זה יאפשר לשאול שאלות חדשות, שהיום 

קשה לנו לשאול.

איזה, למשל?

לעומת  יש הבדל במספר הנשים שממירות את דתן  למשל, האם 

מספר הגברים שעושים זאת. האם הסיבות להמרת הדת זהות בין 

פילוסופיות�אידיאולוגיות  הן  להמרה  הסיבות  כמה  עד  המינים? 

(ההכרה ב"אמת" חדשה) או מעשיות (הרצון להינשא לבן דת אחרת 

או השאיפה להשיג עבודה ולהתקדם פוליטית וחברתית.

בעיר  משכילים?  אנשים  בקרב  יותר  שכיחות  דת  המרות  האם 

לעומת הכפר? ומה קורה למעמדו החברתי של המומר?

יש לא מעט דתות בעולם ולכן אינספור הזדמנויות להמרת דת. 

ולכן החלטנו להתמקד רק במעבר בין הדתות האברהמיות, כלומר 

הנצרות  היהדות,  באברהם:  שמקורן  המונותיאיסטיות  הדתות 

המונותיאיסטית.  הדתות  לאחת  מפאגאניות  ובמעבר  והאיסלם, 

מתרכזים  הזמן:  מבחינת  גם  עצמנו  את  מגבילים  אנחנו  זה  בשלב 

החדשה  בעת  ומסתיימת  הנצרות  בראשית  שמתחילה  בתקופה 

המוקדמת, כלומר במאות ה�17�16. בהמשך, אנחנו מקווים להגיע 

גם לעת המודרנית.

היהדות  אל  למשל  המרה,  של  מסוימים  לכיוונים  העדפה  לכם  יש 

וממנה?

וגם  המרה  של  האפשריים  הצירופים  כל  את  בודקים  אנחנו  לא, 

מקרים של חזרה מההמרה. יש לא מעט דוגמאות לאנשים שהמירו 

את דתם, התחרטו וחזרו לדת המקורית. אנשים מצאו את עצמם 

וחזרו  לנצרות  דתם  את  שהמירו  יהודים  חיים:  בסכנת  לפעמים 

ליהדות הועלו על המוקד על�ידי האינקוויזיציה; יהודים או נוצרים 

שהתאסלמו ו"חזרו לסורם", נידונו למוות במצוות האיסלם. 

ואיך הגיבה היהדות על מתגיירים שחזרו בהם?
מנגנונים  היו  לא  גם  ולכן  כוח  היה  לא  ליהודים  היסטורי  באופן 
יכול להיות שאלמנטים לא  מוסדיים להעניש את המומרים. אבל 
רשמיים לקחו על עצמם את התפקיד. אבל לאורך הדורות אנחנו 
 מוצאים דיונים הלכתיים על מעמדם של מומרים שחזרו בתשובה �
על  לכפר  כדי  ניתן לקבל אותם בחזרה, מה עליהם לעשות  האם 

עוונם, וכו'.

איך אתם אוספים את המידע למאגר?
יש לנו מגוון גדול של מקורות. חוקרים נוברים בארכיונים באנגליה, 
ספרד, צרפת, הולנד ושאר ארצות השפלה. בוחנים עשרות אלפי 
ספרותיים,  טקסטים  משפטיים,  מסמכים  שכוללות  תעודות 
מאות  לנו  מספקת  למשל,  הקהירית,  הגניזה  יד.  וכתבי  מכתבים 
תעודות; השו"ת, אותו מאגר גדול של שאלות ותשובות הלכתיות, 
בהמרה;  שקשורות  בסוגיות  הדור  פוסקי  קבעו  מה  אותנו  מלמד 
שונות  יהודיות  לקהילות  צוהר  לנו  פותחים  מוקדמים  מסע  ספרי 

וליחסם לסביבה. 
על  ללימוד  מרתק  מקור  להיות  יכולים  ספרותיים  טקסטים  גם 
להסתמך  אפשר  אי  שלרוב  אלא  בין�דתיים,  ויחסים  דת  המרות 
חיבור  הוא  למשל,  כזה,  היסטוריות.  לעובדות  כמקור  עליהם 
מהמאה ה�12, שמספר לכאורה את סיפור המרת דתו של יהודי 
בשם יהודה לנצרות אך למעשה נכתב מתוך מטרה מסויימת. הוא 
כדי  חדש  נזירים  מסדר  עבור  ההמרה,  לאחר  רבות  שנים  חובר, 
להדגים את נפלאות האל, שהוביל יהודי להתנצר ולהצטרף דווקא 
יותר.  הממוסדים  הנזיריים  המסדרים  לאחד  ולא  החדש  למסדר 

במילים אחרות, סיפור ההמרה היה חלק מתעמולה מגמתית. 
כך שמבחינת המקורות, יש לנו אתגר לא קטן: לקבוע את מידת 
האמינות של כל אחד. גם תעודות יכולות להיות בעייתיות, וחשוב 
לדעת מי כתב את הטקסט ואם הייתה לו "אג'נדה" כלשהי. כל זה 
בהחלט מסבך את העניינים אבל גם מה שהופך אותם למרתקים. 

באופן  המידע  את  לארגן  צריך  מעניינות,  שאלות  לשאול  בשביל 
שאפשר יהיה לשלוף ממנו נתונים רלוונטיים. 

זה מה שאנחנו מנסים לעשות במקביל לאיסוף הנתונים. הגדרנו 
מאפיינים שהיינו רוצים לדעת לגבי כל מקרה של המרה. למשל, 
חי. גילו של  הוא  ומקומות בהם  הולדתו  שמו של המומר, מקום 
בני  עם  וקשריו  ואחרי  לפני  מקצועו  המשפחתי,  מצבו  המומר, 
הדת החדשה לפני ואחרי ההמרה. אנחנו מחפשים גם את הסיבה 

להמרה, את התגובות למעשה, ועוד.
לא לגבי כל מקרה אנחנו מכירים את כל המאפיינים. אפשר, למשל, 
שנדע את גילו של אדם שהתנצר ואת השנים בהן חי אבל לא נדע 
הזמן  וכל  מתכנת,  עם  עובדים  אנחנו  נשוי.  היה  אם  או  שמו  את 
משנים את המאפיינים, מעדכנים ומחדדים כדי ליצור מנוע חיפוש 

יעיל, שיאפשר לשאול את השאלות שמעניינות אותנו.

לזהות  כדי  המידע  מאגר  את  לנצל  אפשר  עכשיו  כבר  האם 
מגמות?

כיוון שהקמנו את המאגר מאפס ואנחנו רק בתחילת הדרך, אין לנו 
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זאת,  בכל  וכיוונים.  מגמות  על  להתחייב  כדי  חומרים  מספיק  עדיין 
ליהדות  המרה  יותר  שיש  למשל,  נראה,  עכשיו  עד  שאספנו  ממה 
מיסיונרית  לא  דת  כידוע  היא  שהיהדות  למרות  זאת,  משחשבנו. 
שעולה  אחר  ממצא  נחות.  היה  ואיסלם  לנצרות  ביחס  ומעמדה 
ביותר  שכיח  הגיל  היום,  כמו  בעבר,  שגם  הוא  החלקיים  מהנתונים 
להמרת דת הוא גיל ההתבגרות. כנראה בגלל שקל יותר להשפיע על 
השקפת העולם בגיל הזה. אבל כאמור, קשה להסיק מסקנות מכמה 

אלפי המרות; הכול עוד יכול להשתנות. 

הרצל העלה בזמנו את הרעיון, שכל היהודים יתנצרו כדי לפתור את 
בעיית האנטישמיות. בסופו של דבר הוא זנח את הרעיון, אבל המרת 

דת קבוצתית היא לא רעיון מקורי שלו. 
שלמות  קהילות  של  מקרים  הרבה  היו  קדומות  בתקופות  נכון. 
להתנצר  החליט  מסויים  כשמלך  העתיקה  בעת  דתן.  את  שהמירו 
מסיבות פוליטיות, כל נתיניו נאלצו להתנצר אף הם. הרבה ממלכות 

פאגאניות הומרו כך לנצרות. 

בדומה לסיפור הכוזרי שלנו, שלפיו מלך הכוזרים התגייר וכל נתיניו 
איתו. 

אולצו  שלמות  קהילות  האיסלם,  התפשטות  במהלך  גם  בדיוק. 
להמיר את דתן, ויש לנו במרכז קבוצת חוקרים שעוסקים בהמרות 
ואפילו עשרות  לנו אלפי מקרים  ידועים  אל האיסלם.  המוקדמות 
הקודמת  אמונתם  את  שהחליפו  חמולות,  של  המרות  אלפי 
באיסלם. ומעניין שגם כאשר ההמרות התרחשו בתקופה מאוחרת 
כאילו  שייראה  כך  נכתבו  אותן  שמתארים  הטקסטים  יחסית, 
הראשון בחמולה שהמיר את דתו, עשה זאת מזמן, סמוך לתקופתו 
שדרוג  מייסדים.  של  מעמד  החמולה  לבני  הקנה  זה  מוחמד.  של 
הדת.  לקרבות  קישורה  על�ידי  נעשה  המשפחה  למעמד  נוסף 
הדת המוקדמות,  במלחמות  משפחה, שהראתה שבניה השתתפו 

זכתה בהרבה נקודות. 
עצמם  את  להציג  חשוב  כל�כך  היה  לא  זאת,  לעומת  לנוצרים, 
פוליטית  כדת  שקם  לאיסלם  בניגוד  כי  בקרבות  שהשתתפו  כמי 
שמטרתה להשתלט בכוח, הנצרות התפשטה יותר על�ידי מיסיון, 
למאגר  הוספנו  ולכן  לערך,  באיסלם  נחשב  הכוח  שכנוע.  כלומר 
המידע מאפיינים כמו: השתתפות בקרבות וגם את סוגיית הייחוס 
ההמרה  תהליכי  להבנת  גדולה  רלוונטיות  לה  שיש  המשפחתי, 

בדורות הראשונים של האיסלאם.

אתם עוסקים רק בהמרה מדת לדת או גם ביציאה מהדת לחילוניות?
אם  וגם  חילוניות,  כמעט  הייתה  לא  עליה,  מדברים  שאנו  בתקופה 

הייתה, היא הייתה שולית לחלוטין. כך שזה לא ממש רלוונטי.

אני מאמינה שעל�פי רוב, אנשים שחוקרים נושא מסוים הגיעו אליו 
לחקור  שלך  המוטיבציה  מהי  כלשהו.  אישי�ביוגרפי  עניין  מתוך 

המרות דת?
כ"יוצא  אני בא מהעולם האורתודוקסי. לא אוהב לתייג את עצמי 
דת  של  שאלות  המקובל.  במובן  דתי  לא  כבר  אני  אבל  בשאלה" 
הדתות.  חקר  של  לתחום  נמשכתי  ולכן  אותי,  עניינו  תמיד  וזהות 
בעיניי, המרת דת היא צעד מכונן, בחירה אמיצה של אדם ומעבר 

לעולם חדש ולא נודע. 
התייחסתי קודם לעובדה, שהמרות הדת נעשות לעתים קרובות 
מסיבות פרגמטיות. אבל אותי מעניינים במיוחד דווקא האנשים 
שעושים את זה כחלק מהחיפוש אחרי האמת. הם נוגעים לליבי.

עד כמה מאגר המידע שאתם בונים, שיכלול כאמור את התקופה של 
ראשית הנצרות עד המאה ה�17, רלוונטי למה שקורה היום בתחום? 
אני מאמין שהבטים רבים רלוונטיים כי טבע האדם לא השתנה. אז 
כמו עכשיו, מדובר בשאלות מורכבות של זהות ושייכות שנמצאות 

בדיאלוג מתמיד עם הסביבה הפוליטית�חברתית.

אבל החברה השתנתה, התרבות התפתחה וכיום יש גם עולם חילוני. 
לעת  רלוונטי  תמיד  לא  העבר  ולכן  הזמנים,  בין  הבדלים  יש  נכון, 
מיני  אחד  מרכיב  רק  היא  הדתית  הזהות  למשל,  כיום,  המודרנית. 

רבים של האדם המודרני (או הפוסט�מודרני).
ובכל זאת אני מאמין, שהחומרים שאנחנו אוספים יכולים לפתוח 
 .21�ה במאה  כיום,  גם  שמתרחשים  התהליכים  להבנת  צוהר 
מעורר  עדיין  המעשה  ועצם  הזמן,  כל  מתרחשות  דת  המרות 
שאיבדה  והקהילה  המקבלת  הקהילה  על�ידי  דומות  שאלות 

מאמין. 
נוסף לכך, אנחנו עדים לתופעה המפשטת של המרות דת כפויות 
על�ידי גורמים איסלמיסטים קיצוניים. בהקשר הזה, למשל, מעניין 
לראות שגם לאחר המרת דתם של הנכבשים, הם בכל זאת מוצאים 
את  שהמיר  מי  לכאורה  שהרי  להבין,  שמעניין  תופעה  זו  להורג. 
דתו הודה סופסוף באמת. אבל התפיסה היא כנראה זו: כל חייכם 
והייתם כופרים, עכשיו הודתם בכך כשהתאסלמתם, לכן  חטאתם 
חייכם  את  לא  אך  נצחיותכם  את  הצלתם  אולי  מוות.  בני  אתם 

בעולם הזה.

אתם מקיימים גם מפגשים בין דתיים. 
זה  ולהבין  לדבר  אנשים שמבינים שטוב  בין  ורובם מתקיימים  אכן, 
את זה. הרבה יותר קשה לקיים מפגשים עם מי שלא מוכנים לקבל 
את העובדה שאולי יש דרכים שונות לאמת ולא מסכימים להידבר. 

אבל את העבודה הזאת נשאיר לאחרים.
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והחלבונים עדיין מהווים  ביולוגיה,  נשארה אותה  אלא שהביולוגיה 
את היסוד של כל פעילות ביולוגית. הודות להתקדמות המסחררת 
של הטכנולוגיה, חקר החלבונים (פרוטאינים), שנקרא "פרוטאומיקה" 

(על משקל גנומיקה), תוסס היום כפי שלא היה מעולם. 

בעידן של פרוייקט הגנום האנושי שחשף בפנינו את צפונות הגנים 
שלנו; בזמנים שבהם המוח האנושי מגלה לנו לאט לאט את סודותיו, 
אתם מקימים מרכז מצויינות שעוסק בחלבונים? זה כמעט "מיושן"...
ובכן, מה זה מוח בלי חלבונים? איזו משמעות יש לגנום בלי החלבונים 
תלוי  שאינו  בגוף  דבר  שום  אין  אותו?  ומתקנים  קוראים  שאורזים, 
לגמרי בקיומם של חלבונים. זה מתחיל מזה שהם משמשים כחומרי 
בנייה לתאים, למשל הקולגן בעור ו"החלבונים המתכווצים" בשרירים. 

זה ממשיך בתפקידים שהם ממלאים: כל האנזימים, שבלעדיהם שום 
הנוגדנים  גם  וכך  חלבונים,  הם  להתרחש,  יכול  אינו  ביולוגי  תהליך 
ומהמוליכים העצביים. הרבה חלבונים מעורבים  וחלק מההורמונים 
בתהליכי הבקרה של כל מה שמתרחש ביצור החי, ולכן שיבוש הכי 
של  קבוצה  למעשה  הוא  למשל,  סרטן,  למחלות.  גורם  בהם  קטן 
בגלל  משליטה  יצאה  שהמערכת  הוא  לכולן  שהמשותף  מחלות, 
תקלה במנגנון הבקרה שלה. כך שבאופן כללי הכול תלוי בחלבונים � 

הן המבנה, הן הביצוע והן הבקרה של המערכת הביולוגית. 

אפילו   � ביצור החי  או  כלל החלבונים בתא  למעשה, הפרוטאום � 
יותר מורכב מהגנום.

ואילו  יצור חי,  יותר קבוע בכל  נכון, משום שהגנום הוא פחות או 

שיחה עם פרופ' גדעון שרייבר

שיחות עם חוקרים

 פרופ' גדעון שרייבר הוא ראש מרכז המצויינות 
"ביולוגיה מבנית של התא"

החל משנות העשרים של המאה שעברה, מייד לאחר שהזרקור הביולוגי הופנה אליהם, כבשו החלבונים 
בסערה את שדה המחקר. מדענים החלו לפענח את הרצף שלהם, לגלות את תפקידיהם ולחשוף את 

המבנה שלהם. החלבונים היו "הדבר החם הבא". 
אך עם הופעתם של כוכבים חדשים על במת הביולוגיה � קודם ה�DNA ואחר כך המוח � נראה היה כאילו 

הועם זוהרם של החלבונים. יותר ויותר מדענים העדיפו להקדיש את מרצם לטובת הנושאים החדשים.
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והגירויים  כשהתנאים  הזמן  ועם  לתא,  מתא  משתנה  הפרוטאום 
כך  שונות,  צורות  ללבוש  יכול  חלבון  אותו  אפילו  משתנים. 
מאות  למעשה  יוצרים  לחלבונים,  שמקודדים  הגנים   20,000�ש

אלפי חלבונים  בתא.

מה אתם עושים במרכז המצויינות?
בין  הגומלין  ביחסי  מתעניינים  שאנחנו  לומר,  אפשר  כללי  באופן 
בנפרד  חלבונים  בוחנים  אנחנו  החלבונים.  של  והתפקוד  המבנה 
נושא רב�תחומי, שמזמין  זה  ביניהם.  גם את האינטראקציות  אבל 
עקרוני  באופן  שונות.  מדיסצפלינות  חוקרים  עם  פעולה  שיתופי 
הראשונים  קבוצות.  לשלוש  במרכז  המדענים  את  לחלק  אפשר 
את  לפצח  מנסים  כלומר  החלבונים,  של  המבני  בצד  עוסקים 
בשיטות  זאת  עושים  הם  החלבונים.  של  מימדי  התלת  המבנה 
פיענחה  שבעזרתה  (השיטה   x קרני  בעזרת  קריסטלוגרפיה  כמו 
ותהודה  הנובל)  פרס  את  וקיבלה  הריבוזום  מבנה  את  יונת  עדה 
מגנטית גרעינית. יש מדענים שמשתמשים בשיטות האלה, ואחרים 
שמפתחים ומשכללים שיטות חדשות; יש מדענים שמתמקדים בצד 
התאורטי של התחום ומפתחים דרכים חישוביות מתוחכמות לגילוי 
המבנה של החלבונים. אחד ההיבטים המרתקים בגישה הזאת הוא 
האפשרות לתכנן חלבונים חדשים ולעצב את המבנה שלהם כרצוננו; 
הקבוצה האחרונה כוללת מדענים שמחוייבים להיבט היישומי של 
התחום, כלומר מיישמים את מה שידוע לנו על מבנים של חלבונים 
כדי להבין את מה שמתרחש בפועל בביולוגיה שלנו. החלוקה הזאת 
היא קצת מלאכותית, כמובן, כי אי אפשר באמת לעסוק במבנה בלי 

להבין את ההקשר הביולוגי, ולהיפך.

אתה יכול לתת דוגמא למחקר שאתם עורכים במרכז?
בין  פעולה  בשיתוף  שנעשה  למחקר  טובה  דוגמא  הוא  אינטרפרון 
ההגנה  ממערכת  חלק  בתור  התגלה  הזה  החלבון  קבוצות.  כמה 
וירוסים,  כמו  פולשים  של  התקפה  מתרחשת  כאשר  הגוף.  של 
האינטרפרון הוא הראשון שנכנס לפעולה ולכן מהווה את קו ההגנה 
הראשון, המהיר, של הגוף. במקביל הוא גם מעורר את קו ההגנה 
השני האיטי יותר, שכולל את התאים של מערכת החיסון. עם הזמן 
וירוסים  נגד  המסלול  את  רק  לא  מפעיל  שהאינטרפרון  התברר, 
ולמחלות  לסרטן  קשר  להם  שיש  נוספים,  רבים  מסלולים  אלא 
בין  פעולה  שיתוף  דרוש  היה  נפוצה.  טרשת  כמו  אוטואימוניות 
במסלולים  שמשתתפים  החלבונים  כל  את  לזהות  כדי  החוקרים 
השונים, ולנסות להבין איך קישור בודד של חלבון לקולטן שלו יכול 

להפעיל מגוון רחב כל�כך של מסלולים. 

איך?
שקובע  ומה  דומות  אינטרפרון  מולקולות  של  מגוון  שיש  מתברר, 

את סוג המסלול שהן מפעילות הוא כמה חזק הן נקשרות לקולטן 
החלבונים  בין  ההתקשרות  של  מדוייק  לניתוח  זמן.  כמה  ולמשך 
זה  כי  רפואי  פוטנציאל  יש   � שלו  והקולטן  האינטרפרון   � האלה 
עשוי לאפשר לנו לפתח תרופה שתהיה ספיציפית להפעלת מסלול 

מסוים, למשל זה שמעורב בטרשת נפוצה.

עד כמה התפתחות הטכנולוגיה תרמה לחקר החלבונים? 
ביותר. ככל שהטכנולוגיה מתקדמת, כך אנחנו  הו, באופן הברור 
מתקרבים להבנה יותר עמוקה ומדוייקת של הנושא. האפשרויות 
הדברים  אחד  וזה  מדהימה,  בצורה  גדלו  כחוקרים  לנו  שיש 
חדישים  הכי  הכלים  את  להשיג  לנו:  מאפשר  המצויינות  שמרכז 

ומשוכללים שיש. 
שמאפשר  מכשיר  זה  מסה".  של  ה"ספקטרומטר  את  למשל,  קחי, 
כלומר  התא,  של   � החלבונים  כלל   � הפרוטיאום  את  להכיר  לנו 
לזהות אלפי חלבונים במקביל ולנתח אותם. אם נסתכל למשל על 
חקר האינטרפרון שדיברנו עליו קודם, הרי שאנחנו יכולים להכניס 
איזה  יזהה  והוא  אינטרפרון,  ואחרי שהוספנו  לפני  למכשיר תאים, 
טכנולוגיה  הזאת.  מהפעולה  כתוצאה  החלבונים  על  עברו  שינויים 

כזאת מאפשרת לנו ללמוד על התהליכים שמתרחשים בתא.
לא מזמן.  למיקרוסקופ האלקטרוני שרכשנו  או המצלמה החדשה 
עושים.  שאנחנו  המדע  את  ולהקפיץ  מהפיכה  לחולל  עתידה  היא 
יחסית   10 פי  יכולת הראייה שלנו  הזאת, שמגדילה את  המצלמה 
ליכולתנו הנוכחית, תאפשר לנו באופן מעשי לפצח מבנה של חלבון 
לציין  ראוי  בעניין הזה,  לנו רק כמות מאוד קטנה ממנו.  גם כשיש 
הזה  להיבט  למדע  הלאומית  הקרן  של  והרגישות  הגמישות  את 
כללה  לקרן  בזמנו  שהגשנו  ההצעה  הטכנולוגיה.  התפתחות  של 
אושרה  שההצעה  שעד  אלא  אחר,  מיקרוסקופ  של  לקנייה  בקשה 
יצא המיקרוסקופ החדש, ולכן ביקשנו לחרוג מהבקשה המקורית 

ולרכוש דווקא אותו. הקרן אישרה. 
המיחשוב.  בכושר  הדרמטית  העליה  את  להזכיר  שלא  ואי�אפשר 
כך  התאורטיים,  החוקרים  של  יכולותיהם  את  מאוד  חיזקה  היא 
שהיום הם יכולים לבצע חישובים הרבה יותר מורכבים לגבי מבנה 
החלבונים והאינטראקציות ביניהם. זה עושה את השילוב המוצלח 
"הרטובה"  המעשית  לעבודה  ה"יבשה"  החישובית  העבודה  בין 
לפורה עוד יותר. מה שחשוב זה שכל התשתיות החדשות מיועדות 
לכלל המדענים ומוצבות במרכזים כך שלכולם תהיה גישה אליהם. 

איגום משאבים הוא מאפיין אוניברסלי של הביולוגיה היום, לא? 
לא בכל מקום. לפי הגישה הגרמנית, למשל, לכל פרופסור יש את 
האימפריה שלו, ושם הוא חולש על כל מה שהוא צריך. אצלנו, אבל 
גם במקומות רבים אחרים בעולם, הציוד היקר מיועד לשימושם של 

כלל המדענים ואנחנו מאוד מקפידים על כך.
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פעילות בין�לאומית

תוכניות לשת"פ מחקרי דו–לאומי מתבצעות בארץ מזה שנים רבות, בעיקר במסגרת הקרנות הדו–לאומיות, קרן ארה”ב–ישראל 
(BSF) וקרן גרמניה–ישראל (GIF) התורמות תרומה חשובה לקשרי המדע הבינלאומיים של ישראל. 

לפני מספר שנים, הרחיבה הקרן הלאומית למדע את השתתפותה בתוכניות בינלאומיות.
פעילות זו החלה במסגרת התוכנית השישית של האיחוד האירופאי והורחבה בתוכנית השביעית. 

:(Networking the European Research Area) ERA-NET בעבר השתתפה הקרן בשני פרויקטים במסגרת תוכנית
Nanoscience in the European Research Area קונסורציום בנושא   .1

 http://www.nanoscience-europe.org :פרטים נוספים ניתן למצוא באתר הפרויקט  

:Systems Biology � קונסורציום בנושא של ביולוגיה של מערכות  .2
http://www.erasysbio.net :פרטים נוספים על התוכנית ניתן למצוא באתר הפרויקט  

הקרן  האוצר,  ומשרד  הות"ת  על�ידי  נוספות  לחזיתות  הבינלאומית  המחקרית  הפעילות  את  להרחיב  היוזמה  במסגרת 
הלאומית למדע נרתמה להובלת התוכנית ולהפעלתה. במסגרת זו, נחתם הסכם לשיתוף פעולה מדעי עם הקרן הלאומית 
למדעי הטבע בסין (NSFC), וכן עם מועצת המענקים לאוניברסיטאות (UGC) בהודו. תוכנית שיתוף הפעולה עם סין יצאה 

לדרך בסתיו 2012, ובנובמבר 2013 היה מועד ההגשה של המחזור הראשון לשיתוף הפעולה עם הודו. 

ראוי לציין כי בנוסף לפעילויות אלה, נפתחו תוכניות משותפות של הקרן וגופים שונים בעולם (כגון מכון Broad בארה"ב 
(ראה עמ' 77).

יש להדגיש, כי כל התוכניות האלה מתנהלות על בסיס תקצוב ייעודי, תוספתי לתקציב הליבה של הקרן, ולפיכך הוא מרחיב 
באופן משמעותי את היקף התמיכה במחקר באמצעות הקרן.

(Global Research Council) GRC–הקרן הלאומית למדע שותפה ב

מועצת המחקר העולמית הינה גוף המאגד בתוכו נציגים מכל קרנות המחקר הבסיסי ברחבי העולם.
הקרן שותפה בדיוני ה–GRC במטרה לגבש עקרונות והנחיות אחידים לשיפוט מצויינות מדעית והפיכת המועצה לפורום 

לקידום איכות מדעית.
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בתשע"ד  בקרן  נפתחה  למדע,  הלאומית  והקרן   (NSFC) בסין  הטבע  למדעי  הלאומית  הקרן  בין  פעולה  שיתוף  להסכם  הודות 
תוכנית לשיתוף פעולה מחקרי מדעי. מטרת התוכנית הינה טיפוח שיתופי פעולה מחקריים בין מדענים מסין ומישראל. התוכנית 

ממומנת על�ידי ממשלות סין וישראל באמצעות שתי הקרנות. 

שיתוף הפעולה מתבסס על שני מרכיבים מרכזיים: 
עד  הינו  המחקר  מענקי  סכום  הטבע.  מדעי  תחומי  בכל  וישראלים  סינים  מדענים  בהשתתפות  משותפים  מחקרים  קידום   .1

$200,000 לשנה למשך שלוש שנים, שיתחלק בין שתי קבוצות המחקר. 
קיום סדנאות מחקר משותפות המתקיימים בסין ובישראל, המספקות הזדמנות לחוקרים ישראלים וסינים להכיר ולהיחשף   .2

לתחומי פעילותם של שני הצדדים.

למחזור ההגשות השני נבחרו להגשה התחומים:

מדעי החיים ��
ביואינפורמטיקה, מיקרוביולוגיה, ביולוגיה תאית והתפתחותית, נוירוביולוגיה, אימונולוגיה, ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית.  

רפואה ��
מחלות ניורודגנרטיביות, סרטן, מחלות קרדיווסקולריות, מחלות זיהומיות והמערכת החיסונית ופרמקולוגיה.  

הוגשו 62 בקשות מקדמיות, 34 אושרו להגשה מלאה ומתוכן מומנו 21 בקשות. ואלו שמות הזוכים:

תוכנית משותפת לקרן הלאומית למדע 
ולקרן הלאומית למדעי הטבע בסין

אהרוני אסף | מכון ויצמן למדע

Xiao Shi | Sun Yat-Sen University

תפקיד מולקולות הספינגוליפידים

בתגובת הצמח לעקת היפוקסיה

…

אטלי ברנרד | אוניברסיטת תל–אביב

Gao Zhaobing | Shanghai Institute of Materia Medica

חיישן המתח של תעלות יוניות כמטרה

פרמקולוגית: כלים חדשים לחקר שוערות

התעלה ואפשרויות הטיפול בעוררות–יתר עצבית 

בניאש מיכל | האוניברסיטה העברית

Yang Rongcun | Nankai University School of Medicine

Nankai University

שינויים אפיגנטיים המעורבים בקיטוב תאים מיאלואידים

מדכאים המושרים על�ידי דלקת כרונית במחלות סרטניות

ובמחלות שאינן סרטניות
…

ברגמן יהודית | האוניברסיטה העברית

Liu Zhihua | Cancer Institute and Hospital

Chinese Academy of Medical Sciences

תפקיד מתילזות של היסטונים ו–DNA בבקרת סרטן שד מטסטטי
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דרובי סמיר | מינהל המחקר החקלאי

Liu Yongsheng | Hefei University of Technology

גילוי ואפיון של גורמי פתוגניות חלבוניים (אפקטורים)

Penicillium expansum בפטריה הניקרוטרופית
…

חליחל מחמוד | אוניברסיטת בן–גוריון

Shi Qinghua | University of Science and

Technology of China

הבסיס המולקולרי והמנגנונים מאחורי עצירת התפתחות 

ספרמטוציטים
…

חנא יעקוב | מכון ויצמן למדע

 Pei Duanqing | Guangzhou Institutes of Biomedicine and

Health, Chinese Academy of Sciences

שליטה במדכאי כרומטין למען שיפור איכות ויעילות

יצור תאי גזע רב–תכליתיים מושרים
…

יזרעאלי שי | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

Chen Sai-Juan | Shanghai Institute of Hematology

Jiao Tong University School of Medicine

פאקטורי שיעתוק המטופייטיים בלויקמיה מיאלואידית חדה � 

חקר מודלים עכבריים ולויקמיות אנושיות
…

יניב יעל | הטכניון

Wang Shi-Qiang | Peking University

שינויים במשטר הסידן ותהליכי פוספורילציה בפעילות

הקוצב בלב בכשל לבבי
…

ירדן עודד | האוניברסיטה העברית

Li Shaojie | Institute of Microbiology

Chinese Academy of Sciences

הקשר התיפקודי בין COT1 וארגוסטרולים/ספינגוליפידים

Neurospora crassa–כמרכיבי ממברנה ב
…

לרר בנימין | מרכז רפואי הדסה

Li Xiao-Jiang | Chinese Academy of Sciences

תפקידו של Ahi1 בהפרעות נוירופסיכיאטריות
…

מונסונגו אלון | אוניברסיטת בן–גוריון

Chen Xiaohong | the Third Affiliated Hospital

Sun Yat-Sen University

תפקיד אינטרלאוקין 6 בהחמרת טרשת נפוצה

בעקבות סטרס כרוני

נויפלד גרא | הטכניון

Luo Yongzhang | Tsinghua University

המנגנונים המולקולריים בהם מעורר האנזים

Lysyl-oxidase like�2 (LOXL2) אנגיוגנזה ויצירת גרורות סרטניות

סקלר ישראל | אוניברסיטת בן–גוריון

Xu Tian-Le | Shanghai Jiao Tong University

School of Medicine

מסלול איתות בין ASIC למשחלף המיטוכודריאלי

NCLX קובע גורל נוירונים במהלך איסכמיה

…

פרייליך שירי | מינהל המחקר החקלאי

Jiang Jiandong | Nanjing Agricultural University

גישה משולבת ניסויית–חישובית להאצת תהליכי פירוק

טבעיים של קוטלי עשבים בקרקע על�ידי קהילות חיידקים
…

קופייק מרטין | אוניברסיטת תל–אביב

Zhou Jin-Qiu | Chinese Academy of Sciences

הבקרה הגנטית על אורך הטלומרים
…

רוזנשיין אילן | האוניברסיטה העברית

Shao Feng | Nibs

חישת פתוגן על�ידי תאי אפיתל: 

enteropathogenic E. coli פרדיגמת החיידק
…

רנרט גד | הטכניון

Li Guo-Min | Tsinghua University, Beijing

הבנת הבסיס הביולוגי לאי התאמות בין מצב אי–יציבות

גנומית וביטוי היכולת לתיקון DNA בסרטן המעי הגס
…

שגיא אמיר | אוניברסיטת בן–גוריון

Li Fuhua | Institute of Oceanology

Chinese Academy of Sciences

תפקידם של נוירופפטידים בבקרתו של הורמון דמוי–אינסולין 

ייחודי לזוויג בתהליך ההתמיינות הזוויגית בסרטנים
…

שילה יוסף | אוניברסיטת תל–אביב

Xu Xingzhi | Capital Normal University

DNA מסלולים תלויי–יוביקוויטין חדשים בתגובת התא לנזקי
…

שפרכר אלי | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

Ye Dong-Qing | Anhui Medical University

אפיון הבסיס הגנטי של פמפיגוס וולגריס
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העולם  רחבי  בכל  נמכרה  העשרים  המאה  של   60�וה  50�ה בשנות 
תרופה ללא מרשם בשם "תלידומיד". היא נועדה לפתור את בעיית 
למומים  גרמה  המזל  לרוע  אך  בהריון,  נשים  של  הבוקר  בחילות 
יותר. התברר,  בעוברים, השפעה שהתגלתה רק שנים רבות מאוחר 
 � להפליא  דומות  מולקולות  שתי  מכילה  "תלידומיד"  שהתרופה 
בחילות הבוקר,  אכן מקלה את  � שהאחת  זו  זו של  ראי  הן תמונת 
האסון  העובר.  בהתפתחות  שפוגעות  מוטציות  מחוללת  והשנייה 
הזה הביא למודעות את חשיבות המבנה המרחבי של מולקולות ואת 

הצורך לשלוט בו אם רוצים ליישם את הכימיה לביולוגיה. 

"כיראליות".  נרחב בתחום שנקרא  הוביל למחקר  אסון התלידומיד 
מה זה מולקולות כיראליות?

זו: הסתכלי על יד ימין ועל יד שמאל. הן זהות זו לזו במבנה, במספר 
האצבעות, במרחק בין האצבעות ובסדר שלהן, וכו'. אלא שאחת היא 
תמונת ראי של השנייה, כלומר לא משנה כמה תסובבי את האחת, היא 
לעולם לא תחפוף את השנייה. הבדל כזה קיים במולקולות כיראליות: 
להן אותו הרכב אטומים שמסודרים באותו  דומות, שיש  מולקולות 

סדר, רק שאחת היא תמונת ראי של השנייה.

מהן  אחת  לגוף,  נכנסות  כשהן  התלידומיד,  מקרה  שמראה  וכמו 
יכולה להיות ד"ר ג'קיל ושנייה מר הייד. זו הדגמה של ההבדל בין 
הכימיה לביולוגיה: מה שהכימיה סובלנית אליו, יכול להיות קריטי 

בביולוגיה. 
גנדלמן: באופן טבעי, הרבה מהמולקולות שנמצאות בגוף מופיעות 
בו רק בצורה אחת (מבנה מרחבי מסויים) מתוך שתיים אפשריות. זה 
נכון לגבי ביו�מולקולות כמו סוכרים, חומצות אמיניות והורמונים. 
לא ברור למה בטבע יש העדפה כל�כך ברורה לצורה מסויימת ולא 
לאחרת; יש טוענים שזו תוצאה של העדפה שרירותית שהתרחשה 
לכן,  זו המציאות.  בראשית החיים, אבל תהיה הסיבה אשר תהיה, 
צריך  כתרופות,  בגוף  שיעבדו  מולקולות  לסנתז  למשל  כשרוצים 
ברוב המקרים לייצר אותם בצורה אחת ולא אחרת. מנהל התרופות 
והמזון האמריקאי (ה�FDA) אוסר בדרך כלל שימוש בשתי הצורות 

כתרופה.
הבעיה היא שבאופן רגיל, כאשר מייצרים את החומר באופן סינתטי 
אחת  כל  של  שוות  כמויות  שמכילה  תערובת  מתקבלת  במעבדה, 
בצורה  לשלוט  דרכים  מחפשים  אנחנו  ולכן  הכיראליות.  מהצורות 

המתקבלת. זה האתגר שלנו. 

שיחה עם פרופ' מארק גנדלמן
ועם פרופ' קילין זו

 שיתוף פעולה במסגרת ההסכם בין הקרן הלאומית למדע בישראל 
והקרן הלאומית למדעי הטבע בסין

נושא המחקר: משפחות חדשות של ליגנדות כיראליות מבוססות זרחן לקטליזה יעילה

שיחות עם חוקרים
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לתעשיית  רק  בלעדי  אינו  המולקולה  של  בצורה  לשלוט  הצורך 
התרופות, נכון?

של  שונות  בצורות  משתמשת  למשל,  המזון,  תעשיית  נכון.  זו: 
הלימונן  מולקולת  למשל,  שונים.  מוצרים  לקבלת  מולקולה 
מופיעה בשתי צורות, האחת מדיפה ריח של תפוז והשניה ניחוח 
לימוני. קביעת המבנה המרחבי של מולקולות חשוב גם בתעשיית 
בעלות  נוזלי  גביש  של  במולקולות  שמשתמשת  האלקטרוניקה, 
צורה מסויימת כדי לבנות מסכי טלוויזיה דקים (LCD). ובכל זאת, 
המולקולה  בצורת  לשלוט  ליכולת  שזקוקה  העיקרית  התעשייה 

היא תעשיית התרופות. 
גנדלמן: אבל חשוב לציין, שהעבודה שלנו היא כימיה טהורה. אנחנו 
מכינים את המרכיבים, ואחרים מוזמנים לעשות מהם את החומרים 

והיישומים שמתאים להם. 

מה בדיוק אתם מכינים? 
שמייצרות  מולקולות  כיראליים":  "זרזים  מפתחים  אנחנו  גנדלמן: 

רק את אחת הצורות הכיראליות.

איך נראה זרז כזה?
זו: הזרזים האלה הם מולקולות, שכל אחת מהן מורכבת מאטום 
מרכז  הוא  המתכת  אטום  אורגנית.  במולקולה  שעטוף  מתכת 
המולקולה  העבודה";  את  ש"עושה  זה  כלומר  הכימית,  התגובה 
האורגנית, שנקראת 'ליגנד', משפיעה על תכונותיו של המרכז ועל 

העדפותיו ליצירת צורה כיראלית אחת או השנייה. 

אני מניחה שבגלל החשיבות הגדולה של הנושא, יש הרבה מעבדות 
בעולם שעוסקות בו. מה הייחוד שלכם?

גנדלמן: אנחנו מפתחים זרזים חדשניים, שמבוססים על ליגנדים 
"חכמים". לא תמיד אפשר לנבא מראש איזה ליגנד יתאים לתגובה 
מסוימת, ולכן בונים הרבה זרזים ואז עושים סריקה נרחבת כדי 
למצוא את הזרז המבוקש. בדרך כלל זה תהליך מייגע וממושך. 
ייחודית, שבונה "ספריות" של  בשנים האחרונות פיתחנו שיטה 
זרזים. כל ספריה מכילה קבוצת זרזים, שמרכז התגובה הכימית 
שלהם זהה, אבל הליגנדים נבדלים זה מזה. ההבדלים קטנים כי 
בנייה של ספריה  נגזרות של אותה מולקולה.  כל הליגנדים הם 

מספר  לסרוק  לנו  מאפשר  וזה  מהיר,  מאוד  תהליך  היא  כזאת 
גדול של זרזים כדי למצוא את מבוקשנו. 

זו: אנחנו פיתחנו ליגנדים ייחודיים, שמבוססים על אטום זרחן. הם 
הוכיחו את עצמם כיעילים בקטליזה אסימטרית, כלומר ביצירתן 

של צורות כיראליות מסוימות ולא של אחרות. 

האם יש יתרון במחקר משותף?
הקבוצה  כוחות.  מאחדים  גם  אנחנו  רעיונות,  חילופי  מלבד  זו: 
ואנחנו  הישראלית מביאה את המומחיות שלה בבניית הספריות, 
ספריות  היא  התוצאה  שלנו.  הייחודיים  הבנייה  אבני  את  מביאים 

שסובבות סביב ליגנדים מבוססי זרחן, שאנחנו בודקים יחד.
גנדלמן: שיתוף הפעולה מאוד פורה. כיום נמצא אצלנו דוקטורנט 
אמור  שלנו  וסטודנט  הפוסט�דוקטורט,  את  פה  שעושה  זו,  של 

לנסוע לסין. 

האם יש הבדלים בתרבות המחקר המדעי בין סין למערב?
זו: אני לא רואה הבדלים. 

התנהלות  הפעולה,  ושיתוף  המחקר  שמבחינת  לי  נראה  גנדלמן: 
היא מאוד דומה למה שאנחנו רואים בישראל, בגרמניה ובארה"ב. 
יש הבדל בגינונים: כשאני מגיע לסין, באים לקחת אותי בלימוזינה 
ומצמידים לי סטודנט שמלווה אותי במשך השהות. הם מעניקים 
הרבה תשומת לב ומאוד מעריכים את הקשר. כיום, הם משקיעים 
 ,NANKAI UNIVERSITY�ב והרמה  ואנושיות,  מחקריות  בתשתיות 

שאיתה אנחנו משתפים פעולה, מעולה. 

ומילה לסיום
גנדלמן: הזמנים משתנים, והעתיד המדעי נמצא גם בסין. לכן חשוב 
עם  נמשכים  שהם  אופן  באותו  יימשכו  האלה  הפעולה  ששיתופי 
אחד  הוא  למדע  הלאומית  הקרן  שמציעה  המענק  וארה"ב.  גרמניה 
רוב  לצערי,  נפלא.  וזה  בסיסי,  מדע  של  למימון  הנדירים  המקורות 
המענקים והקרנות מוקדשים למדע יישומי, שמכוון למוצר סופי. זה 
לזכור שאף פריצת דרך לא נעשתה בלי מדע  יש  חשוב, כמובן, אבל 
על  מבוססות  המולקולרית  והביולוגיה  הביוטכנולוגיה  כל  בסיסי. 
תגלית בסיסיות, שבראשיתן לא נעשו דווקא מתוך מחשבה על סרטן, 

על אלצהיימר וכד'. כל זה קרה אחר כך, כתוצרי לוואי מבורכים.

D1 D1 D1 MD2 D2 D2

M

D1, D2 = spiro P-chiral donor sites catalysts for asymmetric
transformations

123



.(UGC) הסכם שיתוף פעולה נחתם בין הקרן הלאומית למדע והמועצה ההודית לתקצוב מחקרים באוניברסיטאות

שיתוף הפעולה יתבסס על שני מרכיבים מרכזיים: 
קידום מחקרים משותפים בהשתתפות מדענים הודים וישראלים.  .1

קיום סדנאות מחקר משותפות אשר יתקיימו בהודו או בישראל, ואשר תספקנה הזדמנות לחוקרים משתי הארצות   .2
להכיר ולהיחשף לתחומי פעילותם של שותפים אפשריים. 

למחזור ההגשות הראשון נבחרו להגשה התחומים:

מדעי הרוח ��
ארכיאולוגיה, אמנויות, היסטוריה, שפות ובלשנות, ספרות, מוסיקולוגיה, פילוסופיה,  

תיאטרון/קולנוע/טלויזיה ולימודי תרבות.  

מדעים מדויקים ��
מתמטיקה, כימיה תאורטית, פיזיקה תאורטית, מדעי המחשב וביולוגיה חישובית.  

הוגשו 66 בקשות, מתוכן מומנו 21 בקשות. ואלו שמות הזוכים:

שיתוף פעולה במחקר מדעי:
ישראל � הודו

אהרוני עופר | מכון ויצמן למדע

Minwalla Shiraz | Tata Inst. Fundamental 

Research

תורות שדה עם סימטריות בעלות ספין

גבוה ותורות כבידה עם ספין גבוה
…

אילון ניר | הטכניון

Jaiswal Ragesh | Iitdelhi

כיוונים חדשים באישכול מידע
…

אסט גיל | אוניברסיטת תל–אביב

Srivastava Sanjeeva | Indian Institute of Technology

ניתוח טרנסקריפטומי ופרוטאומי

של בקרה על שחבור חלופי בסרטן 

ברי–סורוקר ליאור | אוניברסיטת תל–אביב

Kumar Manish | Indian Statistical Institute,

Bangalore Center

חבורות יסודיות אטל
…

ברש דני | אוניברסיטת בן–גוריון
Sengupta Supratim | Indian Institute of Science

Education and Research, Kolkata

 :RNA ביולוגיה חישובית של מתגי
זיהוי תבניות וגנומקה השוואתית

…

דובי יונתן | אוניברסיטת בן–גוריון
Dhar Abhishek | International Centre for Theoretical

Sciences, Tata Institute of Fundamental Research

הולכת חום במודלים חד–מימדיים מורחבים
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דינור אירית | מכון ויצמן למדע

.Harsha Prahladh | Tata Inst. Fundamental Res

משחקים של שני שחקנים � 

תקשורת וקשיות קירובים
…

ירום עמוס | הטכניון

Bhattacharyya Sayantani | Indian Institute of Technology

שיטות הידרודינמיות לכבידה
…

לוי יעקב (קובי) | מכון ויצמן למדע

Mitra Pralay | Indian Institute of Technology Kharagpur

תכנון חלבונים מיוצבים משיקולים אנטרופיים

במצב המקופל
…

מיטניק לאוניד | הטכניון

Athreya Siva | Athreya Siva, Indian Statistical Institute

יחידות למשוואות דיפרנציאליות חלקיות סטוכסטיים
…

מרקייביץ דניאל וולף | אוניברסיטת בן–גוריון

Bhat B.V. Rajarama | Indian Statistical Institute

חבורות למחצה E0: מיון ואינווריאנטים
…

נבו עמוס | הטכניון

Ghosh Anish | Tata Institute of

Fundamental Research, Mumbai

קירובים דיופנטיים ביריעות הומוגניות
…

סובל נועם | מכון ויצמן למדע

Bhalla Upinder Singh | Tata Inst Fundamental Res

יצירת מערך חישובי לחוש הריח: 

איפנון חישובי למולקולות ריח במרחב החושי,

ואיפנון חישובי למרחבים הבנויים ממולקולות ריח
…

פודולסקי דניאל | הטכניון

Mukerjee Subroto | Indian Institute of Science

הדינמיקה של תרמליזציה במערכות קוונטיות
…

פרמוטר חיים | אוניברסיטת בן–גוריון

Kashyap Navin | Indian Institute of Science

מקודדים בעלי מספר סופי של מצבים עבור ערוצים

בעלי מספר סופי של מצבים

ציגלר אריה | האוניברסיטה העברית

Kumar G. Ravindra | Tata Institute of

Fundamental Research

יזום והובלה של ברקים באמצעות תילי פלסמה

הנוצרים על–ידי ליזר רב עוצמה
…

קסוטו יובל | הטכניון

Kumar P. Vijay | Indian Institute of Science

קידוד יעיל ומודלי קידוד חדשים לאחסון מבוזר
…

קשת אורי | אוניברסיטת בן–גוריון

Sharma Prateek | Indian Institute of Science

זרמים מגלקסיות ו(גל) ההלם הגדול בשמים
…

רודיטי ליעם | אוניברסיטת בר–אילן

Baswana Surender | Indian Institute of Technology

אלגוריתמים דינאמים לגרפים
…

שולמן דוד | האוניברסיטה העברית

Devadevan Manu | Iit Mandi

הרנסנס של המאה ה–16 בדרום הודו
…

שורץ משה | אוניברסיטת תל–אביב

Puri Sanjay | Jawaharlal Nehru University

לקראת תאור רצף של זרימה גרנולרית צפופה
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קרן דורות

קרן שמורה למחקר בסיסי במדעי החיים

דורות מארה”ב הצטרפה ב–1991 לקרן השמורה למחקר בסיסי שבניהול האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.  קרן 
P.E.F. Israel Endowment Funds Inc, תרמה שלושה מיליוני דולרים למימון תוכניות מחקר מעולות  הקרן, המנוהלת על–ידי 
של מדענים מצטיינים בתחומים של מדעי החיים והרפואה. עם השנים נוספו לקרן דורות עוד תרומות. מאז הפעלת התוכנית 

מומנו 54 תוכניות מחקר תלת–שנתיות וארבע–שנתיות, בסכום כולל של כ–20.2 מיליון ₪. 

קרן דורות מממנת בתשע”ה 10 תוכניות מחקר בסכום של כ–3.1 מיליון ₪. 

אולנובסקי נחום | מכון ויצמן למדע

מצפנים נוירונליים דו� ותלת�מימדיים במבנה

ההיפוקמפלי של עטלפים

2013: 5 שנים: 373,000 ₪
…

ארז נטע | אוניברסיטת תל–אביב

אפיון תפקידם של פיברובלסטים בתיווך דלקת

בהתפתחות גרורות של סרטן שד

2012: 4 שנים: 250,000 ₪
…

ברודסקי קלוד | אוניברסיטת בן–גוריון

(Bone Morphogenetic Proteins) BMPs התפקיד של

בהתפתחות ושרידות של תאים נוראדרנרגים

locus coeruleus�ב

2011: 4 שנים: 292,500 ₪ 
…

דזיקובסקי רון | האוניברסיטה העברית

בקרת השונות האנטיגנית בטפיל המלריה

2013: 5 שנים: 350,000 ₪ 
…

יהל גיתי | המרכז האקדמי רופין

לקראת הבנה טובה יותר של סינון ביולוגי שאינו

תלוי גודל בתחום התת�מיקרוני 

2013: 4 שנים: 308,000 ₪
…

מזרחי יצחק | מינהל המחקר החקלאי

חקר התפקיד האבולוציוני של אוכלוסיית

הפלסמידים בקרב האוכלוסיה המיקוביאלית

בכרס הפרה

2013: 4 שנים: 252,000 ₪

מזרחי עדי | האוניברסיטה העברית

תפקיד התאים המתחדשים בקידוד הריח

2011: 4 שנים: 300,300 ₪
…

פליישמן שראל | מכון ויצמן למדע

ספציפיות ואפיניות קישור ברשת אינטראקציות

חלבוניות סינתטית

2012: 4 שנים: 360,000 ₪
…

קליסקי תומר | אוניברסיטת בר–אילן

איפיון גנומי של רקמות וגידולים ממאירים

ברמת התא הבודד

2013: 5 שנים: 380,000 ₪
…

שולדינר אורן | מכון ויצמן למדע

התפקיד של הרצפטורים הגרעיניים

Hr51/unf ו–E75 בגדילה מחדש של אקסונים

במהלך ההתפתחות

2011: 4 שנים: 331,500 ₪
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קרן שמורה למחקר בסיסי במדעי החיים

האקדמיה  של  ליוזמה  ב–1987,  נענתה,  אשר  הראשונה  הקרן  בהיותה  הראשונים,  זכות  שמורה  בארה”ב  רבסון  לקרן 
הלאומית הישראלית למדעים להקים קרנות שמורות למחקר בסיסי בעזרת יהודי התפוצות והארץ. 

מאז 1988 התקיימו שמונה מחזורי מענקים של הקרן, ובהם מומנו 79 תוכניות מחקר תלת–שנתיות וארבע–שנתיות, בהיקף 
כולל של כ–40.1 מיליון ₪. 

בסה"כ מממנת קרן רבסון בתשע"ה ארבעה מענקים בסכום כולל של כ–1.1 מיליון ₪.

בן–יהודה סיגל | האוניברסיטה העברית

 אפיון מערכת חדשה לתקשורת בין חיידקים המתווכת 

באמצעות גשרים בין–תאיים 

2011: 4 שנים: 370,500 ₪ 
…

בר יאיר | המרכז הרפואי ע”ש שיבא

p53 מחקר על גורם מסיס המופרש מתאי סרטן ומעכב את

2011: 4 שנים: 253,500 ₪

פרג גלי | אוניברסיטת תל–אביב

חקר מנגנוני הוויסות של רצפטורים ליוביקוויטין 

2011: 4 שנים: 292,500 ₪ 
…

רייכמן דנה | האוניברסיטה העברית

 איך טריפנוזומה מתמודדת עם שינוי במצבי חימצון

וקיפול חלבונים במהלך מחזור החיים

2013: 5 שנים: 380,000 ₪

מורין אפרת | האוניברסיטה העברית

פוטנציאל השיטפון של סופות גשם: 

גישה חדשנית המתבססת על נתונים מסנסורים שונים 

ובסקלות שונות ועל ייצוג אלמנטים מבניים של הגשם 

קרן רקנאטי

קרן שמורה למחקר בסיסי במדעים

הלאומית  האקדמיה  שבניהול  בסיסי,  למחקר  השמורה  לקרן  תרמה  אשר  הראשונה  הישראלית  הקרן  היא  רקנאטי  קרן 
הישראלית למדעים. הקרן השמורה היא בסך מיליון דולרים ומפירותיה ממומנים מחקרים בתחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה. 

מאז הפעלתה, בשנת 1991, מימנה הקרן חמישה מחזורי מענקים, בסכום כולל של כ–4 מיליון ₪. 

קרן רקנאטי מסייעת בסכום של 125,000 ₪ למענק מחקר שניתן במחזור 2011, למשך 4 שנים: 
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פרס ע"ש זהבה וצבי פרידנברג ז"ל

קרן לקידום החינוך והמדע

הקרן הוקמה מעזבון המנוח צבי פרידנברג ז”ל, והיא מנוהלת על�ידי החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל. מדי שנה מעניקה 
הקרן שני פרסי מחקר לחוקרים שזכו במענק הקרן הלאומית למדע באותה שנה. הפרסים, בסך $7,500 האחד, ניתנים לשנה אחת. 

הכימיה  בתחומי  הם  תשע”ה  לשנת  הפרסים  המנוח.  פרידנברג  צבי  של  בצוואתו  נקבעו  הפרסים  ניתנים  שבהם  התחומים 
 ומדעי היהדות ותולדות עם ישראל. מאז 1993 זכו בפרסי הקרן 42 מדענים מתחומי מדע שונים, בהיקף כולל של 1.3 מיליון ₪.

השימוש בכספי הפרס כפוף לתקנון הקרן הלאומית למדע.

זלצר יורם | אוניברסיטת תל–אביב

מדידות הולכה תלויות זמן של צמתים מולקולארים
…

חיות יוסף | אוניברסיטת חיפה

מסעות ארציים של מפות קוסמיות: תרשימי "פופרס" וההיסטוריה

התרבותית של הקבלה בעת החדשה המוקדמת 

פרסי סידני פרנק

למדע.  הלאומית  הקרן  באמצעות  קיימא  ברות  מתחדשות  אנרגיות  בתחום  העוסק  מדעי  במחקר  תומכת  פרנק  סידני  קרן 
תרומת הקרן בסך $750,000 פרושה על פני 3 שנים.

שיתוף הפעולה בין הקרן הלאומית למדע לבין קרן סידני פרנק נוצר והתאפשר תודות למאמציה של הגב’ עטרה צ’חנובר ז”ל 
אשר לא חסכה כל מאמץ בנסיון לגייס משאבים לתמיכה במחקרים הזוכים למענקים בקרן הלאומית למדע. 

הודס גרי, כהן חגי | מכון ויצמן למדע

מיפוי רמות האנרגיה של תאים סולריים ננו–פורוזיביים בעזרת 

ספקטרוסקופיות חדשניות של פוטו–אלקטרונים 

2011: 4 שנים: 337,625 ₪ 
…

למד רפאל, בורובוק איליה | אוניברסיטת תל–אביב

מערכת בקרה חדשנית הרגישה לביו–מסה,

Clostridium thermocellum בחיידק

2011: 4 שנים: 356,125 ₪
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מענקי מחקר של חברת טבע

ד”ר לסלו טאובר, רופא מוושינגטון, תרם חצי מיליון דולר לקרן לכבודם של חלוצי חקר הסרטן במכון קרולינסקה בשטקולהם 
שבדיה, פרופסורים ג’ורג’ ואווה קליין, ידידי ישראל מזה שנים רבות, אשר תרמו לקידום התחום בארץ. מפירות הקרן מוענק 
מדי שנה פרס בסך $10,000, לחוקר מצטיין בחקר הסרטן, אשר זכה במענק הקרן הלאומית למדע באותה שנה. השימוש בכספי 

הפרס כפוף לתקנון הקרן הלאומית למדע.

וולף עידו | המרכז הרפואי תל–אביב ע"ש סוראסקי

מוטציה D538G בקולטן לאסטרוגן: מנגנון חדש ליצירת

עמידות נרכשת לטיפול הורמונלי בסרטן השד

תעשיות פרמצבטיות בע"מ 

חברת טבע מעניקה מדי שנה מענקי מחקר, ע"ש מייסדי החברה, למדענים צעירים מצטיינים בתחום מדעי החיים. 
מקבלי המענקים נבחרים מקרב "המדענים בעלי ההערכות הגבוהות ביותר בתהליך שיפוט הבקשות של הקרן הלאומית למדע 
בשנתיים האחרונות". בכל שנה מחליטה מועצת המנהלים של טבע באיזה תחום מתוך התחומים שלהלן ינתנו המענקים באותה 

השנה: כימיה, פרמקולוגיה, רפואה, בריאות הציבור או מדעים ביו–רפואיים. מאז 1993 זכו במענקים 64 מדענים. 
במחזור תשע"ה ניתן הפרס לחוקרים מצטיינים בתחום תגלית פורצת דרך בתחומי הביולוגיה התורמת ישירות לפיתוח תרופות.

השימוש בכספי המענק כפוף לתקנון הקרן הלאומית למדע. על�פי המלצת הקרן כל אחד מהמדענים שזכו במענקים זכו בסך 
של 65,000 ₪. ואלו שמות הזוכים

אנגלנדר סימון | הטכניון
תפקיד מערכת היוביקויטין ואוטופג'י במחלת פרקינסון

…

דור יובל | האוניברסיטה העברית
היפרפלסיה והיפרטרופיה בקביעת גודל הלבלב

…

וולף עידו | המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי
מוטציה D538G בקולטן לאסטרוגן: מנגנון חדש ליצירת

עמידות נרכשת לטיפול הורמונלי בסרטן השד

לבנון ארז | אוניברסיטת בר�אילן

עריכת RNA כגורם ליצירת מוטציות

RNA�סומטיות ב
…

סמואלס ירדנה | מכון ויצמן

אנליזה סיסטמטית ביולוגית וביוכימית

של גנים מוטנטים במלנומה בשימוש טכנולוגיה

של רכומבינציה הומולוגית
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בדו"ח זה נכללים דימויים ששלחו חוקרים בעלי מענקים פעילים בקרן. 

אינדקס תמונות

עמודים 18, 21
עילם גרוס | מכון ויצמן למדע

נושא המחקר: מחקר בחזית פיזיקת 
החלקיקים בניסוי אטלס במאיץ ההדרונים 

הגדול.
בתמונה: "צילום" של חלקיק היגס שמתפרק 

לארבעה מיואונים. בצד ימין למעלה ניתן 
לראות עקבות של שני מיואונים בגלאי 

הישראלי (ירוק).

עמוד 24
חיים סידר | האוניברסיטה העברית

 נושא המחקר: רגולציה גנית במחלות
אנושיות מורכבות.

בתמונה: קביעת דפוס המתילציה בגנום בשלב 
עוברי מוקדם: איור זה מתאר ניסוי בו אזור 

בקרה מסוג CpG Island מגן על הגן בו הוא נמצא 
מפני מתילציה. ניסוי זה מוכיח כי השלב בו נקבע 

דפוס המתילציה הוא שלב הטרום�השרשה 
בעובר. כאשר מסלקים את ה�CpG island מן 

הגן בשלב הטרום השרשה � הגן לא מוגן ועובר 
מתילציה כמו כל שאר הגנום בשלב הזה. לעומת 

זאת, כאשר מסלקים את ה�CpG island מן הגן 
בשלב מאוחר יותר� הגן נשאר מוגן ולא ממותל. 
תוצאות אלו ממחישות כי הבקרה הגנומית על 

ביטוי גנים היא מתוכננת ברובה מראש ובאה 
כחלק מן ההתפתחות העוברית התקינה.

עמוד 8
נתן רן | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: אקולוגיה של תנועה של מין 
ציפור חברתי ומתפשט והשפעתה על כשירות 

הפרט והפצת זרעי צמחים.
בתמונה: קאק מסומן בצירוף ייחודי של 

טבעות צבעוניות לצורך זיהוי מרחוק עסוק 
בסידור נוצותיו בבוקר חורפי בשפלת 

יהודה. בתחתית התמונה ניתן לראות תחנה 
אלקטרונית המתעדת נוכחות של קאקים 

מסומנים באתרים נבחרים.

עמוד 16
יוסף אברון | הטכניון

נושא המחקר: הולכה ובקרה במערכות 
קוונטיות פתוחות.

בתמונה: דיאגרמת מופעים (פאזות) 
פרקטלית של מערכת קוונטית דו�ממדית. 
 דיאגרמות מסוג זה ידועות בשם הפרפרים

של הופשטטר.
הדיאגרמה לקוחה ממאמרם של אברון, קנט 

.New Journal of Physics ויהושע בעיתון

עמוד 12
יעקב שויער | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: מיקרו ג'ירוסקופ אופטי 
המבוסס על לייזר בראגג רדיאלי: מעבר 

לאפקט סאניאק.
בתמונה: פרופיל לזירה של הלייזר הנ"ל באופן 

.993nm יחיד באורך גל של

עמוד 23
חיים סידר | האוניברסיטה העברית

 נושא המחקר: רגולציה גנית במחלות
אנושיות מורכבות.

בתמונה: מתילציה ביתר של אזורי בקרה בגנום 
בגידולים סרטניים: איור זה מתאר את מצב 

המתילציה באזורי בקרה שונים (שורות) בגנום 
ברקמות שונות מעכבר (טורים). 

בצבע צהוב מסומנים אזורי בקרה שעברו 
מתילציה של ה�DNA, ובכחול אזורים לא 
ממותלים. ניתן לראות כי מצד שמאל בו 

מצויות כל הרקמות הנורמליות אין אזורי בקרה 
ממותלים, בעוד בצד ימין בו מצוי המידע על 

המתילציה בגידולים סרטניים, חלק גדול מאזורי 
הבקרה ממותלים בצורה חזקה. תוצאות אלו 

ממחישות את התפקיד המרכזי אותו ממלאת 
המתילציה ב�DNA בתהליך ההתמרה הסרטנית.
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עמודים 43�42
יעקב שויער | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: מיקרו ג'ירוסקופ אופטי המבוסס 
על לייזר בראגג רדיאלי: מעבר לאפקט סאניאק.
בתמונה: תמונת SEM בחתך של מבני הבראגג 

של הלייזר.

עמוד 56
גרשון אלבר | הטכניון

נושא המחקר: כיסויים גיאומטריים.
בתמונה: כיסוי גיאומטרי של הפאביליון הנתון כך 
שכניסותיו מכוסות על�ידי שתי מצלמות לפחות, 

וקירותיו מכוסים על�ידי מצלמה אחת לפחות, 
מחושב באופן אוטומטי ומושג בעזרת חמש 

מצלמות. הכיסוי המחושב מתואר על ידי חמש 
התמונות הללו כאשר כל תמונה מוסיפה מצלמה 

נבחרת חדשה. הצבע מקודד את רמת הכיסוי 
לפי: אדום � ללא כיסוי, צהוב � מצלמה בודדת, 
ירוק � שתי מצלמות, תכלת � שלוש מצלמות, 
כחול � ארבע מצלמות, וסגול � חמש מצלמות.

עמוד 27
אריק לווי | אוניברסיטת בר�אילן

נושא המחקר: ההתקבלות של פירוש רש"י 
לתורה וקוראיו המסתייגים של רש"י.

בתמונה: "נופת צופים" � פירוש על פירוש
רש"י לתורה. מדברי הפתיחה של המחבר, 

שמשבח את גדולתו של רש"י.
Bibliothèque nationale de France :מקור
gallica@bnf.fr

עמוד 31
אברהם הרכבי | מכון ויצמן למדע

נושא המחקר: התפקיד של פרספקטיבה 
אוניברסיטאית על מתמטיקה בצמיחת ידע 

מתמטי להוראה בבית ספר יסודי.
בתמונה: בהשתלמות מתמטיקה למורות בי"ס יסודי, 

המנחה � דוקטורנט למתמטיקה באוניברסיטה 
העברית � מלמד שיטת כפל לא מוכרת. התמודדות 
עם תוכן מוכר בייצוג אלטרנטיבי מזמנת אפשרויות 

לבחון מחדש נושאים בסיסיים, כגון עקרון ערך 
המקום, שנדמים לעיתים מובנים מאליהם.

עמוד 28
איליה רודוב | אוניברסיטת בר�אילן

נושא המחקר: כמיהה לחכמה: אלגוריות של 
לימוד תורה באמנות יהודיה אירופית

בימי�הביניים ובראשית העת החדשה.
בתמונה: הרמב"ם, משנה תורה: ספר אהבה, ספרד, 

המאה ה�14 (איור: סדנת מתיו די סר קאמביו, 
פרודג'ה, שנת 1400 לערך). ירושלים, הספריה 

הלאומית, כתב יד עברי 4° 1193, דף 33ב. 
כל הזכויות שמורות לספרייה הלאומית.

עמוד 48
בועז רפאלי | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: עיבוד אותות למערך כדורי עם 
הרחבה פסיכו�אקוסטית לאינטראקצית דיבור 

טבעית.
בתמונה: המעבדה לאקוסטיקה, אוניברסיטת 

 בן�גוריון, מחקר בנושא קול תלת�ממדי
ומציאות מדומה.
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אינדקס תמונות

עמוד 76
בנימין לרר | מרכז רפואי הדסה

נושא המחקר: תפקידו של Ahi1 בהפרעות 
נוירופסיכיאטריות.

בתמונה: הדמיה מגנטית תפקודית אשר משווה 
מפות קישוריות תפקודית של האמיגדלה במצב 
מנוחה בין עכברי נוק�אאוט לגן Ahi1 לבין עכברי 

בר. אזורים שעבורם נמצאו הבדלים בין�קבוצתיים 
משמעותיים מוצגים בצבע על גבי חתך קורונלי 

של מח עכבר. תוצאות אלו תומכות בהשערה 
שהפרעה בקישוריות בתוך המסלול העצבי אשר 

מווסת תגובות רגשיות לגירויים מעוררי חרדה 
עשוייה להקנות עמידות יחסית לדחק כפי שנצפה 
בניסויים התנהגותיים ופיזיולוגיים בקרב העכברים 

המוטנטיים.

עמוד 84
 שמוליק מרקו | אוניברסיטת תל�אביב

 נושא המחקר: הקידוח העמוק של ים�המלח �
 ים�המלח כארכיב סביבתי, טקטוני וסייסמי

של הרביעון המאוחר.
 בתמונה: בקטעי סלע מקידוח עמוק בקרקעית

ים�המלח רואים מעוותים הכוללים קמטים 
ושבירה של שכבות ששקעו על קרקעית האגם 

לפני עשרות אלפי שנה. המעוותים הללו, 
שמיוחסים לרעידות אדמה עתיקות, משמשים 

כלי בחקר רעידות האדמה באזור.

עמודים 59�58
ברוך מינקה | האוניברסיטה העברית

 נושא המחקר: דהפוספורילציה של תעלת
TRP ומנגנון ההסתגלות לאור תלוית סידן.

 Drosophila) בתמונה: ראש של זבוב התסיסה
melanogaster) והגדלה של עין אחת כפי שהיא 

נראית במיקרוסקופ אלקטרוני סורק. עיניים 
מיוחדות אלו בצרוף כלים אלקטרוניים ואופטיים, 

תוך שימוש בידע הגנטי הרב שמספק זבוב 
התסיסה, מאפשרים פיענוח של תהליכי ראייה 

בסיסיים ברמה מולקולרית.

עמוד 73
דן גזית | האוניברסיטה העברית

 נושא המחקר: חשיפת המנגנון בו הורמון
בלוטת יותרת התריס משפר איחוי אלוגרפטים 

בעצם הקלבריה.
בתמונה: הווצרות רקמת צלקת (צבועה בכחול) 

סביב שתלי עצם גולגולתיים (אדום) גורמת 
לכישלון השתלת העצם. מצאנו שמתן הורמון 

הפאראתירואיד מפחית את ההצטלקות; תגלית 
זו צפוייה לעזור לריפוי מאות אלפים הסובלים 

משברים גולגולתיים שאינם נרפאים.

עמוד 68
אוהד גל�מור | המרכז הרפואי ע”ש שיבא

נושא המחקר: מנגנוני חדירה חלופיים של חיידקי 
סלמונלה פארהטיפי A לתאי אפיטל ותגובת המאכסן 

לפלישתם.
 Salmonella) בתמונה: חיידקי סלמונלה טיפימוריום
enterica serovar Typhimurium) אשר נצבעו בצביעה 

שלילית וצולמו במיקרוסקופ אלקטרוני חודר. 
 (Flagella) בחיידק הימני ניתן לראות את השוטונים

וכן פימבריות (fimbria) המשמשות את החיידק 
להיצמד למשטחים ולתאי מאכסן שונים.

עמודים 79�78
יוסי חיות | אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר: מסעות ארציים של מפות 
קוסמיות: תרשימי "פופרס" וההיסטוריה 

התרבותית של הקבלה בעת החדשה המוקדמת .
 בתמונה: מפה קוסמולוגית קבלית �
 "עיגולים ויושר" � מאה הי"ז , אירופה

( 028.012.024 באוסף משפחת גרוס, תל�אביב).
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עמוד 96
ג'קי פלדמן | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: לצליינים רעה את צאני � מורי
דרך קתולים לצליינים במבט היסטורי ואתנוגרפי.

 בתמונה: נזירות מסדר "בית האם"
(El Hojar de la Madre)" � מצטלמות ליד פסל 

 אנה והבתולה מריה בכנסיית אנה הקדושה
בעיר העתיקה בירושלים. צולם במסגרת 

 התצפיות על כמרים מדריכי צליינים
 בארץ הקודש, בפרוייקט מחקר 291/13 של

ד"ר ג'קי פלדמן ופרופ' איבון פרידמן.

עמודים 103�102
יחיאל שיינטוך | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: ביוגרפיה ספרותית 
ואינטלקטואלית של חיים גראדע ותולדות ספרות 

יידיש של המאה העשרים, לפני ואחרי השואה.
בתמונה: מבט ממעוף הציפור על נהר הנאֶרב 
(Narew) � הנהר החמישי בגודלו בפולין, אשר 
לאורכו קמו וחיו ישובים יהודיים רבים. חיים 

גרַאדע הקדיש פואמה ארוכה לנהר זה, שהפך אצלו 
לסמל של החיים היהודיים בפולין ונבואת הלב על 
החרבתם. הפואמה נכתבה ב�1938 וטרם פורסמה.

עמוד 86
בועז זיסו | אוניברסיטת בר�אילן

נושא המחקר: מחצבה קדומה של משקע מערות 
קלציטי ("בהט") בהרי ירושלים: משמעויות 

ארכיאולוגיות וסביבתיות.
בתמונה: מחצבת בהט (אלבסטר קלציטי) במערת 

התאומים שבהרי ירושלים; בפרוייקט התברר כי 
חומר, זה, ששימש בעת העתיקה לייצור חפצי 

יוקרה, הופק במחצבה בארץ�ישראל.
צילום: בועז זיסו

עמודים 91�90
תומר שכנר | אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר: למידה והכחדת פחד בקרב ילדים 
הסובלים מהפרעות חרדה: זיהוי המנגנונים 

הנוירו�קוגנטיביים והקשרם לאפקטיביות 
טיפולית בהפרעות חרדה בילדות.

בתמונה: שימוש באינדקסים פיזיולוגיים של 
מתח שריר בזמן כיווץ (EMG) ובגודל אישון 

(pupil dilation) כמדדים סמויים לרמת פחד.

עמוד 88
יחיאל שיינטוך | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: ביוגרפיה ספרותית 
ואינטלקטואלית של חיים גראדע ותולדות ספרות 

יידיש של המאה העשרים, לפני ואחרי השואה.
בתמונה: (גלויה אחת משני צדדיה). מכתב ביידיש 

של חיים גרַאדע אל החזון איש. המכתב נכתב 
בשנת 1934, מווילנה לבני�ברק בארץ ישראל, ובו 

מביע גרַאדע את רצונו לעלות ארצה.

עמוד 100
רחל קלוש | הטכניון

 נושא המחקר: פיתוח מהפריפריה:
 יצוא הידע של בניין אומה מישראל לעולם,

1950 עד 1970.
בתמונה: תכנון אזורי, קאזווין,

אירן 1963�1962.
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