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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 התכנית. 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, 
האקדמיה  נשיא  הכין  פרס,  שמעון  מר  דאז,  הממשלה  ראש  של  לבקשתו  בישראל.  הבסיסי  המחקר  בתקציב  זה  ובכלל 
הלאומית הישראלית למדעים, פרופ' יהושע יורטנר, תכנית־אב לקידום המחקר הבסיסי בישראל. התכנית אושרה בממשלה. 
בעקבותיה יזמה ות"ת תכנית תקציבית רב־שנתית לקידום מערכת ההשכלה הגבוהה והמחקר בה. תוך כעשור הוביל 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, 
וניהול המענקים הפעילים.  בכל ההליך של שיפוט הבקשות החדשות  הוועדות המקצועיות, הטיפול  מינוי  על  אחראית 
ההנהלה האקדמית מביאה 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"ו 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"ו, בכל מסלולי הפעילות, עומד על כ־631 מיליון ₪.

רן 
ק

ה
ת 

דו
או

דע
מ

 ל
ת

מי
או

הל

9





11

ה 
הל

הנ
ה

ר 
ו"

ר י
דב

ת
מי

קד
א

ה

דבר יו"ר
ההנהלה האקדמית

חברים יקרים,

היעדים העיקריים של הקרן הלאומית למדע כוללים טיפוח מצויינות מדעית במוסדות המחקר במערך ההשכלה הגבוהה 
באופן  במחקר,  התמיכה  גובה  של  משמעותית  והגדלה  הבסיסי  במחקר  טווח  ארוכת  ותמיכה  יציבות  על  שמירה  בארץ, 
שיאפשר לחוקר הישראלי למצות את יכולתו, להתחרות ולהשתלב בהצלחה בחזית הזירה המחקרית בעולם. 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 

איתכם מחשבות ומידע לגבי הפעילות השוטפת, ולשתף אתכם בתכניותינו לעתיד. 

בשנים האחרונות חלו תמורות משמעותיות בפעילותה של הקרן, במסגרת "תכנית החומש" של הות"ת, הגוף אשר מממן 
מענקי  של  משמעותי  עיבוי  כוללות  אלה  תמורות  ב�2016(.  ותסתיים  ב�2011  החלה  )התכנית  שלנו  הפעילות  עיקר  את 

המחקר, פתיחתן של תכניות ייעודיות חדשות וקידום מגוון שיתופי פעולה מחקריים 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 ומאפשרים לנו לשמור על אחוזי זכיה 

גבוהים יחסית )33%-35%( לאורך השנים, וזאת במגמה לתרום ליציבות במערך המחקרי האקדמי בארץ. 

מגוון תכניות הקרן

מזה מספר שנים אנו מבחינים בקרן בין "תכניות ליבה" ל"תכניות ייעודיות". תכניות 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. "תכנית הדגל" של הקרן הינה תכנית המענקים האישיים, 

אשר מהווה לגבי רבים מן החוקרים את מקור המימון העיקרי. 

לשנת תשע"ו הגיעו אל הקרן 1,540 בקשות למענקים אישיים, אותן הערכנו ושפטנו ביסודיות בתהליך מורכב שהתחיל 
בראשית נובמבר 2014 והסתיים ביולי 2015. לצורך בדיקת בקשות אלו, הוקמו 69 ועדות שיפוט שמנו בסה"כ 402 חברות 
של  ההיענות  שיעור  )אגב,  מחו"ל  רובם  חיצוניים,  שופטים  מ�16,000  ליותר  אותן  והפנו  הבקשות  את  שבחנו  וחברים, 
השופטים מחו"ל הינה גבוהה ויציבה לאורך השנים, בשיעור של כ�40%(. על בסיס חוות הדעת שהתקבלו 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. 



תכנית ליבה נוספת שאנו מייחסים לה חשיבות מרובה הינה התכנית למימון רכישת ציוד להקמת מעבדות על�ידי חברי סגל 
חדשים. כידוע, מערך ההשכלה הגבוהה בארץ הציב לעצמו, כמטרה מרכזית, את השבתם לארץ של חוקרים ישראלים אשר 
יצאו להשתלמות בחו"ל וקידום השתלבותם בקהיליית החוקרים בארץ. הקמתה של מעבדת מחקר מצוידת ומתקדמת הינה 
צורך חיוני עבור כל הניסיונאים שבין החוקרים, ובלעדיה לא יוכלו לתפקד, ובדרך כלל, גם לא ישובו לארץ. בשנה החולפת פנו 
לקרן 157 חוקרים בבקשה לסיוע בהקמת מעבדתם, ומתוכם זכו 68 במענקים, בהיקף כולל של כ�44 מיליון ₪. תכנית ייחודית 
אחרת של הקרן היא תכנית ביכורה אשר מתמקדת במימון תכניות מחקר חדשניות ו"עתירות סיכון", ממין הבקשות שקשה 

לממן אותן במסגרת תכניות רגילות, שבהן לסיכויי ההצלחה של התכנית המוצעת משקל לא מבוטל בהחלטות על מימון. 

תכניות ייעודיות

בשונה מתכניות הליבה, התכניות הייעודיות הינן מכוונות נושא או אוכלוסיית חוקרים ספציפית, כפי שנקבע על�ידי הגורם 
בהגדלת  דחוף  צורך  ראינו  בהם  שונות, בתחומים  ייעודיות  כ�13 תכניות  המממן. במהלך השנים האחרונות הפעילה הקרן 
התמיכה. המימון לתכניות אלה הינו תוספתי, מעבר לתקציב הליבה, מה שמאפשר לנו לממן אותן במקביל לתכניות הליבה 
ובנוסף להן. עם השנים, היקף התכניות הייעודיות גדל והוא הגיע בשנה החולפת )תשע"ו( לסך של כ�144 מיליון ₪, ממקורות 

שונים )תוספת של כ�23% מעבר לתקציב הליבה(.
 

חלוצת התמיכה בתכניות הייעודיות הינה קרן מורשה )Legacy Heritage Fund( אשר תמכה בעבר )תשס"ז-תש"ע( בתכנית 
"השבת מוחות" ובתכנית למחקר קליני, וממשיכה לתמוך במחקר ביו�רפואי. במסגרת התכנית קיים דגש על חיזוק המחקר 

הבסיסי והקליני בתחומים שונים, ובכללם: מחלות ניווניות של מערכת העצבים, הפרעות גנטיות, ומחלות מטבוליות. 
JDRF העולמי ו�JDRF ישראל הגיעו להסכם לשיתוף פעולה עם הקרן הלאומית למדע בתחום סוכרת נעורים. בהשוואה לתכניות 

הקרן האחרות, נועדה תכנית זו לתמוך במחקרים בהיקף רחב במיוחד שיאפשר שימוש בגישות מחקריות ובכלי מחקר מגוונים 
וייחודיים. מחזור תשע"ד היה מחזור ההגשות האחרון של התכנית וכעת מטפלת הקרן במענקים הפעילים שאושרו במסגרתה. 

תכנית משותפת של הקרן עם מכון Broad בארה"ב, במימון משותף של הקרן הלאומית למדע וקרן קלרמן )Klarman( בארה"ב 
Broad בתחומים הקשורים לחקר רשתות ומעגלים מולקולאריים.  מתמקדת במחקרים משותפים לחוקרים בישראל ובמכון 
חזרתם  בתהליך  ותמיכה  ארה"ב   Broad במכון  ישראלים  חוקרים  של  בתר�דוקטורית  השתלמות  מימון  גם  כוללת  התכנית 

לישראל בתום תקופת ההשתלמות.

תכנית משותפת עם הקרן הלאומית הסינית למדעי הטבע NSFC מופעלת מאז תשע"ד על�פי הסכם שיתוף פעולה בין הקרנות, 
וממומנת על�ידי ממשלות סין וישראל. במסגרתה, משתפים פעולה חוקרים ישראליים וחוקרים סיניים במגוון רחב של נושאים.

שיתופי  לטפח  במטרה  בתשע"ה  נפתחה   )UGC( באוניברסיטאות  מחקרים  לתקצוב  ההודית  המועצה  עם  משותפת  תכנית 
והקרן הלאומית למדע   UGCבין ה� ומופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה  ומישראל,  בין מדענים מהודו  פעולה מחקריים 

וממומנת על�ידי ממשלות הודו וישראל.

לתכניות אלה נוספו בשנה האחרונה תכנית לשיתוף פעולה בתחומי הביו�רפואה של הקרן הלאומית למדע עם קרנות מחקר 
בקנדה )ה�CIHR, IDRC והקרן הקנדית של משפחת עזריאלי(. סבב ההגשות הראשון של התכנית מתמקד במחקר מתקדם 

בחזית הנוירוביולוגיה, תוך מגמה לשיתופם במחקר של מדענים מארצות מתפתחות. 

 ,)NRF( תכנית נוספת שאנו משיקים בימים אלה מתבססת על שיתוף פעולה של הקרן עם הקרן הלאומית למדע של סינגפור
בתחומים נרחבים במדעי הטבע. תכנית זאת תופעל לראשונה במחזור ההגשות הבא. 

אחרונה )ומאד חביבה( היא התכנית הייעודית הגדולה ביותר בהיקפה, ואשר מממנת מחקר אשר מתבצע רובו ככולו בארץ, 
הינה תכנית מרכזי המצויינות )I-CORE(, אחת מ"ספינות הדגל" של המחקר המדעי בארץ. תכנית זאת מתבססת על מחקר 
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משותף של מספר קבוצות מחקר באוניברסיטאות, מכללות או בתי�חולים, במשולב עם מימון קליטתם של חוקרים חדשים, 
תוך הקצאת תקציבים מיוחדים לתמיכה בבניית מוקדי תשתיות.

תכנית זאת מופעלת על�ידי הקרן, בשיתוף הדוק עם צוות בות"ת, מאז תשע"ב, ובמסגרתה הוקמו 16 מרכזי מצויינות העוסקים 
בנושאים שונים ומגוונים במדעי החיים והרפואה, במדעים המדויקים ובטכנולוגיות הנלוות להם, במדעי החברה ובמדעי הרוח. 
תפקודם. את  ולבדוק  הישגיהם  את  להעריך  במגמה  אותם,  ובוחנת  התכנית  במסגרת  שהוקמו  המרכזים  את  מלווה   הקרן 
בימים אלה מתבצעת הערכה נרחבת של הישגיה של התכנית והפוטנציאל שלה, במגמה לבחון את האפשרות להמשיך אותה 

במהלך החומש הבא, וזאת תוך הפקת לקחים מנסיוננו עם המרכזים הקיימים. 

לסיום, ברצוני לשתף אתכם בקשר בינלאומי נוסף, שהקרן הלאומית למדע שותפה לו, ואף�על�פי שהוא אינו תורם ישירות 
בארגון  מדובר  הבינלאומיים.  וקשריה  פעילותה  דרכי  לגבי  חשובות  השלכות  לו  יש  תכניותיה,  ולמימון  הקרן  לתקציב 
בין�לאומי חדש בשם Global Research Council )או בקיצור GRC( שמאגד קרנות מחקר, כדוגמת הקרן הלאומית למדע שלנו 
ברחבי העולם, כפי שמתואר בראיון שמתפרסם בדו"ח השנתי הזה. במפגשים השנתיים של ה�GRC נידונות סוגיות מרכזיות 
ביסוד  חלק  לקחה  למדע  הלאומית  הקרן  המממנות.  הקרנות  רוב  מתחבטות  בהן  אשר  מחקר,  מימון  למדיניות  הקשורות 

ה�GRC בשנת 2012, והיא משתתפת בישיבותיו השנתיות מאז ייסודו. 

מה הלאה?

משימת עמדו  במרכזה  אשר  ולות"ת,  לקרן  משותפת  חומש  תכנית  על�פי  התנהלה  האחרונות  בשנים  פעילותנו   כאמור, 
עבר  אל  קדימה,  במבט  מגוונות.  ייעודיות  תכניות  של  ופתיחתן  הקרובות,  בשנתיים  להתממש  שאמורה  הקרן",  "הכפלת 
החומש הבא, אנו פועלים, יחד עם עמיתינו בות"ת על הגדרת היעדים הבאים, שיכללו עיבוי נוסף של המענקים האישיים, 

חיזוק התמיכה במימון של תשתיות מחקר ברמה המוסדית והעל מוסדית, והרחבת ההיצע של תכניות ייעודיות. 

לסיום, אני מבקש להודות לות"ת ולאגף התקציבים באוצר על הסיוע והתמיכה שזכינו לקבל מהם. תודה אישית נתונה לפרופ' 
מנואל טרכטנברג, יו"ר ות"ת מאז תש"ע ועד לפרישתו בתשע"ה, על שיתוף הפעולה יוצא הדופן עם הקרן. 

תודתי נתונה גם לאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, שותפתה של הקרן למן יומה הראשון, על העזרה והעצה הטובה בכל 
עת. במהלך חמש השנים האחרונות כיהנה פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה כיו"ר מועצת הקרן ואני מודה לה על תרומותיה 
הרבות ועל מסירותה לקרן. את פרופ' נילי כהן אשר תחליף את פרופ' ארנון באקדמיה ובקרן מראשית תשע"ו אנו מקדמים 

בברכה ומאחלים לה הצלחה בתפקידיה אלה. 

תודה מיוחדת שמורה לחבריי בקרן, על תרומתם הגדולה לפעילותה, לטיפוח איכויותיה המיוחדות ולהצלחתה במשימותיה, 
לחברי מועצת הקרן והוועד המנהל שלה על ההנחיה והגיבוי ולהנהלה האקדמית שהיא לב ליבה של העשייה המדעית של הקרן 
מפתיחת תכניות ועד לשיפוטן והפעלתן, לראשי התחומים, למנהלות/ים ולצוות המסייע להם. תודה גדולה שמורה למינהל 

הקרן ולמנכל"ית 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. הקרן היא שלכם ובזכותכם היא שומרת על איכותה המיוחדת.

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 לקרן יש זכות מיוחדת לקחת בה חלק. 

פרופ' בני גיגר   
יו"ר ההנהלה האקדמית   



מינהל הקרן

מדעי החיים והרפואה

מנהלת מדעית
ד"ר רינה גיא

מנהלת מדעית
ד"ר אוה רוקמן

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

תכניות 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
שרון לוי�קליין

מתאמת אדמיניסטרטיבית
עפרה נגר

מתאמת אדמיניסטרטיבית
יעל אדלר

מינהל

סמנכ"ל

אמירה פהר

מרכזת הדרכה וקשרי חוץ

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 ומערכות מידע

דליה שושני

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

    

סכום    הכנסות   

460.00    הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב - תקציב ליבה 
153.11    הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב - תכניות יעודיות 

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

631.00 סה“כ הכנסות לשנת תשע"ו 

סכום    הוצאות   

   תכניות ליבה   
מענקים חדשים - מחזור 2015/16  

116.06 מענקי מחקר אישיים   

6.33 מוקדי מחקר   

7.70 ציוד מוסדי בסיסי   

44.31 ציוד מדעי לסגל חדש   

1.59 תכנית ביכורה   

2.55 סדנאות מחקר   

0.85 תמיכה בהוצאה לאור - מדעי הרוח      

מענקים נמשכים - מחזורים 2014/15-2012/13  
255.96 מענקי מחקר אישיים    

7.04 מוקדי מחקר   

3.85 תכנית ביכורה      

   תכניות ייעודיות )מענקים חדשים ונמשכים(  

9.32 תכניות מורשה  

10.45 תחליפי נפט לתחבורה 

6.27 תכנית לרופאים חוקרים בבתי�חולים 

97.62   I-CORE

1.31  Broad תכנית בשיתוף מכון

23.52 תכנית שיתוף פעולה עם NSFC )סין( 

10.67 תכנית שיתוף פעולה עם UGC )הודו( 

3.10 תכנית שיתוף פעולה עם קנדה 

1.54 תכנית בתר�דוקטורנטים במדעי החברה 

3.00  INCPM תכנית לנגישות לתשתיות המרכז לרפואה מותאמת אישית

0.96   JDRF תכנית ביו�רפואית לסכרת נעורים בשיתוף   

   תפעול   

שת“פ בינלאומיים   1.00

מינהל ומיחשוב    16.00

 631.00   סה“כ הוצאות לשנת תשע"ו  
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ההשכלה  במערכת  החזק  "האיש  לעתים  מכונה  הות"ת  יו"ר 
ה"אני  מהו  התחום.  על  העמוקה  השפעתו  בגלל  הגבוהה" 

מאמין" שלך לגבי תקצוב המדע בישראל? 
)אקוסיסטם(,  שלמה  אקולוגית  מערכת  היא  המחקרית  המערכת 
שכוללת מספר רכיבים שתלויים זה בזה, והתקצוב הוא רק אחד מהם. 
 ראשית, צריך חוקרים שיש להם כשרון אבל גם - וזה לא פחות חשוב -

יוזמה, יכולת לשאול שאלות מעניינות ותעוזה לחשוב אחרת, מחוץ 
לקופסא. עבור המדען הטוב, המדע אינו כלי להשגת אמצעים כלכליים 
או מעמד. מה שמניע אותו הוא הסקרנות, וכדי להשביע אותה הוא 

לא חושש ללכת בדרכים חדשות ומוכן אפילו להסתכן. 
שנית, צריך להבין שהמדע נטוע בתרבות. אמנם הוא מונע על�ידי 
הדחף הפנימי של החוקר אבל הדחף הפרטי יונק מהתרבות שבה 
ביטויים  לה  שיש  מצויינות,  של  בתרבות  פורח  מדע  צומח.  הוא 
רבים כגון: מדיניות גיוס קפדנית של חברי סגל חדשים, קריטריונים 

אליטיסטים לקידום שלהם והוקרה של החברה כולה למדע. 

שלישית, צריך סביבה תומכת ומאפשרת מבחינת התנאים הפיזיים 
והאנושיים, וכאן נכנס נושא התקצוב. חוקרים זקוקים לעוזרי מחקר, 
אותי  שהנחתה  הגישה  יקר.  עסק  וזה  וכו',  לחומרים,  למעבדות, 
תמריץ  שמעניק  באופן  התקציב  את  להקצות  הייתה  הזה  בהקשר 
למצויינות ועל�ידי כך לחזק את התרבות המחקרית שדיברתי עליה 
קודם. חשוב גם שלחוקר תהיה סביבה אנושית מפרה שיכולה להוות 
כך  רק  מאתגרת.  מתווכחת,  שמבקרת,  התייחסות,  מסגרת  עבורו 
בלי  שלהם  המדע  את  יעשו  סגולה  יחידי  להתפתח.  יכול  טוב  מדע 
קשר למקום בו הם נמצאים )איינשטיין בתחילת דרכו עבד במשרד 
צריכים  השאר  כל  אבל  לחלוטין(  השראה  חסר  מקום   - הפטנטים 

סביבה מזינה ומפרה. 

איך יוצרים סביבה כזאת?
אלה דברים שמועברים תרבותית לאורך שנים. זה לא משהו שאפשר 
יזום ממקום אחר.  להחליט עליו בן לילה או להעתיק אותו באופן 

שיחות עם חוקרים

פרופ' מנואל טרכטנברג

פרופ' מנואל טרכטנברג, ראש ות"ת )הוועדה לתכנון ולתקצוב( בשנים 2014-2009
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שלו  הדוקטורט  בתקופת  כבר  התחילה  וכלכלה  מדע  שבין  התפר  בקו  טרכטנברג  מנואל  פרופ'  של  ההתעניינות 
 ,"CT באוניברסיטת הרווארד. נושא העבודה היה: "ניתוח כלכלי של חדשנות טכנולוגית: המקרה של הסורק הטומוגרפי
וטרכטנברג הראה בה כיצד ניתן להעריך את התועלת הכלכלית כתוצאה מהשיפורים שחלו עם הזמן בביצועיו של הסורק. 

גם בהמשך הקריירה האקדמית עסק טרכטנברג במחקר כלכלי של מחקר ופיתוח, וב�2009 התמנה ליו"ר הוועדה 
לתכנון ולתקצוב )ות"ת( של המועצה להשכלה גבוהה. 
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סביבה כזאת מטופחת במוסדות מחקר, שיש להם מסורת תרבותית 
של סקרנות, של דיון וביקורת. זה הדגל שלהם. 

איך נוצרה תרבות כזאת בישראל?
לפני הקמת  עוד  מוסדות ההשכלה הגבוהה הראשונים הוקמו בארץ 
ב�1923,  נוסד  הטכניון  בעולם.  דופן  יוצאת  תופעה  וזוהי  המדינה, 
ויצמן  כך למכון  והמוסד שהפך אחר  האוניברסיטה העברית ב�1925 
מאירופה,  שהגיעו  פרופסורים  היו  אותם  שייסד  מי  ב�1934.  הוקם 
בעיקר מגרמניה. הם הביאו איתם את התרבות הזאת והנחילו אותה 

כאן לתלמידיהם שהמשיכו בדרכם.
כשהמרכז המדעי האירופאי נחרב במלחמת העולם השנייה, המערכת 
להתכוונן  השכילה  היא  מחדש".  מסלול  "לחשב  נאלצה  הישראלית 
היום,  ועד  מאז  למרכז החדש של המחקר המדעי.  לארה"ב, שהפכה 
לומר  ואפשר  לארה"ב,  נשואות  הישראלית  המדע  מערכת  של  עיניה 

שהיא סוג של לוויין של ארה"ב, הרבה יותר מאשר של אירופה.

בוא נדבר על המשאבים הדרושים ליצירת סביבה פיזית תומכת 
וסביבה אנושית מפרה. 

ראשית, חוקר צריך משרה באוניברסיטה ותשתית בסיסית כמו משרד. 
צריך  למשל,  ביולוג,  אבל  מזה  יותר  להרבה  זקוק  לא  מתמטיקאי 
מכשירים  מתקדמים,  לתארים  סטודנטים  מתקדמות,  מעבדות  גם 
האלה.  ביוקר האמצעים  הסלמה  ניכרת  הזמן  ועם  יקר,  זה  וחומרים. 
מצויינים  חוקרים  עם  ולהיפגש  בתחום  להתעדכן  גם  צריך  חוקר 
כל  בשביל  בכנסים.  להשתתף  עליו  כך  ולשם  ובעולם,  בארץ  אחרים, 

אלה, חוקר זקוק לתקציבים. 

ומי נותן את התקציב? 
היא המקור העיקרי של התקציב למחקר  בכל העולם, המדינה  כיום 
עם  חוזים  לימוד,  שכר  תרומות,  כמו  אחרים  מקורות  לצד  מדעי, 

התעשייה וכד'. אבל לא תמיד זה היה כך. 
במחקר  מעט  די  השקיעו  המדינות  השנייה,  העולם  למלחמת  עד 

המדעי. המלחמה היא שהביאה להכרה בחשיבותו של המחקר לצרכי 
המחקר  קידום  שלפיה  התפיסה,  התגבשה  ואז  ובריאות,  ביטחון 
המדעי חייב להיות תפקידה של המדינה. אבי הגישה החדשה הזאת 
)Vannevar Bush(, מדען וממציא דגול שהיה היועץ  היה וואנוור בוש 
המדעי של הנשיא רוזוולט. בזמן מלחמת העולם השנייה, בוש עמד 
בראש המשרד למחקר ופיתוח מדעי שתרם רבות למאמץ המלחמתי 
והתחיל בין היתר את פרוייקט מנהטן. אחרי המלחמה הוא פרסם דו"ח 
שנקרא "מדע, החזית האינסופית" )“Science the Endless Frontier”( ובו 
תיאר את תרומתו המכרעת של המדע לכלכלה, לביטחון ולרפואה. 
הדו"ח הוביל למסקנה, שאסור להשאיר את התמיכה במדע רק בידי 
בו הייתה, שיש לדאוג למימון  והשורה התחתונה  מוסדות פרטיים, 
לאומי מתמשך של המאמץ המדעי. כך קמה הקרן הלאומית למדע 
של  למודל  שהפכו   ,)NIH( רפואי  למחקר  והקרן   )NSF( האמריקאית 
המערכות המדעיות בכל העולם המערבי. גם הקרן הלאומית למדע 

בישראל הוקמה לפי המודל הזה. 

מהו המודל? 
בדחיפת  שעוסק  כזה  כלומר  בסיסי,  במחקר  תומכת  הקרן  ראשית, 
נודע, מבלי שמתלווה לכך מטרה תועלתנית  גבולות הידע לעבר הלא 
ולא  עצמם,  למדענים  נעשית  המשאבים  הקצאת  שנית,  כלשהי. 
למוסדות המחקר שלהם, על בסיס תחרותי. החלוקה נעשית בהתאם 
על�פי  ראויים  שנמצאו  לנבחרים  כלומר  מריטוקרטיה,  של  לעקרונות 
העיקרון  מגישים.  שהם  ההצעות  איכות  ועל�פי  המוכחים,  כישוריהם 
הזה התאפשר הודות לכך שהקרן הלאומית פיתחה מנגנון של "הערכת 
ואלה  לקרן הצעות מחקר,  )peer review(: המדענים מגישים  עמיתים" 
אמות  על�פי  בתחום  מומחים  עמיתים שהם  מדענים  על�ידי  נבחנות 
בעבר  מאליו.  מובן  לא  לגמרי  שהוא  מנגנון  זה  מצויינות.  של  מידה 
)ועדיין במדינות לא מעטות בעולם(, הממשלה היתה מממנת מחקרים 
לפי נושא, בהתאם לתפיסתה את חשיבותו למשק או לחברה, או שהיא 
על�פי  או  גודל  של  מפתח  על�פי  למוסדות  תקציבים  מקצה  הייתה 
מנגנון  זאת,  לעומת  המדעית.  לאיכות  קשורה  שלא  אחרת  העדפה 

הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תשע“ו | 2015/16 
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ואחרות(,  האמריקאית  )הישראלית,  הלאומית  הקרן  של  המימון 
ולכן הוא מעודד מצויינות ומעצים את  מבוסס כאמור על תחרות, 
חלקו היחסי של החוקר לעומת המוסד שבו הוא עובד. מודל זה הפך 

לאורים ותומים בתחום של ניהול כספי השקעות למחקר המדעי. 

של  הכללי  במימון  הישראלית  הלאומית  הקרן  של  חלקה  מה 
המדע בארץ?

עד לפני כחמש שנים היה בקרן הישראלית רק "כסף קטן". ב�2010 
ות"ת גיבשה תכנית רב�שנתית להשכלה הגבוהה, שאחת ממטרותיה 
לכך.  הגענו  כמעט  ולשמחתי  הקרן,  של  גודלה  את  להכפיל  הייתה 
של  האקולוגית  במערכת  משמעותי  מרכיב  להיות  הפכה  הקרן 
המחקר, שדיברתי עליה קודם, ותרמו לכך גם הקשרים הבינלאומיים 

שנוצרו בסיוע הקרן והגדילו את המשאבים הפיזיים והאנושיים.
תרומה נוספת היא הקמתם של מרכזי המצויינות בשנים האחרונות. 
למוסדות  השייכים  חוקרים  מספר  יחד  מקבץ  מצויינות  מרכז  כל 
מחקר שונים במטרה לקדם מחקר חדשני ופורץ דרך בתחום מסוים. 
שלה,  הרב�שנתית  התכנית  במסגרת  ות"ת  של  יוזמה  הייתה  זו 
הקרן  עם  הפעולה  לשיתוף  הודות  התאפשר  המוצלח  ויישומה 
ולנסיונה העשיר בניהול התהליך: המנגנון המעולה של הקרן לאיתור 
על  שמבוססת  המחקר  הצעות  של  השיפוט  דרך  בעיקר  מצויינות, 
הערכת עמיתים מובילים מחו"ל בצורה תחרותית ועל�פי מצויינות, 

הוא שמאפשר את פריחתם של המרכזים האלה.

המדע  של  להצלחה  אחד  גורם  על  להצביע  ממך  אבקש  אם 
הישראלי, מה הוא יהיה?

הממלכתית  ברמה  אוטונומיה.  היא:  המפתח  שמילת  חושב  אני 
אומר  וזה  אוטונומי,  באופן  מתנהלת  הגבוהה  ההשכלה  מערכת 
הלאומית  לאקדמיה  למדע,  הלאומית  לקרן  למל"ג,  שלות"ת, 
יש  לכולם   - עצמם  המחקר  ולמוסדות  למדעים  הישראלית 
את  תופסים  שהם  כפי  עיניהם,  ראות  על�פי  לפעול  אוטונומיה 
טובת המדע, ללא תכתיבים. זאת בניגוד למה שקורה למשל בחלק 

חלק  לרוב  היא  הגבוהה  ההשכלה  שם  אירופה,  מדינות  של  ניכר 
מהמנגנון הממשלתי, עד שבמקרים מסוימים הסגל האקדמי הוא 
חלק מהפקידות הממשלתית. מבחינת המדע זה אסון. אצלנו המצב 

דומה למה שקורה בארה"ב, וזה מה שמביא לפריחה. 

מה, לדעתך, מקומו של התחום שנקרא "מדע פופולרי" ביצירת 
התרבות המדעית שאתה מדבר עליה?

כדי  המדע  של  המופלא  לעולם  ונערים  נערות  לחשוף  חשוב  מאוד 
כשמסתכלים  מתעורר  לא  למדע  הדחף  כשרונות.  אליו  למשוך 
רבות  תורמים  לא  בתי�הספר  גם  ולצערי  טלנובלות  על  בטלוויזיה 
להכרה שהמדע כיום הוא רב�תחומי ויותר מגוון בהרבה ממה שנהוג 
לחשוב. בעבר האנשים שעסקו במדע באו משכבה מאוד מצומצמת 
להשכלה  והיוקרתיים  היקרים  במוסדות  שלמדה  אליטה  בחברה, 
סטודנטים  של  גדולים  למספרים  מכוונים  כשאנחנו  כיום,  גבוהה. 
עליונה  חשיבות  יש  האוכלוסייה  לכלל  שיוויוניים  יותר  ולתנאים 
ליצירה של סביבה תרבותית מדעית. מי "ייתפס" לתחום, זה כבר תלוי 

בתכונות האישיות של התלמידים, אבל הסביבה המאתגרת דרושה. 
להנגיש את  בפני הציבור,  גם לחשוף את מה שקורה במדע  חשוב 
הנושאים המורכבים לקהל הרחב כדי לעודד אותו לתמוך בהקצאת 

המשאבים הדרושים למדע.

ומילה לסיום...
עילית,  טכנולוגיה  על  רבה  במידה  נשענת  ישראל  של  כלכלתה 
ויתרונה הביטחוני מול האיומים הקיומיים מסביבה תלוי בין היתר 
כיפת  למשל,  )ראי,  נגדם  והטכנולוגיה  המדע  את  לרתום  ביכולת 
ברזל(. לכן, יש חשיבות עליונה להמשך טיפוחו של המחקר המדעי 

ברמה הגבוהה ביותר. 
זה דורש בין היתר הקצאה של תקציבים הולכים וגדלים, ובהקשר 
הזה המבחן הגדול עוד לפנינו, שהרי בשנה הקרובה תגובש תכנית 
הגבוהה  ההשכלה  מערכת  של  גורלה  את  שתקבע  הבאה,  החומש 

בעתיד הנראה לעין.
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ערוצי
תמיכת הקרן

לקרן מספר ערוצי תמיכה, המחולקים לתכניות ליבה ותכניות ייעודיות: 

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

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

תכניות ליבה

תכניות הליבה הינן התכניות הבסיסיות של הקרן, לב ליבם של הערוצים בהן ניתן להגיש בקשות לקרן. המימון לתכניות 
אלו הינו מתקציבים ממשלתיים. ישנן מספר תכניות ליבה שבמרכזן מענק המחקר האישי, ולצידו מענקי הציוד, והמענקים 
למוקדי מחקר. בנוסף, קיימות תכנית ביכורה, סדנאות המחקר ומסלול ההוצאה לאור במדעי הרוח. שאר מסלולי הקרן הינם 

חלק מהתכניות הייעודיות )פירוט בהמשך(.

מענק מחקר אישי

עיקר פעילותה ותקציבה של הקרן מוקדש לתכנית מענקי המחקר האישיים בכל תחומי המחקר הבסיסי: מדעים 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"ו הינו 34%. התקציב השנתי הממוצע למענק במדעים מדויקים וטכנולוגיה עומד על כ�257 אלף ₪, 
במדעי החיים והרפואה כ�278 אלף ₪, במדעי הרוח כ�121 אלף ₪ ובמדעי החברה כ�156 אלף ₪. במסגרת הבקשה למענק 

מחקר אישי ניתן להגיש גם בקשה למימון ציוד ייעודי, הספציפי לתכנית המחקר, בעלות של עד 120 אלף ₪. 
בסך הכל, בשנת 2015, הקרן הלאומית למדע מממנת 524 מענקי מחקר אישיים חדשים.

מוקדי מחקר 
ערוץ התמיכה במוקדי מחקר החל לפעול בשנת 1994. התכנית נועדה לתמוך בקבוצות מחקר מצטיינות באוניברסיטאות, 
במטרה לקדם פעילות מחקרית רחבה ברמה הגבוהה ביותר ובהיקף גדול, לאפשר לקבוצות מדענים להתחרות בהצלחה 
בארץ  באוניברסיטאות  הבסיסי  המחקר  במערכת  חדשניים  מחקר  שטחי  לפתח  העולמי,  המדע  בחזית  מחקר  בקבוצות 
ולעודד יוזמות מחקריות בין־תחומיות. התכנית מחייבת השתתפותם של מספר חוקרים או צוותי מחקר עצמאיים בפרויקט 
משותף, שבין תכניות המחקר שלהם מתקיימים באורח בולט שיתוף פעולה וסינרגיזם אמיתי. החל במחזור תשס"ט תקופת 
התמיכה במוקד מחקר היא שמונה שנים לכל היותר: תקופת פעילות ראשונה של עד ארבע שנים; 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. 
במחזור תשע"ו הוגשו שש בקשות ארבע מהן אושרו למימון. 
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מענקים לרכישת ציוד 

הקרן הלאומית למדע תומכת ברכישת ציוד מדעי במסגרת שתי תכניות עיקריות: 

ציוד מוסדי בסיסי  .1
תכנית זו פתוחה בפני חוקרים באוניברסיטאות בלבד, ויש לכלול בו אך ורק ציוד המנוהל מוסדית ונועד לשרת ציבור רחב   
של משתמשים. התכנית מיועדת לרכישת ציוד בעלות של עד 2.2 מיליון ₪ בסך הכל, כאשר שיעור ההשתתפות של הקרן 
הוא עד 50% מן העלות, דהיינו 1.1 מיליון ₪ לכל היותר, ומהמוסד נדרשת התחייבות להקצבה מקבילה, לפחות בגובה 

הקצבת הקרן. בשל מגבלות תקציביות בשנים האחרונות אושרו להגשה שתי בקשות מכל אוניברסיטה. 
במחזור תשע"ו הוגשו 14 בקשות מתוכן מומנו 8 בקשות בעלות של 7.7 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 ₪. 
ולפיכך כמעט שלא נפגעה מן הקיצוצים בתקציב הקרן  זה,  הנהלת הקרן מייחסת חשיבות רבה לתמיכה במסלול   

בשנים האחרונות.
למחזור תשע"ו הוגשו 157 בקשות בתכנית זו, ולמימון אושרו 68 מעבדות של חברי סגל חדשים בעלות של כ�44 מיליון ש"ח.  

סדנאות מחקר

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

הבין־לאומית את תוצאות המחקרים הנתמכים על�ידי הקרן ולהתוות להם כיוונים חדשים. 
למחזור תשע"ו אושרו 38 מענקים לסדנאות חדשות בהיקף של כ־2.5 מיליון ₪. 

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

הקרן(. 

תכנית ביכורה

תכנית ביכורה תומכת במחקרים נבחרים פורצי דרך 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.   

התכנית מיועדת לתמוך בצורה משמעותית במספר קטן של מחקרים שבהם תוכח מחויבות עמוקה ומקיפה של החוקרים 
למחקר המוצע הכוללת בין השאר השקעת זמן ומשאבים קיימים בהיקף יחסי יוצא דופן.

מדי שנה מוענקים עד 5 מענקים בהיקף תקציבי של עד 400 אלף ₪ לשנה למשך שלוש שנים, לכל מענק. 
למחזור תשע"ו הוגשו 45 בקשות מקדמיות, 13 מהם עברו לתהליך שיפוט מלא ולבסוף ארבע בקשות אושרו למימון.

פירוט על התכנית ניתן למצוא בעמ' 107 בדוח.
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חלוקת ההקצבות למענקים בתכניות הליבה לשנת תשע“ו 2015/16 )ב�₪(

  
ממשיכים  חדשים   

סכום מענקים מספר מענקים  סכום מענקים  מספר מענקים    

מענקי מחקר אישיים  

97,221,332  457  43,002,238  169 מדעים מדויקים וטכנולוגיה  

115,376,000  450  45,089,485  160 מדעי החיים והרפואה  

18,007,000  155  8,497,000  70 מדעי הרוח  

25,362,000  195  19,474,000  125 מדעי החברה  

255,966,332  1,257  116,062,723  524 סה“כ  

      

מוקדי מחקר

7,040,000  5  6,332,759  4   

מענקים לציוד מדעי     

  7,700,000  8 ציוד מוסדי בסיסי  

  44,319,345  68 ציוד למעבדות של חברי סגל חדשים 

  52,019,345  76 סה“כ מענקי ציוד 

סדנאות מחקר

  2,553,500  38   

תכנית ביכורה      

3,851,141  10  1,596,121  4   

266,857,473   178,564,448 סה“כ  

מענקי מחקר 1,781
אישיים

מענקים9
למוקדי מחקר

מענקי76
ציוד

מענקים38
לסדנאות

מענקי תכנית 14
ביכורה
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תקציב ומספר מענקי מחקר אישיים חדשים )במליוני ₪(
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תכניות ייעודיות

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

ממקורות נוספים, מעבר לתקציבה השוטף של הקרן.
פירוט לגבי התכניות הייעודיות השונות נמצא בהמשך, בהתאם לתחום אליו הן שייכות. 

תכניות ייעודיות לפי שנים

שנה

20152009 2010 2011 2012 201420132008

תכנית לבתר�דוקטורט
במדעי החברה

תכנית משותפת עם
NSFC )סין(

תחליפי נפט לתחבורה

רופאים�חוקרים בבתי�חולים

JDRF

I-CORE

נגישות לתשתיות המרכז לרפואה 
INCPM - מותאמת אישית

תכנית משותפת
ישראל-קנדה

מורשה למחקר ביו־רפואי

תכנית משותפת עם
UGC )הודו(

תכנית משותפת עם 
מכון Broad בארה"ב
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וטכנולוגיה



תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

בימים אלו, אנו עומדים בתחילת המעבר לתכנית חומש חדשה. במסגרת תכנית החומש שמסתיימת, הקרן הלאומית למדע 
נהפכה למקור המשמעותי ביותר בתמיכה במחקר בסיסי בישראל. המענק הממוצע עלה בצורה ניכרת. הקרן היתה שותפה 

משמעותית בקליטת מדענים, הן בתקציבי ציוד הן במרכזי המצויינות. 
הגידול בפעילות הקרן מקורו בהתגיסות הממשלה והאקדמיה לעצור את התדרדרות ההשכלה הגבוהה בישראל. שמירה 
על מחקר פורץ דרך ותחרותי, מחייבת קליטה משמעותית של דור מדענים חדש וזו משימה שאנו רק בראשיתה. התמיכה 
הציבורית בהשכלה הגבוהה עוברת אירגון מחדש. מנהיגים חדשים נבחרו להוביל את תכנית החומש הבאה ואני מאחל להם 
שמנחים  העקרונות  על  לוותר  מבלי  להתעצם  תמשיך  למדע  הלאומית  שהקרן  מקווה  אני  תפקידם.  במילוי  הצלחה  ולנו 

אותה: הצטיינות מדעית מבוססת על סקרנות ומחקר חסר פניות.

התכנית העיקרית: בקשות אישיות
ולכן  זו לתמוך בתכונות אלו,  ורב�תחומיות. מטרת תכנית  ביזמות, פתיחות  המדען הישראלי מצטיין ברעיונות מקוריים, 

הדגש במדיניות הקרן הוא על מימון בקשות אישיות.
מחזור תשע"ו הצטיין באיכותו הגבוהה. מספר הבקשות גדל ל�433 לעומת 422 בתשע"ה. 

כתוצאה מכך היה קושי גדול בשיפוט הבקשות וקביעת דרוג. הוועדות השונות המליצו לממן 60% מהבקשות וההחלטה 
היכן לחתוך היתה קשה ביותר. לאור מגבלות התקציב 39% מהבקשות זכו למימון. 44 בקשות שזכו במענק מחקר אישי, 

כלומר 28%, היו של חברי סגל חדשים. יש עליה בבקשות למימון ציוד סגל חדש והשנה נממן 27 לעומת 16 בתשע"ה. 
גודל המענק הממוצע עלה ב�11.5% והוא עומד על כ�256.6 אלף ₪.

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

בהשקעות תשתית בתחום הננו.

מוקדי מחקר
אושרו שתי בקשות להארכה של מוקדי מחקר קיימים, בפיזיקה של אנרגיות גבוהות ובמדעי המחשב ובקשה אחת להקמת 

מוקד מחקר חדש במתמטיקה. 

שיפוט על�ידי עמיתים
מראש.  נקבעים  השיפוט  כללי  כאשר  שקיפות  של  בכללים  לעמוד  ועליה  ציבורית  קרן  היא  למדע  הלאומית  הקרן 
ועדות  על�ידי  נפסלות  ומצויינות  מקוריות  הן  שלדעתי  בקשות  כאשר  מתאכזב  תמיד  אני  תחום  כראש  בפעילותי 
לחברי המדענים:  פונה  אני  הוועדות המקצועיות.  על�ידי  בדירוג שנקבע  היא שאיני מתערב  הקרן  מדיניות  השיפוט. 

תמשיכו להתעקש על הרעיונות שלכם. 
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במימון  למדע  הלאומית  הקרן  של  המונופול  מעמד  למימון.  יזכו  דרך  פורצי  מחקר  רעיונות  של דבר  שבסופו  מאמין  אני 
אינו לטובתה. לצערי, קרנות מתחרות התיבשו. קרנות מחקר ממקורות השוק המשותף הן מקור  מחקר בסיסי בישראל 
כספי משמעותי עבור המדע הישראלי. קרנות אלו עובדות על עקרונות אחרים שמשרתים מטרות אירופאיות, שלא בהכרח 

מתאימות למדען הישראלי.

על  ההקפדה  ועל  הגבוהה,  המדעית  הרמה  לשמירת  תרומתם  על  המסורה,  עבודתם  על  הוועדות  לחברי  להודות  ברצוני 
שיפוט הוגן. ישנה היענות מרשימה של מדעני העולם לטרוח ולתת חוות דעת על הצעות המחקר של עמיתיהם מישראל. 
חבריהם  של  רעיונותיהם  לגבי  המדענים  של  וסקרנותם  הבקשות,  של  הגבוהה  לשמה, מהרמה  מנדיבות  נגזרת  זו  נכונות 

למחקר. אחוז ההיענות הגבוה מאפשר קבלת חוות דעת אובייקטיבית ועניינית.
לליאורה, לפליצ'יה, ובייחוד למנהלת  והמסור של הקרן,  לצוות המקצועי  רוצה להודות, בשמי ובשם הקהילה המדעית,  אני 
אותו  לנווט  מצליחה  שרה  כאשר  ומסירות  רגישות  דורש  המדעי  השיפוט  המצויינת.  עבודתן  על  שטלצר,  שרה  ד"ר  התחום 

בהצלחה.

לבסוף ברצוני לאחל לחבריי המדענים שנת מחקר פורייה. 

פרופ' רוני קוזלוב    
ראש התחום    

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים
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ציוד סגל חדש ציוד מוסדי
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58%

2%

3%

7%

30%
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אבידן שמואל )שי( | אוניברסיטת תל־אביב

התאמת מידע וויזואלי

-

אברבוך איליה | מכון ויצמן למדע

קינטיקה ואופטיקה של מולקולות במצבי רוטציה גבוהים

-

אגמון נועה | אוניברסיטת בר־אילן

תנועת רובוטים במבנה בסביבה עם איומים

מענק ציוד: ציוד הקמת מעבדת רובוטיקה
-

אולבסקי אלכסנדר | אוניברסיטת תל־אביב

Fourier Quasicrystals ובעיות דגימה

- 

אורבך דורון | אוניברסיטת בר־אילן

אלקטרוכימיה אל�מימית של נתרן למטרות צבירה

של אנרגיה והמרתה

-

אינדלמן ואדים | הטכניון

קבלת החלטות מבוססות־תורת אינפורמציה ותכנון

תחת אי־וודאות תוך שימוש במרחב הסתברותי שמרני 

מענק ציוד: ציוד עבור מעבדה לחקר ניווט אוטונומי

וחישה מבוססת ראיה ממוחשבת
-

אלון אופיר | אוניברסיטת חיפה

עירורים מרובי חלקיקים בעיבויי בוזה-איינשטיין

אלפרין טוב | אוניברסיטת בן־גוריון

הידרודינמיקה והסעה של חלקיקים בזורמים 

טורבולנטים מעל טופוגרפיה מורכבת 

-

אמיר עודד | הטכניון

קיום אילוצי מאמץ באופטימיזציה

טופולוגית של מבנים: גישה חלופית מבוססת

על מידול חומרי לא־לינארי

-

ארז אורי | אוניברסיטת תל־אביב

שידור הודעה משותפת בערוץ הפצה מרובה אנטנות:

סכמות ותנאים לאופטימליות

-

ארטשטיין שירי | אוניברסיטת תל־אביב

אנליזה גיאומטרית קמורה אסימפטוטית

-

בביצ'נקו יעקב | הטכניון

מורכבות של שיוויי משקל נאש מקורבים

-

בטלהיים אלדד | האוניברסיטה העברית

שיטות מדויקות בבעיות של סייגים מחוץ לשיווי משקל

-

ביאלי מיכאל | אוניברסיטת תל־אביב

תכונות גיאמטריות וואריאציוניות של ביליארדים

וזרמים גאודזיים

רשימת הזוכים בתחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
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בלומברג דן | אוניברסיטת בן־גוריון

פסי רוח על ארץ: חקירה ואינטרפרטציה

-

בן־דור איל | אוניברסיטת תל־אביב

יישום טכנולוגיית־חישה מרחוק היפר־ספקטרלית 

בתחום התת־אדום ארוך־הגלים להערכת 

השפעת תהליכים איאוליים על פני שטח של קרקע

-

בק־ברקאי רועי | אוניברסיטת תל־אביב

אפיון ביופיזיקאלי ומניפולציה של סדר ארוך טווח

בסיבי ביניים חלבוניים

-

בר אילנה | אוניברסיטת בן־גוריון

הבטים דינמיים בשבירת קשר מושרית פוטונים

בקומפלקסים מבודדים של ניורוטרנסמיטרי

אתילאמינו ואיזוטופולוגי מים

-

בר־זיו רועי, דאובה שירלי | מכון ויצמן למדע

שיחזור פס הרכבה מרובה חלקים 

מחלבונים על שבב

-

בריק אשרף | הטכניון

פולי�יוביקוויטינציה לא אנזימטית של חלבונים

מבוטאים: התפתחות כימית ויישומים

-

ברמשנקו בוריס, רוזנוקס זלמן | אוניברסיטת בן־גוריון

לייזרי אדי אלקלי שאובים אופטית: 

לימוד תיאורטי וניסויי משולב וגישות חדשות

-

ברנבוים לאוניד | האוניברסיטה הפתוחה;

אלקין מיכאל | אוניברסיטת בן־גוריון

לוקאליות בחישוב מבוזר

-

ברנהיים־גרוסווסר אן | אוניברסיטת בן־גוריון

מחקר פיזיקלי של מערכת מודל של הקורטקס

-

ברסקין עמוס | מכון ויצמן למדע

בחינת רעיון חדשני לגלאי קרינה המבוסס

על גז אציל בפאזה נוזלית לחיפוש אחר חומר 

אפל ומחקרים אחרים

-

ברקוביץ ולדימיר | מכון ויצמן למדע

תורת הודג' למרחבים אנליטיים לא־ארכימדיים

-

ברקת גיל | הטכניון

פוליומינוס ופוליקיובס:

ספירה וקצבי גידול

גבעולי דן | הטכניון

צימוד מימד מעורב למודלים של גלים תלויי־זמן

-

גולדברג יואב | אוניברסיטת בר�אילן

ניתוח תחבירי אוטומטי מדוייק ואמין בדומיינים שונים 

מענק ציוד: מעבדה לעיבוד שפה טבעית, למידה וקוגניציה
-

גולדשטיין משה | אוניברסיטת תל־אביב

מבודדים טופולוגיים באמצעות דיסיפאציה

-

גלבוע גיא | הטכניון

מסגרת ערכים עצמיים לא־לינארית קמורה עם

יישומים לעיבוד תמונה 

מענק ציוד: ציוד למעבדה לעיבוד תמונות ותלת מימד
-

גלבוע ניב | אוניברסיטת בן־גוריון

חלוקת פונקציה סודית

-

גלמן דימה | האוניברסיטה העברית

זה הכל על חומצה פורמית

-

גנדלמן מרק | הטכניון

דיהלואלקאנים ג'מנליים: תרכובות רב־תכליתיות

לשיטות סינתטיות חדשניות ויעילות

-

גת עמרי | האוניברסיטה העברית

סינכרוניזציה של מסרקי תדרים על־ידי הזרקה של

רכבת פולסים

-

דיזנדרוק צ'רלס | הטכניון

מכנוכימיה של פולימרים מצולבים באופן פנימי

מענק ציוד: ציוד למחקר כימיה של פולימרים
-

הבלין שלמה | אוניברסיטת בר־אילן

מבנה, אינטרקציות ותהליכים על רשתות של רשתות

-

הוז שמריהו | אוניברסיטת בר־אילן

השפעת תוספים גליקוליים על הכימיה 

של סמריום יודיד

-

הימן אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

שיטת סיכום האלומות במרחב הפאזה לאנליזה 

מקומית של התפשטות בתווך אקראי ולדימות 

-

הלפרין דן | אוניברסיטת תל־אביב

מבניות במרחבי קונפיגורציה במימדים גבוהים: 

תיאוריה, כלים ויישומים 
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הרצברג משה | אוניברסיטת בן־גוריון

גישה בין־תחומית למניעת אילוח ביולוגי על�פי

ממברנות: תכונות ויסקואלסטיות, קונפורמציה של 

המטריצה ואינטראקציות עם פני־השטח 

-

וובר אופיר | אוניברסיטת בר־אילן

קואורדינטות בריצנטריות מוכללות עבור מיפויים 

מישוריים חד־חד־ערכיים חלקים

מענק ציוד: מערכת לעיבוד דיגיטלי גיאומטרי של מודלים

תלת־מימדים
-

וולוך קונסטנטין | הטכניון; 

עבודי יעקב | אוניברסיטת תל־אביב

אסטרטגיות למידול כשל דינמי של אלסטומרים

-

וולנסקי גרשון | הטכניון

העברת מסות דיסקרטית למחצה

-

ויזל עמינדב | האוניברסיטה העברית

תכנות גיאומטרי מטריציוני

-

וייס אנטוני, רפאלי דן | אוניברסיטת תל־אביב

אלגוריתמים יציבים ויעילים לשערוך מיקום עם דיוק

משופר בסביבת רב־נתיב

-

ועקנין עדי | האוניברסיטה העברית

חשיבותם של צברי מולקולות חישה לעיבוד האותות 

בחיידק ולהתנהגותו

-

זארצקי יווגני | אוניברסיטת בן־גוריון

מדידות של מאמץ Peierls במתכות בעלי סריג קובי 

מרוכז־גוף באמצעות גלי־הלם

-

זוסמן איל | הטכניון

המכניזם הפיזיקלי לעיכוב רלקסציה בקו־פולימר 

אמורפי מעל טמפרטורת המעבר הזכוכיתית

-

זינגר זיגמונד | אוניברסיטת תל־אביב

בקרת זרימת הספק במערכות אנרגיה חלופית על־ידי

ממירים קיבוליים בעלי מספר גבוה של יחסי המרה

-

זיתוני עפר | מכון ויצמן למדע

תהליכי הסתעפות, שיאים של שדות גאוסיים בעלי 

קורלציה לוגריתמית ותהליכים קשורים

-

זמיר רם | אוניברסיטת תל־אביב

ברירה טבעית של טיפוסים בקידוד ערוץ מסתגל

זמנסקי אנה | אוניברסיטת חיפה; 

אברון ארנון | אוניברסיטת תל־אביב; 

אריאלי עופר | המכללה האקדמית תל־אביב־יפו

הסקה אפקטיבית ממידע לא־עקבי

-

חביב משה | האוניברסיטה העברית

תורים עם עדיפות מקרית

-

חדאד ג'אק | הטכניון

בקרת משוב של רשתות תנועה עירוניות: 

כיוונים חדשים

מענק ציוד: מעבדה לניידות בת־קיימא

ותחבורה חסינה
-

חודאס מקסים | האוניברסיטה העברית

חקר הקורלציות האלקטרוניות באמצעות פיזור 

אינאלסטי של פוטונים 

-

חזן תמיר | הטכניון

 למידה ממוכנת והסקה על־ידי הרעדות מקריות

של פותרי־מקסימום

מענק ציוד: בניית מעבדת מידע בלמידה ממוכנת
-

חיניץ ולדימיר | אוניברסיטת חיפה

קטגוריות אינסוף, אופרדות ותורת־הדפורמציות

-

טבריקיאן ג'וזף | אוניברסיטת בן־גוריון 

תורת הגילוי והשערוך בנוכחות פרמטרים טורדניים

-

טובי־ערד ענבל | האוניברסיטה הפתוחה

סימטריה מקורבת: 

מחקר מקיף על השלכותיה בכימיה

-

טולדו סיון | אוניברסיטת תל־אביב

אלגוריתמים מהירים לחישוב פוקנציות של מטריצות

-

טוקר יונתן | אוניברסיטת בר־אילן

מדידה ישירה של איזומריזציות תרמיות 

ופוטו־איזומריזציות של כרומופורים ביולוגיים

מענק ציוד: מערכת IMS-IMS למדידה ישירה של

פוטואיזומריזציה ואיזומריזציה תרמית של 

כרומופורים מבודדים
-

טורפשטיין עדי | האוניברסיטה העברית

דינמיקה של חלקיקים לאורך אירועי סערה קיצוניים 

במפרץ עקבה, צפון הים האדום: שימוש באיזוטופים 

של תוריום
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טיומקין מיכאל | האוניברסיטה העברית; 

גולדברגר אסף | אוניברסיטת תל־אביב

תורת ההסתעפות של שדות הערכה ושימושיה

לגיאומטריה לא ארכימדית וגיאומטריה בירציונלית,

רדוקציה יציבה למחצה

-

טל אורן | מכון ויצמן למדע
מוליכים אטומים ומולקולרים: מעבר להולכת מטען

-

טס ערן | האוניברסיטה העברית; 
פרדז' אריק | בית הספר הגבוה לטכנולוגיה בירושלים

ההשפעה של פליטת תרכובות אורגניות נדיפות ממקור

ביוגני על יצירת אוזון אזורי תחת ההתחממות הגלובלית: 

מחקר באגן הים התיכון

-

ידין אריאל | אוניברסיטת בן־גוריון
מרחבים של פונקציות הרמוניות על חבורות

-

יהודיוף אמיר | הטכניון
דחיסה במדעי המחשב וקומבינטוריקה

-

יעקב יצחק, שנק רוני | אוניברסיטת בן־גוריון
ביאור אי־בליעת מימן בתרכובות בין מתכתיות 

המורכבות מבולעי־מימן טובים

-

ישמח אריאל | אוניברסיטת תל־אביב
מנגנוני גידול ושליטה בתכונות של שכבות אטומיות

דו־מימדיות

מענק ציוד: מערכת מיפוי וספקטרוסקופיית ראמן, 

מערכות גידול )CVD( וציוד כללי למעבדה
-

כץ עודד | המכון הגיאולוגי
גיל גלישות המדרון התת־ימיות במדרון היבשת של

דרום מזרח הים התיכון

-

כצנלסון בוריס | אוניברסיטת חיפה
אפקטי 3D בהתפשטות קול באוקיאנוס ושיטות 

חדשות של אוקיאנוגרפיה אקוסטית

מענק ציוד: ציוד לאוקיאנוגרפיה אקוסטית
-

כרובי און | המכון הגיאולוגי
גיאומורפולוגיה של מקורות אבק והדינמיקה של 

פליטת אבק בצפון הסהרה

-

כרמון טל | הטכניון

אופטומכניקה מיקרופלואידית: 

פיתוח גלאי אופטו־אקוסטי רב־חושי

מענק ציוד: אופטומכניקה על נוזלים

ליברזון אלכסנדר | אוניברסיטת תל־אביב

מעבר הזורם ממצב למינרי לטורבולנטי דרך איזור

ההפרדה במקרה של זרימה רבודה

-

ליברזון דן | הטכניון

חקירה ניסויית, במעבדה ובים, של העברת 

אנרגיית רוח והתפחתות גלי ים כתלות בגובה 

השכבה הקריטית

מענק ציוד: T-SAIL: מעבדה טכניונית לחקר אינטרקציות

גלים־רוח
-

ליכטנשטט יחיאל | אוניברסיטת תל־אביב

חקירת השפעה אפשרית של צפיפות התווך הגרעיני על

נוקלאון קשור

-

לינדנבאום מיכאל | הטכניון

זיהוי עצמים ממידע תמונתי מינימלי

-

לינדנשטראוס אילון | האוניברסיטה העברית

אריתמטיקה, קומבינטוריקה ואנטרופיה בדינמיקה

-

ליפשיץ אפרת | הטכניון

הוכחות ישירות לצימוד בין אקסיטונים בננו־חלקיק

בודד מוליך למחצה לבין תנודות ויברציוניות של מולקולות

המגנות על פני שטח החלקיק

-

לרר אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

נושאים במשחקים דינמיים

-

מאיר יגאל | אוניברסיטת בן־גוריון

שכבות דקות של על־מוליך לא מסודר מחוץ

לשיווי־משקל

-

מאירוביץ אוה | אוניברסיטת בר־אילן

שיטה חדשה לאנליזה של רלקסצית NMR מחלבונים 

במצב מוצק ובסביבה ממברנלית

-

מאירי חן | הטכניון

SL(n,Z( תת חבורות מקסימליות של

-

מויסייב נמרוד | הטכניון

דינמיקה בסביבה מרובת אנרגיות־סף

אלקטרוניות וגרעיניות

-

מונד מיכאל | אוניברסיטת בן־גוריון

תהליכים לא�לינאריים בדיסקות 

סובבות וממוגנטות
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מורין אפרת | האוניברסיטה העברית

מאפיינים הידרו־מטאורולוגיים של אירועי משקעים 

קיצוניים גלובליים

-

מיילר מיכאל | אוניברסיטת בן־גוריון

הבהרה של לוחמת מידע כימית בין המינים

-

מילוב אלכסנדר | מכון ויצמן למדע

 LHCמחקר של התנגשויות יונים כבדים ב־

ATLAS עם הגלאי

-

מרגליות מיכאל | אוניברסיטת תל־אביב

ניתוח רשתות בוליאניות בעזרת כלים מתורת הבקרה

-

מרטין גרשום | מכון ויצמן למדע

גישה חישובית משולבת של שיטות אב אינישיו בצימוד

מפורש ו־DFT ממדרגה חמישית לאינטרקציות בלתי־קוולנטיות 

בעלות חשיבות בביוכימיה

-

נאור יוסף | הטכניון; 

בוכבינדר ניב | אוניברסיטת תל־אביב

גישה פרימלית דואלית לבעיית k השרתים, 

מערכות שירות מטריות ובעיות נוספות

-

נבו ערן | האוניברסיטה העברית

היבטי מניה בפאונים לא־סימפליציאליים

ובקומפלקסים קשורים

-

נוה דורון | אוניברסיטת בר־אילן

"אילוח רך" עבור רכיבים אלקטרוניים דו־מימדיים בסיוע

שכבות מולקולריות

מענק ציוד: מעבדה להתקני ננואלקטרוניקה מחומרים

דו־מימדיים
-

נחמיאס אסף | אוניברסיטת תל־אביב

נושאים בפרקולציה ומפות מישוריות אקראיות

-

נפטין דני | הטכניון

חבורות גלואה של העתקות רציונליות ושדות־מספרים

-

סבע פטריק | אוניברסיטת בר־אילן

שליטה אקטיבית בלייזרים אקראיים

מענק ציוד: ציוד המשמש לשליטה אקטיבית בלייזרים

אקראיים
-

סבר עמית | אוניברסיטת תל־אביב

פיתרון תורת שדות קוונטית באמצעות המיתר ההולוגרפי

סבתו סיון | אוניברסיטת בן־גוריון

נושאים בתיאוריה של למידה פעילה

מענק ציוד: מערכת מחשוב מקבילית להרצת ניסויים

באלגוריתמי למידה
-

סגל מיכאל | אוניברסיטת בן־גוריון
איסוף מידע מוגן עם אי־וודאות מצומצמת

-

סודין מיכאל | אוניברסיטת תל־אביב
פונקציות שלמות אקראיות ופסאודו־אקראיות

-

סוכובסקי חיים | אוניברסיטת תל־אביב
שליטה בדינמיקת אלקטרונים חמים ותופעות

לא־לינאריות בננו־מבנים פלסמונים

מענק ציוד: מערכת ניסויית למדידת דינמיקה סופר

מהירה של אלקטרונים חמים במבנים ננומטריים
-

סולומיאק בוריס | אוניברסיטת בר־אילן
מאפייני מימד של מידות 

-

סמורודניצקי אלכס | האוניברסיטה העברית
גיאומטריה של הקוביה הדיסקרטית ומרחבי המנה שלה, 

וחסמים על צפנים בינאריים

-

סער אמיר | האוניברסיטה העברית
)LIFT( הדפסה בשיטת העברה קדמית מושרית־לייזר

של ננו־מבנים מבוססי־סיליקון

-

סתוי אילן | מרכז מדע ים המלח והערבה; 
רחמילביץ שמעון | אוניברסיטת בן־גוריון

השפעות Geodiversity על פיזיולוגיה וחיוניות

של שיחים באזורים צחיחים למחצה

-

עמירב אביב | אוניברסיטת תל־אביב
ספקטרומטריית־מסות מאוחדת עם אלומות

מולקולריות על־קוליות

-

עמנואל סיימון | האוניברסיטה העברית
השפעתם של תהליכים כמו־מכניים על קצבי 

בלייה של סלעים

-

פאול מיכאל | האוניברסיטה העברית
חקר ריאקציות אסטרופיזיקליות של לכידת ניוטרון

באמצעות שיטות מניית־אטומים

-

פולק אליהו | מכון ויצמן למדע

תורת הפרעות קלאסית וכמה אתגרים מעוררי

ענין בכימיה פיזיקלית
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פומרנץ ישי | אוניברסיטת תל־אביב

פיצוץ קולומבי של חלקיקים מתכתיים גדולים: 

לקראת יצור גרעינים אקזוטיים באמצעות לייזר

מענק ציוד: מערכת לייזר בפולס קצר רב�עוצמה
-

פוקרוי בעז | הטכניון

היווצרות עצמית של מדרגות אטומיות וננומטריות

על שכבות דקות אחרי תלישה ממצע: 

ממדע בסיסי לאפליקציות אפשריות

-

פיינברג ג'אי | האוניברסיטה העברית

הדינמיקה של תנועת־חיכוך בזמן ובמרחב

-

פינצ'ובר יהודה | הטכניון

פתרונות חיוביים למשוואות אליפטיות

ואי־שוויונות פונקציונליים

-

פלד רון | אוניברסיטת תל־אביב

מבנים מקריים עם אילוצים מקומיים

-

פלטיאל יוסי | האוניברסיטה העברית

הפרדת מטען ומגנטיזציה לוקלית המבוססים

על עירור אופטי של מערכות כירליות

זוכה בפרס פרידנברג

-

פלקוביץ גרגורי, שטיינברג ויקטור | מכון ויצמן למדע

אינטראקציה של טורבולנציה עם זרם: העברת אנרגיה,

מומנטום וחלקיקים

-

פרידגוט אהוד | מכון ויצמן למדע

אי�שויוני מתאם, פונקציות בוליאניות

ואנליזת פורייה דיסקרטית

-

צבן אריה | אוניברסיטת בר־אילן 

אנרגטיקה בצמתי־תחמוצות מתכתיות

-

צ'ונטונוב לב | הטכניון

העברת עירור תנודות אולטרא־מהירה

דרך קשרי־מימן

מענק ציוד: מעבדה לספקטרוסקופיה רבת מימדים

של תהליכים מולקולרים אולטרה־מהירים
-

צ'וקורל בני | הטכניון

שיפור ההסעה המאולצת באמצעות תהודת־זרם

בערוצים של מחליפי חום המחוספסים על־ידי צלעות

מענק ציוד: הקמת טורבינות גז ומעבדות מעבר חום

צור יועד | הטכניון

אלקטרו־כימו־מכניקה: 

פיתוח ואינטגרציה של שיטות מדידה עבור

שיפור הבנת תופעות צימוד

-

צינובר ארקדי | אוניברסיטת תל־אביב

ניסויים עם רזולוצית־על על תכונות בסיסיות, 

מאד מוזנחות, של טורבולנציה במספרי ריינולדס גבוהים -

שלב 2

-

צ'צ'יק שירי | אוניברסיטת תל־אביב

שאילתות מסלולים קצרים ומבני נתונים קשורים

-

קוזלוב מיכאל | אוניברסיטת תל־אביב

מבנה מזוסקופי של ממברנה של רטיקולום אנדופלסמי: 

הקשר לצורה וארגון מחדש

-

קוזמא גדי | מכון ויצמן למדע

הצגות הילוכים מקריים של מודלים קוונטיים

-

קולודני אלי | הטכניון

מנגנון חדש להתזת פני־שטח על־ידי קליעים

פולי־אטומיים גדולים ויצירת מהלומה של חומרים

קרבידיים חדשניים

-

קוסוץ' סבסטיאן | אוניברסיטת בן־גוריון

אנליזה חישובית של קטליזה של תגובות צימוד

צולב על ננו־חלקיקים מפלדיום

מענק ציוד: שרת מחשבים
-

קיט אליעזר | אוניברסיטת תל־אביב; 

סוקוריאנסקי סימיון | אוניברסיטת בן־גוריון

חקירה של זרימה טורבולנטית רבודה ותופעות ההתפרצות

בפני קרקע מורכבים, המתבססות על מדידות באטמוספירה

באמצעות חיישנים רבי חוטי להט המכוילים in-situ בעזרת סוניק

ממוקם בקרבתם 

-

קימלפלד בני | הטכניון

שילוב עדיפות בניהול מסדי־נתונים חסרי־עקביות

מענק ציוד: ציוד למחקר בניהול מסדי נתונים
-

קליין ליאור | אוניברסיטת בר־אילן

מינהור קוונטי מאקרוסקופי במבנים ננומטריים

SrRuO3 של

-

קמנסקי משה | אוניברסיטת בן־גוריון

תורת המודלים והגיאומטריה של שדות־הערכה עם מבנה נוסף
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קנטורוביץ אריה | אוניברסיטת בן־גוריון; 

גוטליב ליעד | אוניברסיטת אריאל 

למידה יעילה במרחבים מטריים

-

קרן כנרת | הטכניון

התארגנות עצמית של רשתות־אקטין

בתאים מלאכותיים

-

קשדן דוד | האוניברסיטה העברית

קטגוריות גבוהות ושימוש לתורת ההצגות

-

קשת אורי | אוניברסיטת בן־גוריון

אי�רציפויות ומבנים ספירליים בקבוצות

וצבירי גלקסיות

-

רבני יובל | האוניברסיטה העברית

יסודות ושימושים של חישוב מקוון

-

רבקין יוג'ין | הטכניון

דיפוזיה במשטחי ביניים בין החומרים השונים

-

רהב סער | הטכניון

אינטראקציות במשאבות סטוכסטיות

-

רובין מיילס | הטכניון

מבנה תיאורטי מאוחד למודל גדילה והפעלת

שרירים ברקמות רכות

-

רובין נתן | אוניברסיטת בן־גוריון

סיבוכיות קומבינטורית של מבנים גיאומטריים

מסויימים

-

רודיך סטפן | הטכניון

חומרים אלקטרואקטיביים רכים עם מקרו־מבנה

היררכי תחת העמסה אלקטרו־מכנית קיצונית

מענק ציוד: מדפסת תלת־מימדית רב־חומרית
-

רוזנוקס יוסי | אוניברסיטת תל־אביב

טרנזיסטורים מרובי־מצבים מבוססים

על ננו־חוטים

-

רוזנטל אמיר | הטכניון

מערכים לגילוי אולטרסאונד מבוססי־פוטוניקת

סיליקון ואינטרפרומטריית־פולסים

מענק ציוד: ציוד למעבדה למערכות דימות

אופטואקוסטיות ולחיישני אולטראסאונד מבוססי

טכנולוגייה אופטית

רוט מיכאל | האוניברסיטה העברית

חקר השפעת תורמים/קולטים על דינמיקת

הקיטוב של ננו־דומיינים בחומרים רלאקסורים

פרו־אלקטריים

-

רון גיא | האוניברסיטה העברית; 

הס מיכאל | מכון ויצמן למדע 

בחינת המודל הסטנדרטי באמצעות איזוטופים

רדיואקטיביים לכודים

-

רזמט שלמה | הטכניון

קשרים בין דואליות של תורות שדה

במימדים שונים

-

שביב ניר | האוניברסיטה העברית

דיפוזית קרינה קוסמית בגלקסיית שביל־החלב 

הלא־אחידה

-

שבת דורון | אוניברסיטת תל־אביב

הפעלה של אקספטור רדום על�ידי גשר מימני: 

גישה ייחודית לפיתוח של סמנים פלואורוסטים עם

אורכי־גל ארוכים

-

שגיב מיכה | הטכניון

תורת החבורות הגיאמטרית - 

קומפלקסי קוביות )CAT(0 ונושאים קשורים

-

שדות אורן, בן־דור גבי | אוניברסיטת בן־גוריון

תופעות האינטקראציה של גלי־הלם עם גופים

בזרימות לא־תמידיות

-

שדמי יעל | הטכניון

:Higgsסופרסימטריה, טעם וה־

LHCממודלים תאורטיים לעקבות ב־

-

שוורצמן מארק | אוניברסיטת בן־גוריון

התארגנות מכוונת של ננו־מבנים חד־מימדיים

מענק ציוד: ציוד למעבדת ההתארגנות המתובנתת

של ננו־מבנים חד־מימדיים 
-

שוסטין יבגני | אוניברסיטת תל־אביב

גיאומטריית־ספירה ממשית

-

שחף דפנה | האוניברסיטה העברית

תובנות באמצעות המחשב: 

גילוי השערות בבסיסי־נתונים

מענק ציוד: שרת ואחסון לבסיסי נתונים גדולים
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שטיינברג הדר | האוניברסיטה העברית

הולכה חשמלית ומנהור בהתקני־מבודדים טופולוגיים

מענק ציוד: Dilution refrigerator למדידות הולכה

mili-Kelvin בטמפרטורות
-

שטרן מיכאל | אוניברסיטת בר־אילן

לקראת בניית מעבדים קוונטים עם ספינים 

מענק ציוד: ציוד לבנית מעבדה של ננואלאקטרוניקה

קוונטית
-

שימא טל | הטכניון

הנחייה שיתופית: מתודולוגיות לסינתזת־אלגוריתמים 

-

שלוש דורון | אוניברסיטת חיפה

מיפוי מהימן של סביבתם של חורים שחורים פעילים

-

שליוינסקי אמיר | אוניברסיטת בן־גוריון

מערכי אנטנות פולסיים: אפיון, אנליזה, 

סינתזה ואופטימיזציה

-

שמואל גל | הטכניון

לוקליזציה של גלים בדיאלקטרים אלסטומרים

חסרי־סדר

-

שמר לב | אוניברסיטת תל־אביב

חקירה נסיונית של גלי־רוח לא הומוגניים תחת השפעה

של רוח תמידית או לא־תמידית

שנרב נדב | אוניברסיטת בר־אילן

השפעתם של מצבים בולעים על דינמיקה

אקולוגית מורכבת

-

שפילמן אלכס | הטכניון

עיצוב חדש ושימוש של ניטרוקסידים: 

קטליזטורים עבור תגובות חימצון

-

שפרן שמואל | מכון ויצמן למדע

פיזיקה של חומרים מרוכבים מתאים וג'לים

-

שער רון | האוניברסיטה העברית

שחזור אנומליות גיאומגנטיות קיצוניות בהולוקן מתוך המקורות 

הארכיאולוגיים והסדימנטריים בלבנט: מבנה, דינמיקה והשלכות

מענק ציוד: מערכת אוטומטית למדידה ואפיון של מיגנוט

מבוססת על מגנטומטר על־מוליך ברגישות גבוהה
-

שקד יעלה | האוניברסיטה העברית

זמינות ביולוגית של ברזל חלקיקי לציאנובקטריה

-

שרמן דב | אוניברסיטת תל־אביב

פיזיקה חדשה של סדקים איטיים בחד גבישים

-

תמו יצחק | אוניברסיטת תל־אביב

קידוד למערכות זכרון מבוזרות תחת אילוצי־רשת וטופולוגיה

מענק ציוד: ציוד מעבדה למחקר עבור זכרונות ומערכות

אחסון מבוזרות

מענק למוקדי מחקר
גלנדר יצחק | מכון ויצמן למדע; 

מוזס שחר | האוניברסיטה העברית; 

בדר אורי, נבו עמוס | הטכניון; 

וייס ברק | אוניברסיטת תל־אביב; 

גלזנר יאיר | אוניברסיטת בן־גוריון

גיאומטריה ודינמיקה בפעולות של חבורות

-

וייס יאיר, פרידמן ניר, תשבי נפתלי, גלוברזון אמיר, 

אלידן גל | האוניברסיטה העברית

למידה והסקה במודלים גרפיים - 

בעיות אמיתיות עם מיליוני משתנים

טרם שלומית, רוזן יורם | הטכניון; 

בלע גדעון, עציון ארז, סופר אבנר | אוניברסיטת תל־אביב; 

דוכובני אהוד, גרוס עילם, ללוש דניאל, 

לוינסון לורן | מכון ויצמן למדע

פיזיקה פורצת דרך של חלקיקים עם גלאי אטלס 

במאיץ ההדרונים גדול
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מענק לציוד בסיסי מוסדי

מענק לסדנאות מחקר

כהן יורם, גולדבורט אמיר, נבו אורי | אוניברסיטת תל־אביב

מערכת משולבת NMR/MRI לדימות מיקרוסקופי ב־NMR ול־NMR במצב מוצק

-

צבן אריה, זלבסקי זאב, שרוני עמוס | אוניברסיטת בר־אילן

מכשור חדיש מסוג קרן יונים מרוכזת בעל יכולות ייחודיות

אהרוני רון | הטכניון; 

ברגר אלי | אוניברסיטת חיפה

זיווגים וצביעות

-

בלבן נטלי | האוניברסיטה העברית

תהליכים סטוכסטיים במחזור התא

-

ברגמן אורן | הטכניון

תורות שדה ודואליות AdS/CFT במימדים גבוהים

-

ברגמן דוד | אוניברסיטת תל־אביב

הכנס העשירי על תכונות חשמליות, הסעה,

ואופטיות של חומרים אי־הומוגניים

-

הופמן יהודה | האוניברסיטה העברית

קוסמולוגיה של היקום הקרוב

-

ויסברוד נעם | אוניברסיטת בן־גוריון

תווך לא רווי רדוד: פיזיקה של הקרקע ומעבר

-

יהב ערן | הטכניון

מערכות מיחשוב סקלביליות ואמינות

-

יוסיבאש זהר | אוניברסיטת בן־גוריון; 

הררי יצחק | אוניברסיטת תל־אביב

שיטות אלמנטים סופיים מסדר גבוה ושיטות איזוגאומטריות

עם ממשקים מוטבעים לחיזוי תחילת כשל

-

כהן גיא | אוניברסיטת בן־גוריון

משפטים ארגודיים ויישומים בהסתברות

לרר אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

דינמיקה, חזרות ומוניטין

-

מאיור דן תומס | אוניברסיטת בר־אילן

איזוטופים 2015 - איזוטופים בשימוש רב־תחומי

-

מגידור מנחם, שלח שהרן | האוניברסיטה העברית

תורת קבוצות עכשווית | מודלים פנימיים, גדירות ואבסולוטיות, 

קומפקטיות וחשבון מונים, מבנים קנוניים, תורות תלויות

-

מנגובי דן | האוניברסיטה העברית

סדנת קיץ במשוואות דיפרנציאליות חלקיות

-

נבו עמוס | הטכניון

הכללות של מרחבים סימטריים

-

נעמן רון | מכון ויצמן למדע

אלקטרוניקה מולקולרית

-

נתן אמיר | אוניברסיטת תל־אביב

DFT ו־TDDFT בפורמליזם המרחב הממשי - 

כיוונים ופיתוח עתידי

-

רפפורט רונן | האוניברסיטה העברית; 

גרשוני דוד | הטכניון;

בר־יוסף ישראל | מכון ויצמן למדע

אופטיקה של אקסיטונים במערכות כלואות

-

שפירא אסף | אוניברסיטת תל־אביב

קומבינטוריקה: אתגרים ושימושים
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 תחום

מדעי החיים 
והרפואה



תחום מדעי החיים 
והרפואה

והתכניות  במספרן(,  קלה  )עליה   485 על  האישי  המענק  בתכנית  הבקשות  מספר  עמד  והרפואה,  החיים  מדעי  בתחום 
של  בקיומה  מורשה, המשך התמיכה הממשלתית  קרן  של  הנדיבה  התרומה  להמשך  הודות  בקרן שהתאפשרו  הנוספות 
תכנית רופא�חוקר ופתיחת תכניות משותפות עם מכון ברוד )BROAD( בארה"ב, איפשרו להגדיל את מספר ההגשות הכללי 

בתחום מדעי החיים והרפואה לכ�558 בקשות.

מתוך 485 הבקשות שהוגשו למחזור המענקים של שנת 2015 בתכנית המענק האישי, אושרו למימון 160 בקשות )32%( 
בסכום כולל של כ�45 מליון ₪. סכום המענק הממוצע בתחום בתכנית זו הגיע לכ�280 אלף ₪.

נציין בסיפוק שכ�30% מהבקשות שאושרו מתוך סה"כ המגישים הן של חוקרים צעירים הנמצאים בראשית דרכם המדעית 
העצמאית. אנו שולחים לחוקרים אלה ברכות ואיחולי הצלחה בדרכם המדעית.

של  עבודתן  במספר(.   22( בתחום  המקצועיות  הוועדות  של  והערכה  מיון  עבודת  על  שנה,  כבכל  התבסס,  הבקשות  דרוג 
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�2,200 הסוקרים המצויינים מרחבי העולם והארץ אשר טרחו והעבירו אלינו חוות דעת מפורטות 

ואינפורמטיביות, אשר היוו את הבסיס לעבודת הוועדות.

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, הכלול בבקשה למענק המחקר. הדרישה המוגברת 
לציוד, משקפת צרכים גוברים לשימוש בציוד מתקדם במחקר המודרני ובקושי של רבים ממוסדות המחקר לספק לחוקריהם 

את התשתית הנדרשת, בעוד שרבים מהפרויקטים מתבססים על גישות מחקריות מורכבות ויקרות. 
במסגרת תכנית מענקי הציוד לחברי סגל חדשים אושר סכום של כ�21 מליון ₪ ברכישת ציוד עבור 33 חוקרים צעירים. 

במסגרת הציוד המוסדי אושרו 6 בקשות בסכום כולל של 5.5 מליון ₪. 

מוקדי מחקר

2 בקשות ואושרה בקשת הארכה למוקד קיים שזכה להערכות גבוהות על ביצועיו  במסלול מוקדי המחקר הוגשו השנה 
ושיתוף הפעולה בין הקבוצות המרכיבות אותו. 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 ולחזק ולתת הזדמנות לפעילות חשובה זו ואולי להרחיבה. 
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סדנאות מחקר
פעילות אחרת של הקרן מוקדשת לתמיכה בסדנאות מחקר הקשורות למחקרים הממומנים על�ידי הקרן. השנה הוגשו 

ואושרו 8 סדנאות שיאפשרו להביא ארצה מדענים אורחים מהשורה הראשונה בעולם בתחומים הספציפיים. 

תכניות ייעודיות

הביו�רפואי  המחקר  וחיזוק  לעידוד  תכנית  הינה  מורשה  קרן  בתמיכת  שנים  מספר  זה  בקרן  המופעלת  ייעודית  תכנית 
בתחומים של מחלות נוירודגנרטיביות, מחלות גנטיות ומחלות מטבוליות. לתכנית הוגשו 38 בקשות ומתוכן הומלצו לזכיה 

8 בקשות )כ�21%(. 

תכנית נוספת היא תכנית רופאים�חוקרים בבתי�חולים שמטרתה תמיכה במחקר הקליני המתבצע בבתי החולים, וברופאים 
צעירים הרוצים לפתח מחקר ביו�רפואי עצמאי. מספר הבקשות עלה במעט השנה ועמד על 26 בקשות. 7 בקשות זכו השנה 

במענקים אלו )26%(, והמענק הממוצע למחקר היה כ�185 אלף ₪. 
אנו מקוים כי התמיכה בהרחבת תשתית מדעית חוקרת בבתי�החולים תטביע את חותמה ותמנף את המערכת הרפואית 
וכי נוכל להמשיך לתמוך בתכנית חשובה זו. הקרן עוקבת אחרי התהליך ומקווה לראות את הרופאים חוקרים המתחילים 

את דרכם המדעית במסגרת מענק זה מתבססים וזוכים בערוצי המימון השונים בקרן. 

תכנית נוספת נפתחה ב�2013 באדיבותו של מכון ברוד )Broad( בארה"ב, לתמיכה במחקר בתחום הביולוגיה של מערכות 
)Systems Biology; Cell Circuit( וכן לשם תמיכה בבתר�דוקטורנטים במכון ובחזרתם לארץ לאחר ההשתלמות. 

במסגרת התכנית אף נערכו 3 כינוסים, שניים בארץ ואחד בארה"ב, שזכו להצלחה רבה וודאי יעודדו שיתופי פעולה עתידיים 
בין חוקרים ישראלים לחוקרים במכון חשוב זה. 

בתמיכה במחקר זכו 4 בקשות. התמיכה בבתר�דוקטורנטים מתוקצבת כולה על�ידי מכון Broad וזכו בה 2 בקשות. החוקרים 
הבתר�דוקטורנטים שישובו ארצה למשרה אקדמית יזכו במענק של עד 370 אף ₪ לשנה למשך שלוש שנים. 

Broad, ולחזק את ידיהם על שיתוף הפעולה המבורך  ברצוני לנצל במה זו להודות  לקרן מורשה ולנציגיה בארץ וכן למכון 
שלהם עם הקרן הלאומית למדע.

מרובת  הברוכה  יוזמתו  הקרן.  פעילות  את  מכלכל  הוא  שבה  והנבונה  היעילה  הדרך  על  גיגר,  בני  לפרופ'  להודות  ברצוני 
המאמצים הובילה ותוביל לחיזוק הקשר המחקרי עם קרנות בינלאומיות חשובות שיבוא לידי ביטוי במענקי מחקר חדשים. 

תודה מיוחדת נתונה לד"ר רינה גיא ולד"ר אווה רוקמן מנהלות תחום מדעי החיים והרפואה שהתמודדו גם השנה עם מטלות 
רחבות וקשות ועשו עבודה נפלאה במלאכת המחשבת הכרוכה בריכוז, ניהול ותיאום פעילות הוועדות המקצועיות, ובקיום 

הקשר הרצוף והחם גם עם החוקרים מגישי הבקשות. 

אני מבקשת להוסיף תודה וברכות מיוחדות לתמר מנהלת הקרן, להילה ולרחלי, להדר ולרבקה שעזרו בדייקנות, ביעילות 
בקרן  והיעיל  המסור  הצוות  ולכל  הסוקרים,  ואיתור  במציאת  הוועדות  בידי  וסייעו  המרובות,  במטלות  לעמוד  ובמסירות 

שכדרכו טרח לסייע לעבודה השוטפת. 

אני מבקשת, לנצל במה זו לקריאה לקהילייה המדעית כולה לתת כתף לעבודת הקרן ולסייע לה בקידום המחקר המדעי, 
אם כסוקרים או כחברי ועדות ולעיתים גם בתדירות גבוהה, תוך התמודדות עם עומס עבודה כבד. סיוע זה חיוני להמשך 

פעילותה של הקרן ואני פונה אליכם בקריאה להמשיך ולתת כתף גם בעתיד.

51





תחום  של  המדעית  כמנהלת  מסורה  עבודה  של  שנה  עשרה  חמש  אחרי  גיא  רינה  ד"ר  לגמלאות  פורשת  זה  מחזור  בסןף 
לרינה על שנים של עבודה מקצועית כאשר היא שומרת מצד אחד שמירה  לי מילים להודות  אין  והרפואה.  מדעי החיים 
קפדנית על חוקי הקרן אך מצד שני תמיד קשובה לציבור הגדול של החוקרים במתן עצה טובה וחכמה. רינה הכירה את כל 
ייעצה בחן, בחוכמה וברגישות רבה. במהלך תהליך השפוט  החוקרים בארץ, את חברי הוועדות ואת סוקרי החוץ, ותמיד 
את  ורגישה  מדוייקת  בצורה  ריכזה  רינה  שלהם.  והמענה  הסוקרים  בחירת  תהליך  על  לה  דוגמא  שאין  באחריות  עקבה 
כדי  זאת  וכל  הוועדה  חברי  של  הדירוג  מאחורי  עומד  מה  תמיד  לחוש  קודמי  ועל  עלי  שהקל  מה  המקצועיות,  הוועדות 
שההחלטות תהיינה מבוססות ומאומתות. רינה השרתה אווירה של עבודה חברית, עבודת צוות רצינית ואחראית בעבודתה 

עם קהל המדענים ועם עובדי הקרן בכל הדרגות. 
עם הגדול של הפעילות בחטיבה הביו�רפואית הצטרפה ד"ר אוה רוקמן כמנהלת תחום ביו�רפואה, רינה סייעה לקליטתה 
ותרמה מנסיונה האדיר שהצטבר במשך השנים הרבות. רינה עבדה בשיתוף פעולה מלא וחברי עם מנהלי התחומים האחרים 
בעסוקיה  תמשיך  כי  לה  מאחלים  אנו  סביבה.  שהשרתה  ובחברות  בנעימותה,  הרב,  בנסיונה  לנו  תחסר  רינה  הקרן.  של 

המרובים. שתמשיך להיות סבתא פעילה, תטייל בעולם ותזכה לעוד המון שנים של עשיה בבריאות טובה ונחת.
אני מאחלת לד"ר רינת פורת, שבאה אלינו אחרי שנים של מחקר בתחום, הצלחה בתפקיד המאתגר. 

ברצוני לסיים בברכת שנה של עבודה פורייה לכולנו, הישגים מדעיים ופריצות דרך.

פרופ‘ שולה מיכאלי    
ראש התחום    

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים
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אהרוני אסף | מכון ויצמן למדע

פיענוח התפנית הכימית בהרכב האלקלואידים 

ההגנתיים מבוססי־מבנה סטרואידי במהלך התפתחותו

והבשלתו של פרי העגבנייה

-

אוסטרזצר�בירן אורן | האוניברסיטה העברית

בקרה גנטית על ביטויו של הגנום המיטוכנדריאלי ובנייתה

של מערכת־הנשימה בצמחים

-

אופטובסקי ירדן | אוניברסיטת בר־אילן

חקר תפקוד־מבנה של ציר האיתות

Slit-Robo-srGAP

-

אורבך אחיה | אוניברסיטת בר־אילן

השפעת הגן Lin28 על התפתחות עוברית ביונקים

מענק ציוד: ציוד להקמת מערך מחקרי לתאי גזע עובריים 

-

אורין אמיר | הטכניון

מנגנונים מולקולריים הדרושים לשמירה על הזהות 

של תאים ממויינים

-

איוב נביה | הטכניון

 RNase Pפענוח התפקיד החדש של קומפלקס ה־

DNA בתגובה התאית לנזקי

אייגס רחל | בית־חולים שערי צדק

בירור התפקיד של־DNA חד־גדילי בהשראת חוסר יציבות

סומטית של חזרות ה־CGG בתסמונת X שביר

-

אלדר אביגדור | אוניברסיטת תל־אביב

אבולוציה חברתית של עמידות למעכבי

מערכות חישת־מניין

-

אלון אורי, ברן ענת | מכון ויצמן למדע 

דינמיקת הפרוטאום בתאי־אדם בודדים

במהלך הדבקה נגיפית

-

אלעזר זבולון | מכון ויצמן למדע

מנגנון הפעולה של אוטופאגיה סלקטיבית 

בתנאי הרעבה

-

אלקבץ יחיאל | אוניברסיטת תל־אביב

הבנת פוטנציאל ההתחדשות ויחסי השושלת של תאים

נוירו־אפיתליאליים ותאי גלייה רדיאליים המופקים מתאי גזע 

in-vivoו־ in-vitro עובריים

-

אמיר רחל | מרכז ידע גליל

 בירור התפקיד הבקרתי של גלוטטיון על ציסטטיונין

γ - סינטאז ועל מטבוליזם המתיונין וההשפעה של שינוי 
רמות המתיונין על צבירת חומצות אמינו בזרעים

רשימת הזוכים בתחום מדעי החיים והרפואה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
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אנגלברג דוד | האוניברסיטה העברית

פיענוח האפקטים הביולוגיים והאונקוגניים

 ERK2ו־ ERK1 הייחודיים של

-

אסף יניב | אוניברסיטת תל־אביב

הדינמיקה בזמן של החומר הלבן

-

אפלבום ליאור | אוניברסיטת בר־אילן

הדמיה של המנגנונים התאיים של שינה ברזולוציה 

של תא עצב בודד

-

ארבלי אייל | אוניברסיטת בן־גוריון

חקר תהליכי אצטילציה ודה־אצטילציה של פקטורי

שיעתוק בעזרת שיטות להרחבת הקוד הגנטי

מענק ציוד: מעבדה לכימיה אורגנית וביוכימיה סינתטית
-

ארזי שחר | מרכז רפואי הדסה

מערכת האוריינטציה והפגיעה בה במחלת אלצהיימר

-

בוייקו מת'יו, זלוטניק אלכסנדר | אוניברסיטת בן־גוריון

מפני גלוטמט כטיפול חדשני בהפרעות קוגניטיביות, 

התנהגותיות והתנהגות ארגונית בקרב חולדות 

אחרי שבץ מוחי

-

ביבי איתן | מכון ויצמן למדע

ביוגנזה של RNA - שליח המקודד לחלבונים ממברנליים

-

בכרך גילעד | האוניברסיטה העברית

 Fusobacterium nucleatum מעורבות החיידק

בהתפתחות סרטן המעי הגס

-

בלבן נטלי | האוניברסיטה העברית

דינמיקה באבולוציה של שרידות בקטריות 

תחת אנטיביוטיקה: תיאוריה וניסוי

-

בלוך גיא | האוניברסיטה העברית

הפרדת הצימוד בין שעונים פנימיים כמנגנון 

לפלסטיות במקצב הצירקדיאני של דבורים

-

בלינדר פבלו | אוניברסיטת תל־אביב

פיענוח התגובה הנוירו־ווסקולרית בתוך המסגרת

המבנית רבת המימדים הכוללת את מערכת התקשורת 

המולקולרית, החיווט בין עצבים, תאי תמך ומערכת כלי דם

והאירגון המערכתי

מענק ציוד: פיענוח פונקציית התרגום מפעילות עצבית

לתגובה ווסקולרית: שילוב בין רישום גינמיקה ומיפוי 

רחב־היקף של מערך האיתות

בלמקר יונתן | אוניברסיטת תל־אביב

שיפור מודלים אקולוגיים על־ידי הגדרה היררכית 

של חברות

מענק ציוד: ציוד למעבדת אקולוגיה של חברות ימיות
-

בן־אריה נסים | האוניברסיטה העברית

שחקן חדש בהתפתחות הגפיים: 

מדוע חסר הגן Fingerin גורם לאצבעות מחוברות, 

בעוד שהכפלתו לידי לובסטר?

-

בן־שחר דורית | הטכניון

השפעת העברת מיטוכונדריות על התמיינות תאי 

העצב וסמנים מולקולריים, מורפולוגים והתנהגותיים 

הרלוונטים לסכיזופרניה

-

ברודאי לימור | אוניברסיטת תל־אביב

תפקיד החלבון ULP-2 בבקרת אדהזיה בין תאים

-

ברקאי נעמה | מכון ויצמן למדע

מה העלות הפנוטיפית של יצור חלבונים?

-

ברשטיין שמעון | אוניברסיטת בן־גוריון

תפקיד המערכת המבקרת מאזן החלבונים בתא בוויסות 

התהליך האבולוציוני המושרה על־ידי העברת גנים אופקית

מענק ציוד: ציוד מעבדה כללי, ניקוי חלבונים, ספקטרוסקים, 

מיקרוקלורימטריה
-

בר־שיר אמנון | מכון ויצמן למדע

ביוסנסורים סינתטיים למיפוי כמותי של יוני־אבץ בגוף החי

מענק ציוד: ציוד לסינתזה של ביוסנסורים של יוני אבץ 

ומיפויים בעזרת תהודה מגנטית
-

גולדבלום עמירם | האוניברסיטה העברית

קלטורים מגוונים וסלקטיביים של ברזל באמצעות עיצוב 

מולקולות רב־מטרתי

-

גולדברג נחום | מרכז רפואי הדסה

חלקיקי ננו נושאי siRNA ידכאו התפתחות גידולים 

ממאירים בעקבות אבלציה מונחית הדמיה

-

גולדברט אביב, גופס יעקב | אוניברסיטת בן־גוריון

הדדיות הקשר הדלקתי בין דום־נשימה בשינה ובין הלב

-

גופנא אורי | אוניברסיטת תל־אביב

CRISPR-cas בארכיאה הלופיליות - מניעת מעבר 

אופקי של גנים ואנטגוניזם בין מינים

מענק מקרן דורות
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גזית אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

תפקידם של צברים סיביים המשרים מוות־תאי 

מתוכנן במנגנון של מחלות מטבוליות

-

גיל זיו | מרכז רפואי רמב"ם
השפעת אקסוזומים ממוצא תאי־סטרומה על עמידות

לכימותרפיה בסרטן הלבלב

-

גל מעין | מרכז ידע גליל
 - Tאיפיון ביו־פיזיקלי של אקטיבציית תאי־

calcineurinו־ NFAT האינטראקציה של

-

גלזר גד, מריאנובסקי אירינה | האוניברסיטה העברית
מצוקה תזונתית והשפעתה על שרידות חיידקים

-

גלעדי איתמר | אוניברסיטת בן־גוריון
האבולוציה של תכונות הפצה של צמחים בסביבה מקוטעת

הנמצאת בשולי תחום תפוצה

מענק ציוד: הקמת מעבדה לחקר הפצת זרעים, תכונות זרעים

ומעקב אחרי זרעים המופצים על־ידי רוח ועל־ידי בעלי־חיים
-

גרוס איתן | מכון ויצמן למדע
ביסוס הבקרה על גורל תאי־גזע על־ידי חילוף החומרים 

המיטוכונדריאלי 

-

גרטלר אריה | האוניברסיטה העברית
פיתוח של אנטגוניסטים לרסיסטין בעלי זיקה מוגברת

,TLR4 לרצפטור למניעת עמידות לאינסולין המתוווכת על־ידי

סוכרת מסוג 2 ודלקת עצבים

-

גרינבאום יוסף | האוניברסיטה העברית
הבסיס המכני למחלות למינופתיות

-

גרליץ מרדכי | אוניברסיטת תל־אביב
נקרופטוזיס: מנגנונים ותהליכים פיזיולוגיים

מענק ציוד: Flow Cytometry, מיקרוסקופ פלואורוסנטי, 

קורא פלטות, אינקובטור ביולוגי, מנדף ביולוגי, 

PCR 4°( ומכשירc, -20°c, -80°c( מקררים
-

גרנות צבי | האוניברסיטה העברית
כיצד נויטרופילים הורגים תאי סרטן? 

השלכות על התקדמות הגידול והתפתחות גרורות

-

דניאלי עמוס | אוניברסיטת בר־אילן

זיהוי מהיר ורגיש של סמנים ביולוגיים המסומנים 

במולקולה פלואורוסנטית

מענק ציוד: ציוד המשמש לזיהוי מהיר של סמנים ביולוגיים 

המסומנים במולקולה פלואורוסנטית בריכוזים נמוכים מאוד

הבלנה הדס | אוניברסיטת בן־גוריון

הפסיפס הגיאוגרפי של מגוון מיני פונדקאים

-

הוכנר בנימין | האוניברסיטה העברית

האונה הורטיקאלית של התמנון כמודל ללימוד ארגון 

עצבי של מערכות למידה וזיכרון מורכבות

-

הולצמן רועי | אוניברסיטת תל־אביב

הבסיס ההידרודינמי של התאמות מורפולוגיות ופיזיולוגיות

בשלבי חיים צעירים של דגים

-

הופמן הגן | מכון ויצמן למדע

דינמיקה חד־מולקולרית בביטוי סטוכסטי של גנים

מענק ציוד: ציוד המשמש לאיפיון של דינמיקה חד־מולקולרית 

בביטוי סטוכסטי של גנים
-

הושון־פופקו דורותה | אוניברסיטת תל־אביב

 אבולוציה מולקולרית של Aplousobranchia )איצטלניים(:

גנומיקה מיטוכונדריאית, ברקוד והכפלות גנומיות

-

הראל אמנון | אוניברסיטת בר־אילן

פענוח תפקידם של נוקלאופורינים בצד הציטופלסמטי

של נקבוביות הגרעין

-

הרשקו אברהם | הטכניון

בקרת האוביקיטין ליגאז APC/C על־ידי מערכת הבקרה המיטוטית

-

ויינר סטיב | מכון ויצמן למדע

תזוזת שן תחת עומס: מחקר מבנה-תפקוד של אזורי 

מגע בין שורש השן ועצם הלסת התחתונה

-

וייס דוד | האוניברסיטה העברית

 O-GlcNAc ומודיפיקציות SPINDLY תפקידו של החלבון

בבקרת יציבות חלבונים ותגובות להורמון ציטוקינין

-

ורדי אסף | מכון ויצמן למדע

החשיבות האקולוגית של מסלולי סיגנל חימצון־חיזור

והשפעתם על קביעת גורל התא ודינמיקת אוכלוסיות של

אצות צורניות בסביבה הימית

-

זגר רוני | מכון ויצמן למדע

מעבר MAPKs לגרעין כמטרה למניעת מחלות 

תלויות התמרת אותות

-

זילברברג נעם | אוניברסיטת בן־גוריון

חקר ארסי עקרבים ישראליים תוך שימוש בשיטות 

)high-throughput( רבות תפוקה
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זמיר דניאל | האוניברסיטה העברית

גנטיקה של תיעול פנוטיפי בעגבניה

-

חודר מרדכי | הטכניון

סוג חדש של פקטורים המבקרים ייצור ופרוק

RNA בו זמני של

-

חן אלון | מכון ויצמן למדע

תפקיד מולקולות ה־microRNA בפסיכופתולוגיות 

מושרות מצבי לחץ

-

טריינין מלאת | האוניברסיטה העברית

בקרה על פעילות רצפטור ניקוטיני באמצעות

זירחון והסרתו

-

ילובסקי שאול | אוניברסיטת תל־אביב

תפקידם המשולב של איתותים תאיים המבוקרים 

על־ידי חלבוני G קטנים ממשפחת ה־ROP וסידן בבקרה

על מורפוגנזה תלוית אוקסין

-

ירדן יוסף | מכון ויצמן למדע

דרכים מולקולריות להעצמה של ריפוי סרטן

-

ירניצקי דוד | מרכז רפואי רמב"ם

שינוי מודולצית הכאב מפרו לאנטי נוציצפטיבית: 

מניעה מבוססת אישית של כאב בתר־ניתוחי

-

כהן סיריל | אוניברסיטת בר־אילן

מודולציה של פעילות ציטוקין מדכאת על מנת לשפר 

את התגובה החיסונית נגד סרטן

-

כהן שנהב | הטכניון

 plakoglobin תפקיד מרכזי לחלבונים

והיוביקוויטין־ליגאז Trim32 בפירוק המואץ של חלבוני 

שריר במהלך אטרופיה

מענק ציוד: ציוד לעבודה עם רקמות, תרביות תאים

ועבודה ביוכימית
-

כהנא חיים | מכון ויצמן למדע

עיכוב חלוקה והתמיינות כתוצאה מריקון פוליאמינים: 

מנגנונים צפויים ובלתי־צפויים

-

כץ אברהם | אוניברסיטת אריאל 

ויסות פירוק גליקוגן בשריר שלד

מענק ציוד: מונה לספירת רדיואקטיביות, ספקטרופוטומטר, 

 Oddysey LI-COR מקפיא, מערכת לגירוי שריר, סורק

לבאות נועם | אוניברסיטת בן־גוריון

המנגנונים התאיים והמולקולריים המופעלים על־ידי 

הקולטן GPR39 בבקרה על תהליכי בניית עצם

מענק ציוד: ציוד למעבדה לחקר הפעילות המטבולית של השלד
-

לוזון יורם | אוניברסיטת בר־אילן

אקולוגיה ואבולוציה של אוכלוסיות לימפוציטים

-

לוטם ארנון | אוניברסיטת תל־אביב

הדינמיקה החברתית של למידה עצמית וחברתית

וההתפתחות של הבדלים אינדיבידואליים

-

לוי אורן | אוניברסיטת בר־אילן

תיעוד ביטוי חלבונים וביטוי RNA לאורך מחזורי רבייה

ותזמון הרבייה באלמוגים מהים האדום בתקופה של 

פיתוח עירוני מואץ וזיהום אור

-

לוי בן־ציון | הטכניון

המנגנונים המולקולריים המגבילים את ביטויו של 

פקטור השעתוק IRF8, הייחודי למערכת ההמטופוייטית, 

ברקמות שמקורן אינו במערכת זו

-

לוי־שפר פרנצ'סקה | האוניברסיטה העברית

CD48 על תאי פיטום ואאוזינופילים: שחקן מרכזי

בבקרה של דלקת אלרגית דרך האינטראקציות

 S.aureus2 ו־B4 שלו עם

-

לוקסנבורג חן | אוניברסיטת תל־אביב

 WDR1 תפקידו של החלבון קושר האקטין

בהתפתחות האפידרמיס

מענק ציוד: מיקרוסקופ לייזר קונפוקלי לדימות תאים

ורקמות חיות
-

לוריא־חיון יגאל | מרכז רפואי רמב"ם

חלבונים מתווכים בבקרת הסיגנלים בתאי אב דמיים

-

ליפשיץ אליעזר | הטכניון

עולם הפלוריגן: פענוח מעבר אותות ומערכות מטרה תאיות

-

מוניץ אריאל | אוניברסיטת תל־אביב

בקרת פעילותם של אאוזינופילים במעיים על־ידי 

clm-1 הקולטן

-

מילר יפעת | אוניברסיטת בן־גוריון

ניבוי המבנים וחקירת האינטראקציות בין עמילין, 

אינסולין ו־α־סינוקלאין: הבנת המנגנונים 

בסוכרת מבוגרים והסיכון להתפתחות מחלת הפרקינסון
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מלול דניאל | מרכז רפואי הדסה

תפקידו של הקולטן EP3 במוות תאי β בלבלב

-

מנדלבוים עופר | האוניברסיטה העברית

שימוש במנגנוני הדבקה ויראליים על־מנת לגלות

רצפטורים וליגנדים חדשים של תאי הרג טבעיים

-

מס טלי | אוניברסיטת חיפה

המנגנון המולקולרי והביופיזיקלי שמווסת את השקעת 

השלד באלמוגים

מענק ציוד: ציוד להקמת מעבדה מולקולרית וביוכימית

למחקר של ביומינרליזציה של אלמוגים
-

מרדור יעל, צח ליאור, קופר איציק | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

אלקטרופורציה ממקור נקודתי כטיפול בגידולי מח: 

מנגנונים ואפקטים פיזיולוגיים

-

מרום שמעון | הטכניון

חקירת ארגון עצמי של עוררות )אקסיטביליות(: 

גישה ביו־סינתטית

-

מרקל גל | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

פענוח מנגנון הפעולה והבקרה בתאיים של החלבון

CEACAM1 בתאי מלנומה אנושיים

-

נאור צבי | אוניברסיטת תל־אביב

תקשורת תוך תאית חיובית ושלילית בין הקולטן ל־GnRH לבין 

GPCR מערכת הפרוסטגלנדינים הפועלת אף היא דרך

-

נדיר יונה | מרכז רפואי רמב"ם

מעורבות אזור החלבון מדרבן הקרישה בהפרנאז בדימום, 

התפתחות כלי דם וריפוי פצע

-

ניסקי אילנה | אוניברסיטת בן־גוריון

בקרה מוכוונת־מפעיל עם משוב כוח בניתוחים

זעיר־פולשניים בהפעלה רובוטית

מענק ציוד: מערכת למחקר בניתוחים רובוטיים המאפשרת 

לחקור את המערכת הסנסורימוטורית של המנתח
-

ניר יובל | אוניברסיטת תל־אביב

איבוד הכרה בהרדמה: 

תפקידה של קישוריות תפקודית בקליפת המוח

מענק מקרן דורות
-

סגל גיל | אוניברסיטת תל־אביב

אפיון מקיף של מערך הבקרה המעורב בבקרת הביטוי

Legionella pneumophila של אפקטורים בחיידק

סובל נועם | מכון ויצמן למדע

חוש הריח באוטיזם

-

סוסניק אלחנדרו | הטכניון

ננו־ביו־חומרים חדשניים לשחרור תרופות 

אנטי־סרטניות למוח בטיפול סרטן מוח פדיאטרי

מענק ציוד: ציוד למעבדה של מדע חומרים 

פרמבצטיים
-

סל־מן )וכסלר( נטע | אוניברסיטת בן־גוריון

אפיון חלבונים ממברנליים השייכים למערכת ההפרשה

E. coil בחיידק III מטיפוס

מענק ציוד: ציוד מעבדה למחקר המתמקד בחיידקים 

פתוגניים
-

ססה גואידו | אוניברסיטת תל־אביב

תפקידם של הקינאזות הציטופלזמטיות דמויות 

רצפטור, BSKs, ב־Arabidopsis בתגובת ההגנה 

המולדת של הצמח 

-

סקורצקי קרל | הטכניון

מנגנונים פתולוגים ומולקולריים לכשל כלייתי כרוני

APOL1 הקשור לגן

-

עופרי רון | האוניברסיטה העברית; 

גוטויין אלישע | מינהל המחקר החקלאי; 

בנין איל, אברבוך אדוארד | מרכז רפואי הדסה

ריפוי גנטי חדשני על־ידי הזרקה תוך־זגוגיתית במודל 

 CNGA3חיה גדולה לעיוורון יום על רקע מוטציה ב־

-

עיראקי פואד | אוניברסיטת תל־אביב

 APCזיהוי גנים המשפיעים על התבטאות גן ה־

בהתפתחות סרטן המעיים בעכברי ה־CC בעלי

הרכב גנטי רבגוני

-

עמית עידו | מכון ויצמן למדע

חשיפת עקרונות ההיפתחות של מערכת הדם 

על־ידי ריצוף RNA של תאי דם בודדים 

-

עקילאן רמי | האוניברסיטה העברית

אובדן גן ה־WWOX מאקטב גליקוליזה אירובית ותורם

)TNBC( להתפתחות סרטן שד

-

פאס דבורה, שרף )מושקט( טלי | מכון ויצמן למדע

החוליות החסרות בשרשרת הלמינין: 

המבנים של הדומיינים הפנימיים של למינין
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פוד דורית | אוניברסיטת חיפה; 

איזנברג אילון | הטכניון 

זיהו ביו־מרקרים המנבאים התפתחות של 

רגישות יתר לכאב המושרית על־ידי אופיואידים 

בחולים עם כאב כרוני

-

פוטרמן אנטוני, פבזנר־יונג יעל | מכון ויצמן למדע

הרגולציה של ceramide synthase-2 בגוף החי

-

פינרמן עפר | מכון ויצמן למדע

יעילות תקשורת וזכרון בקיני נמלים

-

פישלזון צבי | אוניברסיטת תל־אביב

התחמקות תאי סרטן ממוות על־ידי נוגדן ומשלים

-

פישמן איילת | הטכניון

תיכנון מושכל של מעכבים מבוססי פפטידים 

לטירוזינאז

-

פישמן דניאל | אוניברסיטת בן־גוריון

הגברה כמותית של תאים ממאירים במתחמי 

הקרום הזעירים: משמעות והשלכות לאונקוביולוגיה

ותרפיה של מלנומה

-

פלור רוברט | מכון ויצמן למדע

המעורבות של האיזון בין סרפינים ופרוטאזות, 

ושל חמצן סינגלטי בתהליך מוות תאי וקואולרי

-

פריבמן איל | אוניברסיטת חיפה

הגנומיקה של אוכלוסיות בבסיס זיהוי שותפים לקן

מענק ציוד: מערכת מחשוב עתירת ביצועים וציוד מעבדה 

מולקולרית לאנליזה אבולוציונית של גנומים
-

פרידמן אלון | אוניברסיטת בן־גוריון; 

שמיר הגר־מרב | האוניברסיטה העברית

מחסום דם מוח כאמצעי אבחון וטיפול בפגיעות מוחיות

-

פרידמן ניר | מכון ויצמן למדע

חקר עקרונות תכנון של רשתות אינטרקציה

בין־תאיות ברמת התא הבודד: תגובות אמינות של

אוכלוסיות תאים רועשים

-

פרידמן־מורבינסקי דינורה | אוניברסיטת תל־אביב

גילוי מנגנון "תכנות מחדש" של גידולים סרטניים

ותרומת המיקרו־סביבה של הסרטן

מענק ציוד: מיקרוסקופ קונפוקלי, אולטרא�צנטריפוגה,

Real Time PCR

פרנס חנה | האוניברסיטה העברית; 

בן־חיים יאיר | האוניברסיטה הפתוחה

מהו המנגנון שאחראי לרגישות למתח של קולטנים

?G המצומדים לחלבוני

-

פרנק דייל | הטכניון

מרכיבי אותות מסלול ה־Wnt מבקרים התפתחות

הלוח/הצינור הנוירלי

-

צור יונתן | האוניברסיטה העברית

בקרה גנטית ומבנית על הזדקנות תאי ביצית

מענק ציוד: מערכת מיקרוסקופיה אפיפלואורסצנצית

עם דה־קונבולוציה בזמן אמת לדימות מסלול

C. elegans הנבט של
-

צחור אלדד, סריג רחל | מכון ויצמן למדע

אפיון המנגנונים המולקולריים המעורבים בהתחדשות

רקמת הלב ביונקים

-

צחורי שגיא | מרכז רפואי הדסה

 חקר מסלול האיתות של MITF ו־ERBIN בהיפרטרופיה

לבבית - מנגנונים מולקולריים וחשיבות ביולוגית

-

ציגל יניב | אוניברסיטת בן־גוריון

שערוך שינה בעזרת קולות נשימה: 

גישה חדשה לקראת צמצום השימוש בחיישני מגע

-

צמח אסף | אוניברסיטת תל־אביב

תרגום תפקודי מתילצית DNA על־ידי חלבונים קושרי

Arabidopsisמתילציה ב־

מענק ציוד: ציוד למחקר אפיגנומי בצמחים
-

קדמון רונן | האוניברסיטה העברית

מגוון מינים וה־Trade-Off בין שטח והטרוגניות

-

קוסט יוסף | אוניברסיטת בן־גוריון

RNAi השפעת האולטרסאונד על מתן עורי של

-

קופייק מרטין | אוניברסיטת תל־אביב

תפקיד Elg1 בשמירת על יציבות הגנום

-

קופצ'יק יונתן | האוניברסיטה העברית

מודולציה של שחרור GABA על־ידי נוירופפטידים

בפלידום הוונטרלי ותפקידה בהתמכרות לקוקאין

מענק ציוד: מערכות למדידת התנהגות בעכברים ורישומים 

אלקטרופיזיולוגיים בחתכי מוח
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קורנבליט סיון | אוניברסיטת בר־אילן

תפקידו של ה־UPR sensor IRE-1 בבקרה נוירונלית של

C. elegansהטוטיפוטנטיות של תאי המין ב־

-

קורנט אסתי | הטכניון

מנגנונים מולקולריים ותאיים בפגוציטוזה של 

תאי עצב מתים על־ידי תאי גליה במהלך התפתחות 

מערכת העצבים המרכזית

-

קורניצר דניאל | הטכניון

פיענוח מסלול קליטת הברזל מהמוגלובין בפתוגן

Candida Albicans הפטרייתי

-

קליינברגר תמר | הטכניון

חקר המטרות של הקומפלקס המכיל את החלבון

האדנו־ויראלי E4orf4 והפוספטאז התאי PP2A ותפקידן

בהדבקה ויראלית ובהשריית מוות תאי

-

קליסמן ניר | האוניברסיטה העברית

איפיון מבני של אינטרקציות בין הצ'פרון האאוקריוטי 

CCT והחלבונים אותם הוא מקפל

מענק מקרן דורות

מענק ציוד: ציוד לספקטרוסקופיית מסות וביוכימיה

לצרכי איפיון מבנים של קומפלקסים חלבוניים גדולים
-

קמחי טלי | מכון ויצמן למדע

תפקיד נוירונים דופמינרגים בעלי שונות זוויגית באזור

ה־AVPV ברגולציה של התנהגות הורית

מענק מקרן דורות

-

קנר ברוך | האוניברסיטה העברית

GABAהנשא ל־ GAT-1 מבנה ותפקוד של

-

קפלן תומר | האוניברסיטה העברית

DNAניתוח חישובי של רצפי בקרה מרוחקים ב־

-

קריז'נובסקי ולרי | מכון ויצמן למדע

התאים המזדקנים משפיעים על התאים בסביבתם

בעזרת מעבר חלבונים ישיר

-

קרין נתן | הטכניון

מנגנונים יחודיים בוויסות מחלות אוטואימוניות

במערכת העצבים המרכזית

-

קשקוש חליל | אוניברסיטת בן־גוריון

רה־אורגניזציה גנומית בעקבות אירועי 

אלופוליפלואידיזציה

ראובני איתן | מכון ויצמן למדע

רגולציה של תעלות יוניות על־ידי 

G מסלולים שונים של חלבוני

-

רגב־יוחאי גילי | אוניברסיטת תל־אביב

S. aureus התגובה החיסונית הסבילה לנשאות של

-

רודיך אסף | אוניברסיטת בן־גוריון

נורמליזציה מהירה של בקרת הגלוקוז בתגובה

להתערבות בהשמנה תזונתית: 

תפקיד הציר שומן-כבד, ו־microRNA בכבד

-

רוזנשיין אילן | האוניברסיטה העברית

שפעול יצור פקטורי אלימות על־ידי חיידקים מחוללי 

מחלות כתגובה למגע עם התא המאכסן

-

רוטבלט ברק | אוניברסיטת בן־גוריון

אפיון תפקידו של ה־RNA הארוך שאינו מקודד

לחלבון־TP73-AS1 בתאי גזע של גליאובלסטומה

מענק ציוד: ציוד משמש לחקר תקוד RNA שאינו 

מקודד בתאי גזע של סרטן המוח
-

רולס אסיה | הטכניון

השפעת מערכת התגמול במוח על מערכת החיסון

-

ריבלין מיכל | מכון ויצמן למדע

איך מחשבת הרשתית את כיוון התנועה בשדה הראייה? 

תובנות מדפוס חדש של אדפטציה

מענק ציוד: מיקרוסקופ דו־פוטוני ומערכת רישום 

אלקטרופיזיולוגית
-

ריבק גל | אוניברסיטת תל־אביב

השפעת גמישות הכנף על ביצועי התעופה בחרקים:

אבולציית מבנה הכנף בחיפושיות הנבדלות בסגנון תעופה

מענק ציוד: מערכת למחקר הביומכניקה של תעופת חרקים
-

רייטר יורם | הטכניון

בקרת פעילות בתאי T ציטוטוקסיים אנטי־סרטניים: 

יחסי הגומלין בין אפיניות, אבידיות, צפיפות האנטיגן

וגישות להתגבר על סבילות חיסונית

-

ריינר אורלי, ספיר תמר | מכון ויצמן למדע

תפקיד מערכת המשלים בבקרת נדידת נוירונים 

במוח המתפתח

-

שאול יוסף, ראובן נינה | מכון ויצמן למדע

מסלול Hippo וסרטן שנגרם על־ידי וירוסים
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פיקרסקי אלי, בן־נריה ינון | האוניברסיטה העברית; 

אורן משה, רוטר ורדה | מכון ויצמן למדע

p53 כבקר של הומאוסטאזיס ברקמות ממאירות ושפירות

מענק למוקדי מחקר

שב־טל ירון | אוניברסיטת בר־אילן

בחינה כיצד ארועי מודיפיקציות בקינטיקת כרומטין

משפיעות על רמות השעתוק במהלך מחזור התא ברמת

הגן הבודד ובתאים חיים

-

שגב רונן | אוניברסיטת בן־גוריון

חיפוש חזותי בדג קשת

-

שגיא דב | מכון ויצמן למדע

למידה תפיסתית עם התמרות מוחיות תלויות הקשר

-

שגיא־אייזנברג רונית | אוניברסיטת תל־אביב

 Rab12 GTPaseתפקידו של חלבון ה־

בתהליך ההפרשה מתאי פיטום ובקרת תנועתן 

התוך תאית של שלפוחיות ההפרשה 

-

שהם גיל | האוניברסיטה העברית

 )TCSs( מערכות בקרה בקטריאליות דו־ריכביות

לחישה של סוכרים: ממבנה למנגנון הפעולה

-

שוכמן־ספיר אנדראה | מרכז ידע גליל

ויסות DHTL-5,6, גורם היפרפולריזציה אנדותליאלי 

חדש, על־ידי האנזים PON1 בבקרת הטונוס העורקי 

-

שחר גיא | מכון ויצמן למדע

 CTL השפעת אספקת דם וחמצן על פעילות תאי

בתוך גידולים

-

שטיין ראובן | אוניברסיטת תל־אביב

האם תאי מיקרוגליה ומקרופאגים בסביבת גידול 

מסוג גליומה משחקים תפקידים ייחודים בשגשוג הגידול? 

השפעת עיכוב CD38 על תפקידים אלו

שי טל | אוניברסיטת בן־גוריון

הגדרת חתימת פעילות חיסונית וניצולה לאפיון 

תאי מערכת החיסון חודרי סרטן

מענק ציוד: שרתי מחשוב ואמצעי אחסון
-

שילה בן־ציון, שכטר איל | מכון ויצמן למדע

תפקיד מבני אקטין ביצירת שרירים בדרוזופילה

-

שילר יצחק | הטכניון

המעבר בין המצב האינטר־איקטלי לאיקטלי 

באפילפסיה ניאוקורטיקלית ניסיונית

-

שיפמן יוליה | האוניברסיטה העברית

מיפוי מרחבי קישור חלבונים בעזרת שיטות 

חישוביות וניסויים

-

שמש תום | הטכניון

תופעות אירגון עצמי וכוחות מכניים במבני אקטין

של השלד התוך־תאי

-

שנקר נועה | אוניברסיטת תל־אביב

איצטלנים כביו־אינדיקטורים של הסביבה הימית - 

היבטים אקולוגיים, פיזיולוגיים ותאיים

מענק ציוד: ציוד לניטור ביולוגי של סביבות ימיות
-

שפי אורית | אוניברסיטת בר־אילן

חקירת תפקיד אינטראקציות עצביות עם אובייקטים 

חיים ולא חיים בגדילה ושיקום עצבי

-

שריד רונית | אוניברסיטת בר־אילן

יחסי הגומלין בין הגרעינון לבין

Kaposi’s Sarcoma-Associated Herpesvirus (KSHV)
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מענק לסדנאות מחקר

אפרת שמעון | אוניברסיטת תל־אביב;

ווקר מיכאל | מכון ויצמן למדע

סדנה בין־לאומית בנושא תאי β וסוכרת

-

גיבסון דן | האוניברסיטה העברית

גישות חדשניות לפיתוח תרופות 

שמבוססות על מתכות

-

גרונר יורם | מכון ויצמן למדע;

יזרעאלי שי | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

 RUNX חשיבות פקטורי השיעתוק

בהתפתחות ומניעת מחלות

-

וולפסון חיים | אוניברסיטת תל־אביב; 

פורמן אורה | האוניברסיטה העברית

חיזוי ומידול אינטרקציות מולטימולקלריות

-

חננשוילי דניאל | אוניברסיטת תל־אביב

משחלפי NCX ובני בריתם בבריאות וחולי: 

ממבנה חלבון לאיתותים המקושרים נתרן־סידן

חסון פלג | הטכניון; 

שילה בן־ציון | מכון ויצמן למדע

הביולוגיה של שריר השלד והלב

-

 כרמל לירן, 

כחילה בר־גל גילה | האוניברסיטה העברית

חקר האבולוציה של האדם תוך שימוש

ב־DNA עתיק

-

פליידרביש איליה | אוניברסיטת בן־גוריון

אקסונים ומעגלים עצביים

מענק לציוד בסיסי מוסדי

גיגר תמר, צרפתי אילן, לוי כרמית | אוניברסיטת תל�אביב

מערכת מיקרו־דיסקציה באמצעות לייזר

-

יורקביץ' אדוארד, סלע�דוננפלד דלית, 

מושליון מנחם | האוניברסיטה העברית

- Fluorescence-activated cell sorting (FACS(

קידום מערך המחקר בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה

ובית הספר לרפואה וטרינרית

-

כהן סמדר, ברנהיים־גרוסווסר אן, ילינק רז | אוניברסיטת בן־גוריון

מיקרוסקופ קונפוקלי סורק

פליידרביש איליה, סקלר ישראל, 

מונסונגו אלון | אוניברסיטת בן־גוריון

מערכת מולטיפוטונית לדימות מוח, רקמות ותאים

-

צור עמית, בן־ארויה שי, 

ברדה־סעד מירה | אוניברסיטת בר־אילן

ImageStream X Mark II בקשה למימון ציטומטר 

-

קוזלוב מיקי, פריבמן איל, 

שלוש דורון | אוניברסיטת חיפה

מערכת מחשב עתירת ביצועים לגנומיקה וביופיזיקה
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תכניות ייעודיות במסגרת החטיבה הביו�רפואית

מענק מחקר לרופאים�חוקרים
בבתי�חולים

מטרת תכנית זו היא להעלות את רמת המחקר הקליני בישראל, על־ידי הקמת גרעין של רופאים מצטיינים בבתי־חולים 
זמן  לפנות  לרופאים  מאפשר  שהוא  בכך  המענק  ייחודיות  בתר־דוקטורית.  השתלמות  לאחר  בישראל  )אוניברסיטאיים( 

למחקר על�ידי מענק עבור "זמן שמור" )לתקופה של עד שלוש שנים(, כמו גם מענקי מחקר. 

 גובה המענק המרבי לשנה: עד 148 אלף ₪ ל"זמן שמור", כאשר השתתפות המוסד היא 20% מהסכום המאושר, ועד 185 אלף ₪
למחקר )ללא השתתפות המוסד(.

למחזור תשע"ו הוגשו 26 בקשות, מתוכן אושרו שבע. 

ואלו שמות הזוכים:

אליאס שלמה | מרכז רפואי הדסה

השפעה של חלבוני איחוי אונקוגנים על ליגנדים של תאי ההרג הטבעיים

-

אמיר הדר | המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי

השוואה בין הפנוטיפ התאי והיציבות הגנטית של תאי גזע עובריים אנושיים

Primedו־ Naive מסוג

-

הברמן זיו יעל | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

אפיון תפקיד RNA לא מקודד לחלבון בפתופיזיולוגיה של מחלת קרוהן

-

ויינר גלעד ו. | המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי

HER2קינאז 1 בסרטן שד חיובי ל־ S6 תפקידו מקדם ההתמרה הסרטנית של

-

ח'טיב סאמר | מרכז רפואי הדסה

אפיון הגורמים הגנטיים לניוון רשתית סינדרומי תורשתי ויצירת מודל

Knockout עכברי לגן CEP250 שגורם לתסמונת אשר

-

כספי אורן | מרכז רפואי רמב"ם

יצירת מודל בחיה לקרדיומיופתיה חדרית אריתמוגנית תוך שימוש בתת־סוגים

 ספציפיים של תאי לב ממקור תאי אב מושרים אנושיים

-

פרנקל שחר | מרכז רפואי הדסה

טיפולים משולבים מתואמים אישית עבור מלנומה גרורתית של הענביה
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)Legacy Heritage Fund( תכנית מורשה
למחקר ביו־רפואי

מחקר  לעידוד  ישראלים  ותורמים   )Legacy Heritage Fund( מורשה  קרן  למדע,  הלאומית  הקרן  של  משותפת  יוזמה  הינה  התכנית 
בנושאים של מחלות ניווניות של מערכת העצבים, של הפרעות גנטיות ושל מחלות מטבוליות. התכנית שמה לה למטרה לחזק את 
המחקר הבסיסי והקליני בתחומים האמורים, וזאת, בין השאר, הודות לתרומות שהתקבלו למטרה זו. רשאים להגיש בקשות לתכנית 
זו חוקרים בארץ בעלי תואר Ph.D. או .M.D שהם חברי סגל במוסדות הרשאים להגיש בקשות למענקים אישיים לקרן הלאומית למדע. 

המענקים ניתנים לתקופה של שלוש שנים. גובה המענק המירבי לשנה הוא 370 אלף ₪ למחקר, ו־120 אלף ₪ לציוד ייעודי, כאשר 
השתתפות המוסד היא 15% מהסכומים המאושרים. 

למחזור תשע"ו הוגשו 38 בקשות; מתוכן 8 אושרו למימון. 

ואלה שמות הזוכים:

תכניות 
ייעודיות

ברזילי ארי | אוניברסיטת תל־אביב
ATM אנליזה ותיקון של מעגלים צרבלריים חסרי

-
גרליץ עופר | האוניברסיטה העברית; 

צנגן דוד־חיים | מרכז רפואי הדסה
זיהוי ואפיון Nup107 וגנים נוספים כגורמים לאי־התפתחות השחלה ולכשל שחלתי מוקדם

-
זליג שרה | מרכז רפואי רמב"ם

ICF ביצירת הפרעות טלומריות בתסמונת TERRA הבלתי־מקודד RNAהתפקיד של ה־
-

מבורך דרור | מרכז רפואי הדסה
CD59חסר ב־

-
קורנגרין אלון, בר־גד יזהר | אוניברסיטת בר־אילן

העברת אינפורמציה בגרעינים הבזלים במצב הנורמלי ובמצב חסך בדופאמין
-

רוזנבלום קובי | אוניברסיטת חיפה
 )QR2( Quinone Reductase 2 העצמה קוגנטיבית והאטת הדרדרות במחלת האלצהיימר על־ידי עיכוב

-
שוורץ מיכל | מכון ויצמן למדע

השפעתם של תאי בקרה מטיפוס +Foxp3+ CD4 על הפתולוגיה של מחלת האלצהיימר
-

שרון דרור | מרכז רפואי הדסה; 
מינקה ברוך | האוניברסיטה העברית

אנליזת התפקיד של DHDDS בחולים עם ניוון רשתית ובמודל knockdown בדרוזופילה
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Broad תכניות בשיתוף מכון 

Broad תכניות למחקר משותף עם מכון

Broad בתר�דוקטורנטים במכון

היא לתמוך  הברית. מטרת התכנית  Broad שבארצות  ומכון  למדע  הלאומית  בין הקרן  פעולה  במסגרת שיתוף  הוקמה  התכנית 
מולקולריים ומעגלים  רשתות  במחקר  חישובית  או  ניסיונאית  התמחות  בעלי  ישראלים,  לחוקרים  המשותפים   במחקרים 

.Mammalian Circuitsלקידום מחקר משותף ב� Broad שבמכון Klarman Cell Observatoryולחוקרים מה� ,)circuitry research(

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

למחזור השלישי הוגשו חמש בקשות שמתוכן אושרו למימון ארבע:

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

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

למחזור השלישי הוגשו ארבע בקשות שמתוכן אושרו למימון שתיים:

משורר ערן | האוניברסיטה העברית
איפיון תא גזע של גליובלסטומה: מדינמיקה של כרומטין לתכנות תאי

-
סימון איתמר | האוניברסיטה העברית

חקר שימור המבנה האפיגנומי לאורך מחזור התא תוך שימוש בשיטה חדשנית לקבלת רזולוציה גבוהה במקום ובזמן של המבנה הכרומטיני 
-

שי טל | אוניברסיטת בן־גוריון
השוואת ביטוי גנים בתאי מערכת החיסון בין זכרים לנקבות

-
שפירא אהוד | מכון ויצמן למדע

גילוי הדינמיקה התאית של שיבוטים ממאירים שביסוד לוקמיה לימפוציטית כרונית באמצעות גנומיקה של תאים בודדים

דבלה־לויט מורן | האוניברסיטה העברית

מנגנון הפעולה של החלבון המוטנטי MUC1 בהשראת המחלה התורשתית הפוליצסטית של מדולת הכליה

-

יצחק קרן | אוניברסיטת תל־אביב

מידול ההטרוגניות והדינמיקה של תאי סרטן תחת לחץ סלקטיבי של טיפול תרופתי
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תכנית פיילוט להשתתפות בנגישות 
לתשתיות המרכז לרפואה מותאמת 

 )INCPM( אישית

הקהילייה  לכלל  גבוהה  להשכלה  הישראליים  במוסדות  הממוקמים  תשתיות  במרכזי  והשימוש  הנגישות  את  לקדם  במטרה 
המדעית בארץ, הוחלט על פתיחת תכנית חדשה, המשותפת לקרן הלאומית למדע )להלן: "הקרן"( ולמרכז לרפואה מותאמת 
ולטכניון  ויצמן למדע  )The Nancy & Stephen Grand Israel National Center for Personalized Medicine – G-INCPM( במכון  אישית 

)להלן: INCPM(. הפעלת התכנית מתאפשרת תודות לתרומה ייעודית נדיבה אשר הוענקה לקרן, למטרה זו, על�ידי "יד הנדיב". 

בקהילייה  לחוקרים  חיוניות  מחקר  תשתיות  של  ולהנגשה  לתגבור  לחיזוק,  הקרן  מפעילות  כחלק  נפתחת  החדשה  התכנית 
האקדמית בארץ והיא תהווה תכנית פיילוט אשר בה ייבחנו מתכונת התמיכה, היקפה והבקרה של תרומתה לחוקרים. התכנית 

ותרומתה הצפויה נבדקו על�ידי הקרן ונידונו עם הנהלת הות"ת אשר נתנה לה את ברכתה. 

 .INCPMהתכנית מיועדת לחוקרים בעלי מענקי מחקר פעילים באחת מתכניות הקרן, המבקשים לקבל שירותים מה�
השרותים שינתנו במסגרת תכנית זאת מתבססים על 4 פלטפורמות טכנולוגיות שכולן זמינות במישרין ב�INCPM )גנומיקה, 
ביואינפורמטיקה, פרוטאומיקה וסריקות( ואחת )פרוטאומיקה, בתחומים משלימים, בחלקם לאלה שניתנים ב�INCPM( נתנת 

גם על�ידי מרכז סמולר בטכניון.

למחזור הראשון הוגשו 71 בקשות שאושרו, בסכום כולל של שלושה מיליון ₪.

ואלה שמות הזוכים:

אהרונהיים עמי | הטכניון

אפיון ביוכימי של חלבון פיגום חדש הנמצא פגום

במולדים עם תסמונת מוח קטן 

-

אהרוני אסף | מכון ויצמן למדע

הבנת תפקידם של קבוצת חלבוני הבקרה 

 WAX ACCUMULATOR (WAC(מקבוצת ה־

ביצירת פני השטח החיצוני של פירות בשרניים

-

איזנברג אליהו | אוניברסיטת תל־אביב

 RNA בקרת ביטוי באמצעות עריכת

באזורים לא מקודדים

-

אליוט אוון | אוניברסיטת בר־אילן

תפקיד ה־DNMTs בחרדה, 

דיכאון וזיכרון של פחד

אסט גיל | אוניברסיטת תל־אביב

דיסאוטונומיה משפחתית: 

מחלה הנגרמת משיחבור חליפי יחודי לריקמה

-

אפלבום ליאור | אוניברסיטת בר־אילן

תפקידם של גני היפוקרטין המתבטאים 

בתאי עצב בבקרת פלסטיות סינפטית, 

מטבוליזם ושינה

-

בוגנים יוסי | האוניברסיטה העברית

פענוח המנגנונים המולקולריים של תאים סומטים 

העוברים תכנות־מחדש לתאים פלוריפוטנטים

-

בן־ארויה שי | אוניברסיטת בר־אילן

איתור חלבונים בעלי תפקיד בתיקון שברים 

דו־גדיליים המתווך על־ידי הפרוטאזום
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בן־ברוך עדית | אוניברסיטת תל־אביב

תפקיד דלקת בקביעת הפלסטיות של תאי גזע מזנכימליים

בסרטן השד: מנגנוני פעילות ורלוונטיות אפשרית לטיפול

-

בן־דב עידו | מרכז רפואי הדסה

 ,BICC1 אפיון ביוכימי ואנליזה גנטית של

חלבון קושר RNA המעורב במחלת כליות פוליציסטית

-

בנהר איתי | אוניברסיטת תל־אביב

חקר הכללים לתכנון נוגדנים בי־ספציפיים

-

בנהר מורן | הטכניון

בקרה של העברת אותות אונקוגניים על־ידי

ניטרוזילציית ציסטאין ותיורדוקסין

-

בן־טבו דה־לאון סמדר | אוניברסיטת חיפה

בקרה ואבולוציה של התפתחות עוברית:

VEGF ובקרת בניית השלד הלרוולי של קיפוד־הים

-

ברמן יהודית | אוניברסיטת תל־אביב

Candida Albicansב־ DNA שיכפול

-

ברקי־הרינגטון ליזה | אוניברסיטת חיפה

מעבר לפעילות אנזימטית: תהליכי פירוק

ואינטראקציה של COX-2 עם חלבוני התא

-

ברש איתמר | מינהל המחקר החקלאי

התמדה בייצור רמות חלב גבוהות בבקר על־ידי

מניפולציות במאגר תאי הגזע בבלוטת העטין

-

גוזס אילנה, גורביץ דוד | אוניברסיטת תל־אביב

מסלולי רעילות של החלבונים Amyloid-β וסריקת

ביטוי גנים לרוחב הגנום לגילוי סמני רגישות

-

גולדשטיין רון | אוניברסיטת בר־אילן

תאי עצב אנושיים המופקים מתאי גזע - מחקרים קדם־קליניים על 

צמיחת שלוחות אחרי חיתוך ונגיף פתוגני תוקף מערכת עצבים 

-

גופנא אורי | אוניברסיטת תל־אביב

מעבר אופקי של גנים בארכיאה הלופיליים

-

גזית אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

אוליגומרים של עמילין כמרכיב חדש בסוכרת מסוג 2 

-

גזית רועי | אוניברסיטת בן־גוריון

תכנות־מחדש של תאים סומטיים לתאי גזע של 

מערכת הדם: זהוי פקטורים ומנגנונים מולקולריים

גליקמן מיכאל | הטכניון

תרומת מערכת היוביקוויטין פרוטאזום לפירוק

חלבונים הקשור למיטוכונדריה

-

גרשוני יונתן | אוניברסיטת תל־אביב

מיזעור סכנות בעירויי דם על־ידי סיקור אימונולוגי

ברזולוציה גבוהה של תרומות דם

-

דביר־גינזברג מונה | האוניברסיטה העברית

בחינת תיפקודו של SIRT1 בשרידות תאי סחוס

ובמחלת האוסטאוארטריטיס

-

דיקשטיין רבקה | מכון ויצמן למדע

חקר בקרת התחלת התרגום והשיעתוק על־ידי

TISU האלמנט

-

הורביץ בנימין | הטכניון

רשת סיגנלים לגילוי תרכובות פנוליות על־ידי

פטרייה פתוגנית לתירס

-

הורוביץ מייה | אוניברסיטת תל־אביב

 glucocerebrosidase התרומה האפשרית של

מוטנטי להתפתחות מחלת פרקינסון: 

מחקרים בתרביות תאים ובמודל אנימלי

- 

הלמן אסף | האוניברסיטה העברית

התרומה של הבדלים בין־אישיים במיתול ה־DNA לאטיולוגיה

של סוכרת מטיפוס 2 ושל למחלות נפוצות נוספות באדם 

-

וגנר שלמה | אוניברסיטת חיפה

מנגנונים עצביים העומדים בבסיס זיכרון היכרות חברתית

-

וולף דנה | מרכז רפואי הדסה; 

פנט עמוס | האוניברסיטה העברית

מעבר נגיף ה־Cytomegalovirus מהאם לעובר והשלכותיו

על פתוגנזת הזיהום המולד 

-

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

מוטציה D538G בקולטן לאסטרוגן: מנגנון חדש ליצירת

עמידות נרכשת לטיפול הורמונלי בסרטן השד

-

ולר אהרון | אוניברסיטת בר־אילן

תיכנות ושינויים בתיכנות האפיגנטי של מנגנונים

היפותלמיים המווסתים אכילה והשמנה

-

זגר רוני | מכון ויצמן למדע

חקר הביוכימיה, הביולוגיה והפתולוגיה של MAP קינאזות
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זיו נועם | הטכניון

התמדה ופלסטיות סינפטית - האוכלוסייה כנקודת מבט

-

חוברס איתי | מרכז רפואי הדסה

סלילת הדרך למודולציה של מונוציטים ואיתות

כמוקינים בניוון מקולרי גילי

-

חכים אופיר | אוניברסיטת בר־אילן

הבנת הבסיס המולקולרי ותפקידו של ארגון הגנום 

המרחבי בבקרת תכנית השעתוק בתאי שומן

-

יבלונסקי דבורה | הטכניון

 ,SLP-76 בקרה חיובית ושלילית של הקומפלקס שנבנה סביב

לוויסות עדין של תגובות תאיות במערכת החיסון

-

יזרעאלי שי | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

הפתוגנזה של לוקמיה לימפובלסטית חדה בילדים עם תסמונת דאון

-

ירדן עודד | האוניברסיטה העברית

הקשר התיפקודי בין COT1 וארגוסטרולים/ספינגוליפידים 

Neurospora crassaכמרכיבי ממברנה ב־

-

ישראלי יואל | האוניברסיטה העברית

הבנה ודיכוי של תנועות ויצירת גרורות של תאי סרטן

VICKZ המתווכות על־ידי חלבוני

-

כהן חיים | אוניברסיטת בר־אילן

תפקיד sirt6 בבקרת הזדקנות ומחלות תלויות־גיל

-

כרם בת־שבע | האוניברסיטה העברית

הבסיס המולקולרי לעקת שכפול DNA וחוסר יציבות

גנומית בשלבים מוקדמים של התפתחות סרטן

-

לב סימה | מכון ויצמן למדע

Nir2 וויסות התרבות תאים ונדידתם על־ידי החלבון

-

לביא שרה | אוניברסיטת תל־אביב

תפקידו של הפוספטאז PPM1A במקרופאגים ובתאי

אנדותל במהלך ריפוי פצע

-

לבנון ארז | אוניברסיטת בר־אילן

 RNAכגורם ליצירת מוטציות סומטיות ב־ RNA עריכת

-

לוי כרמית | אוניברסיטת תל־אביב

חקירת העברת MicroRNA והתפתחות מלנומה: 

מודל חדש לתיאור תקשורת בין תאית בין הסרטן 

לנישה בה הוא ממוקם



ליפשיץ אליעזר | הטכניון

בקרת הגדילה והאורגנוגנזה על־ידי הורמון הפלוריגן

SFT/SP והמערכת תלוית היחס

-

לריש שרית | אוניברסיטת חיפה

הפעלת מוות תאי אפופטוטי תוך שיתוף פעולה

, ARTS ,בין החלבון מדכא הסרטן

BCL-2לבין חלבונים ממשפחת ה־

-

לרס אמנון | מינהל המחקר החקלאי

אסימטריה ברקמת הניתוק: אפיון ומשמעות תפקודית

לתהליך הניתוק

-

לרר בנימין | מרכז רפואי הדסה

תפקידו של Ahi1 בהפרעות נוירו־פסיכיאטריות

-

מלמד פיליפה | הטכניון

דו־שיח בין מתילציה של DNA ומודיפיקציות של היסטונים בפיקוח 

ביטוי הגנים הגונדוטרופינים בתאים הגונדוטרופים בהיפופיזה

-

מנדל־גוטפרוינד יעל | הטכניון

גישות חישוביות לזיהוי חלבונים רב תכליתיים הקושרים

RNAו־ DNA

-

נאמן מיכל, כהן בתיה | מכון ויצמן למדע

דימות מולקולרי ותפקודי של בקרת התפתחות כלי לימפה

-

סבלדי־גולדשטיין סיגל | הטכניון

מנגנונים המעורבים בבקרת גדילת השורש 

על־ידי ברסינוסטרואידים 

-

עפרוני סול | אוניברסיטת בר־אילן

רפרטואר תאי ה־T ותפקידו במחלת המעי הדלקתי

-

פורגדור אנגל, רובין איתן,

שיינר אייל | אוניברסיטת בן־גוריון

התפקיד של NCRs בסרטן והריון: דגש על איזופורמים

-

פרידלנדר יחיאל, לייטרסדורף ערן, 

מנור אורלי | האוניברסיטה העברית

אפקט מקור הורי על התפתחות גורמי סיכון למחלות

קרדיו־מטבוליות במבוגרים

-

צ'חנובר אהרן | הטכניון

שינוי בתר־תרגומי על־ידי שייר יוביקוויטין בודד

כסמן חדש לפירוק פרוטאזומלי של חלבונים: 

מנגנונים בסיסיים והשלכות ביולוגיות ורפואיות

צתרי עמי | האוניברסיטה העברית

זיהוי מעגלי ביטוי גנים העומדים בבסיס התמכרות

-

קדנר סבסטיאן | האוניברסיטה העברית

איפיון מולקולרי של הגן Cbt, פקטור שיעתוק מרכזי 

שמתווך בין השעון הביולוגי, אכילת מזון ומטבוליזם

-

קהת יצחק | הטכניון

קומפלקס חלבון היסטון־דאצטילאז בהיפרטרופיה

של שריר הלב

-

קליינברגר תמר | הטכניון

PP2A חקר ההשלכות המולקולריות של גיוס

E4orf4 על־ידי החלבון ACF לפקטור עיצוב הכרומטין

של אדנו־וירוס

-

קמחי עדי | מכון ויצמן למדע

תרגום חלבונים על־ידי DAP5 בבקרת ההתמיינות

של תאי גזע עובריים

-

רוזנבלום קובי | אוניברסיטת חיפה

תפקיד MicroRNA בגיבוש זיכרונות טעם 

בקליפת המוח

-

שוחט אופיר גלית | אוניברסיטת בר־אילן

חקר הבסיס המולקולרי לאינטראקציה חברתית

-

שולטהייס תומס | הטכניון

הגדרה והתמיינות ראשונית של המזודרם האמצעי בעובר

-

שושן־ברמץ ורדה | אוניברסיטת בן־גוריון

חשיפת המנגנון והתפקוד של החלבון המיטוכונדריאלי

VDAC1 באפופטוזיס: יחסי מבנה־פעילות

-

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

שימוש בתאי גזע מזנכימליים להפקת 

STAT3 חלקיקי ננו הנושאים

-

שטראוסמן רביד | מכון ויצמן למדע

עמידות לכימותרפיה הנרכשת בתיווך של חיידקים

בגידולים סרטניים

-

שטרן־גינוסר נעם | מכון ויצמן למדע

תרגום חלבונים בתאים מודבקים בוירוס

-

שפרלינג רות | האוניברסיטה העברית

מנגנון בקרת איכות לבחירת אתרי שחבור 5' חלופיים
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 תחום

מדעי הרוח



תחום 
מדעי הרוח

בשנים האחרונות ראו תחומי מדעי הרוח ומדעי החברה גידול משמעותי בהיקף הבקשות ובתקציבי המחקר. סדרי הגודל 
כשני  וניהולם  הפרדתם  של  רצינית  בחינה  הצדיקו  והחברה  הרוח  במדעי  המחקריות  בגישות  הבדלים  גם  כמו  החדשים 

תחומים מובחנים. ברוח זו יוצג כאן הסיכום לשנה זו, בפעם הראשונה, בנפרד למדעי הרוח.

השנה הוגשו לקרן 192 בקשות למענקים אישיים בתחום מדעי הרוח. מספר זה דומה להיקף הבקשות שהוגשו בשנתיים 
הקודמות ומלמד על התייצבות לאחר גידול משמעותי בין השנים 2011 ל�2013. הצעות אלה נשפטו במסגרת של 11 ועדות 
שהוקמו אד�הוק מתוך שאיפה להומוגניות מרבית של תחומי העניין בטיפולה של כל ועדה. 70 בקשות על פני כל הוועדות 
זכו. ראוי לציין שגם היקף המימון הממוצע  במדעי הרוח אושרו למימון. כלומר, למעלה משליש מכלל ההצעות שהוגשו 
להצעה עלה בשנים האחרונות מ�100 אלף ₪ בשנת 2012 ליותר מ�120 אלף ₪ השנה. רוב רובם של המענקים ניתנו ל�3 

ואף 4 שנים, דבר המבטיח יציבות מחקרית לחוקרים ויכולת לתמוך בתלמידי מחקר לאורך זמן.

שיפוט עמיתים הנהוג בקרן אמור להבטיח איכות והגינות בכך שההצעות נשפטות באופן בלתי תלוי על�ידי מספר עמיתים 
בעלי מומחיות בתחום ההצעה ויכולת להעריך את מקוריותה ואת התרומה הפוטנציאלית של המחקר. נכונות העמיתים 
האקדמיה  את  להחרים  שונים  ניסיונות  ולאור  מאליה,  ברורה  איננה  זו  למשימה  מזמנם  להקדיש  בחו"ל  ובמיוחד  בארץ 
לציון ההיענות  ראויה  זה  נפגעת. על רקע  הנכונות להיענות לבקשות לשפוט הצעות היתה  לא היה מפתיע אם  בישראל 
הגבוהה של סוקרים בתחום מדעי הרוח. שיעור ההיענות עמד השנה על 48%, שיעור דומה לזה שהיה בכל אחת מחמש 
השנים האחרונות. זו ההזדמנות להודות לכל חברי הוועדות ולחוקרים הרבים שנענו ושלחו חוות דעתם על הצעות המחקר 

על תרומתם לשמירה על רמה מדעית גבוהה ביותר תוך הקפדה על שיפוט ללא משוא פנים. 

בתחום מדעי הרוח פועלת תכנית ייחודית של תמיכה בהוצאה לאור של ספרים. תכנית זו אשר יצאה לדרך בשנת 2008 זוכה 
להדים חיוביים ותומכת בהבאת עשרות ספרים לפרסום מידי שנה. בשנה הנוכחית הוגשו 74 בקשות לסיוע מתוכם מומנו 
30 בקשות שהם כ�40% מכלל הפניות. בשנות קיומה תמכה התכנית בהוצאה לאור של יותר מ�150 ספרים. היקף הפניות 
לתכנית ורשימת הספרים אשר יצאו לאור מלמדים על חשיבותה הרבה להנגשת תוצאות המחקר במדעי הרוח לעמיתים 

בקהילה המדעית ולאוכלוסיות נוספות. 

השנה הוגשו רק 6 בקשות לתמיכה במימון סדנאות; מספר קטן משמעותית ממספר הפניות שהוגשו בשנים עברו. הסדנאות 
מהוות הזדמנות מצויינת לחוקרים לקיים מפגש עם מומחים מתחומם, לחלוק עימם ממצאי מחקר, ולבנות קשרים ושיתופי 

פעולה. ברצוני לעודד חוקרים אשר זכו במענקי מחקר מהקרן לעשות שימוש במשאב מצויין זה. 

בין מועד הגשת הצעות מחקר לבין מועד קבלת ההחלטות על�ידי מועצת הקרן, כתשעה חודשים מאוחר יותר, מתרחשת 
פעילות עניפה של גיוס חברים לוועדות, ארגון פניות לשופטים בארץ ובחו"ל, הכנת חומרים לדיוני הוועדות, ותרגום החלטות 

הוועדות השונות למכתבי זכיה וגם מכתבים פחות נעימים המיידעים חוקרים שלא זכו במענק. 
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רוב הפעילות הזו נעשית מאחורי הקלעים על�ידי הסגל המקצועי של הקרן להם מגיעה הערכה גבוהה מכל חברי הקהילה 
המדעית. ברצוני להודות במיוחד לד"ר נוחי שיינר על הניהול היעיל של התחום ועל תרומתה לאיכות תהליך השיפוט במדעי 

הרוח, וכן לעפרה נגר, העובדת לצידה ולמידענית שרון לוי�קליין על עבודתן המצויינת.

הנני מאחל לעמיתי במגוון תחומי האקדמיה שנה של עשיה והתעלות.

פרופ' נח לוין�אפשטיין    
ראש התחום    

אות
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ציוד סגל חדש
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אדלר יונתן | אוניברסיטת אריאל 

ההקפדה על טהרה ריטואלית בגליל בתקופה הרומית: 

חפירות בבית מלאכה לייצור כלי אבן־ִקרטון באתר עינות 

אמיתי כמקרה מבחן

-

אורנן טלי | האוניברסיטה העברית

מחקר משולב של אומנויות דרום הלבנט 

באלף השני לפנה"ס

-

איפרגן פיני | אוניברסיטת בר־אילן

הנס בלומנברג: מטאפורולוגיה והמפנה 

האנתרופולוגי בפילוסופיה

-

אנוך דוד | האוניברסיטה העברית

אוטונומיה אישית והמדינה: פטרנליזם, 

הסכמה היפותטית ותיאוריה דמוקרטית

-

אריאל מירה | אוניברסיטת תל־אביב

מבני "או": מניתוחים מבוססי־לוגיקה 

לניתוחים מבוססי־שימוש

-

ארליך עדי | אוניברסיטת חיפה

חברה ומגוון תרבותי בבית שערים: 

יחסי פנים וחוץ בעיר גלילית 

בתקופה הרומית והביזנטית

בנבג'י יצחק | אוניברסיטת תל־אביב

כללים, תוצאתנות והעדפה עצמית

-

בן־עמוס אבנר | אוניברסיטת תל־אביב

פסטיבל, אוטופיה ואלימות במחשבה הצרפתית המודרנית

-

בן־שאול דפנה | אוניברסיטת תל־אביב

פעולה במרחב אזרחי: 

מופע אמנותי תלוי־מקום בישראל

-

גבריאל אלברטו | אוניברסיטת תל־אביב

תעשיית הספרים בלייפציג וטרנספורמציה של ידע

במאה ה־19: ברוקהאוס ועיצוב מסלולי סחר בכלכלה עולמית

-

גולדשטיין מרים | האוניברסיטה העברית

פרשנות המקרא בערבית־יהודית במאה העשירית

-

גורדין שי | אוניברסיטת אריאל 

משפחות זרים וגבולות בין־קהילתיים תחת האימפריות 

הבבלית והפרסית )626-331 לפנה"ס(: דפוסים של ניידות 

חברתית, הדדיות, אינטגרציה וזהות קבוצתית

-

גורן חיים | מכללת תל־חי

רובינסון וסמית, מחוללי השינוי במחקר המדעי 

של ארץ הקודש: הערכה מחודשת

רשימת הזוכים בתחום מדעי הרוח

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
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גורן יובל, כהן יורם | אוניברסיטת בן־גוריון

יצור, הפקה והפצה של טקסטים לימודיים ועיוניים 

בתקופת הברונזה המאוחרת: מחקר אינטגרטיבי

-

גייגר עדו | אוניברסיטת בן־גוריון

הצו הקטגורי של קאנט וחוקי המוסר המחייבים: 

טיעון לצניעות פילוסופית

-

ג'יניאו אייל | האוניברסיטה העברית

עיצובה של הסולטאנות החוקתית: 

תקופת שלטונו של הסולטאן מהמד רשאד

)1918-1909(

-

ג'יניאו רות | אוניברסיטת בן־גוריון

חקירות רצח בסנגל הקולוניאלית: 

פרספקטיבות צרפתיות ואפריקניות

-

גלזנר רות | האוניברסיטה העברית

מחקרים בתולדות המתמטיקה בעברית

ובערבית־יהודית בימי הביניים

-

גלמן אוריאל | אוניברסיטת בר־אילן

מחלוקת בלז-מונקץ': 

פונדמנטליזם יהודי אורתודוקסי

בין מלחמות העולם

-

גמזה מרק | אוניברסיטת תל־אביב

מתווכים בין החברה הסינית והחברה 

הרוסית בצפון�מזרח סין

-

גנזל טובה | אוניברסיטת בר־אילן

חזון המקדש בספר יחזקאל בהקשרו הבבלי 

-

גרינברג יואל | אוניברסיטת בר־אילן

גישת "פרט לכלל" מבוססת מידע לחקר ההתפתחות

של צורות מוסיקליות 

-

גרנט יהושע | האוניברסיטה העברית

קול היחיד של שליח הציבור: 

הרשות הקדומה כסוגת שירה לירית 

-

דולב יובל | אוניברסיטת בר־אילן

תפיסה ישירה: פילוסופיה ומדע

-

דיקמן עמינדב | האוניברסיטה העברית

התקבלותו של א.ס.פושקין בתרבות העברית

הוכנר ניקול | האוניברסיטה העברית

המטאפורה של הגוף הפוליטי ה"הומורלי"

)הבנוי מליחות(: הגוף בתנועה

)1515-1355(

-

הורוביץ וואין | האוניברסיטה העברית

רשימת הכוכבים הגדולה ומקורות דומים: 

אסטרונומיה, מיסטיקה וידע במזרח הקרוב הקדום 

-

הלפרין אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

מגוון פניה של האלה הדימבה: 

רוחות של שינוי בהימאליה

-

הרציג תמר | אוניברסיטת תל־אביב

מנזרי נשים והמרות דת באיטליה בעת החדשה המוקדמת

-

ויטמן יונתן | האוניברסיטה העברית

 :Literal Senseה־

פרשנות מקראית, פואטיקה ותמורות היסטוריות

-

ויסמן יצחק | אוניברסיטת חיפה

הפוליטיקה של הדיאלוג באסלאם בן־זמננו

-

זיידנר יוסי | האוניברסיטה העברית

טכנולוגיה ליתית באתר המוסטרי נשר רמלה

)170-80 אלף שנה לפני זמננו(, ישראל 

-

חוברס אראלה | האוניברסיטה העברית

אדם ונוף בנחל עמוד בתקופת הפלייסטוקן העליון

-

טלמון־הלר דניאלה | אוניברסיטת בן־גוריון

קידוש המרחב, הזמן והחפץ במזרח התיכון המוסלמי

)מאות 15-7(

-

יסעור־לנדאו אסף, שחק־גרוס רות | אוניברסיטת חיפה

להבנתה של קריסה: הרס הארמון בתל כברי

-

כהן אריאל | אוניברסיטת בן־גוריון

גישה בלשנית לכשל הצירופיות

-

כהן ערן | האוניברסיטה העברית

ניתוח תחביר הבבלית העתיקה על בסיס 

קורפוס רחב־מימדים

-

כהן־הנגבי נעמה | אוניברסיטת תל־אביב

תרבות אינטלקטואלית ומדעית בסביליה

1420-1360 
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כהן־שבוט שרה | אוניברסיטת חיפה

גופים יולדים: על הסובייקט היולד )הנעדר(

ובנייתו מחדש דרך הפנומנולוגיה

-

לם אהוד | אוניברסיטת תל־אביב; 

הרמן אורן | אוניברסיטת בר־אילן

ההיסטוריה של הגנום: שחקן נעדר בהיסטוריוגרפיה

של הגנטיקה

-

לנגוט דפנה | אוניברסיטת תל־אביב

שחזור הצמחייה בגנים המלכותיים של הורדוס

מענק ציוד: המעבדה לארכיאו־בוטניקה וחקר 

הסובב הקדום
-

מאייר ברברה | אוניברסיטת תל־אביב

צדק בין־דתי: מקומו של החוק בתיאוריות עכשוויות

על יחסי יהדות, אסלאם ונצרות

-

מאיר־גליצנשטיין אסתר | אוניברסיטת בן־גוריון

יציאת ערב: עקירת היהודים 

מתימן, לוב ועיראק ועלייתם לישראל

בשנים 1951-1948

-

מוסקוביץ לייב | אוניברסיטת בר־אילן

הטרמינולוגיה של התלמוד הירושלמי - 

המונחים המשניים

-

מור אורי | אוניברסיטת בן־גוריון

העברית של מדרש ספרי זוטא לספר במדבר - 

תיאור הלשון ואפיונה

-

מירון גיא | האוניברסיטה הפתוחה

"משטרי זמן" ו"זמן נחווה" בעולמה של

יהדות גרמניה תחת המשטר הנאצי

-

מנדלסון־מעוז עדיה | האוניברסיטה הפתוחה

יורם קניוק: חיים ויצירה

-

סיגל מיכאל | האוניברסיטה העברית

הכנת מהדורה מדעית של ספר יהושע

-

סישל איווי | האוניברסיטה העברית

כינויים רומזים, דאיקסיס ואנאפורה

-

סרפר צביקה | אוניברסיטת תל־אביב 

דיבור מושר בתיאטרון ה־Noh היפני המסורתי: 

תבנית וביטוי אישי

עיר־שי רונית | אוניברסיטת בר־אילן

מהותנות מגדרית בפסקי הלכה מודרניים

-

פינס יורי | האוניברסיטה העברית

בחינה מחודשת של היסטוריוגרפיה סינית קדומה

לאור הטקסטים ההיסטוריים שנתגלו לאחרונה 

-

פלג־ברקת אורית | האוניברסיטה העברית

המשכיות וחידוש ביישוב הכפרי ביהודה

בתקופה הרומית: חורבת מדרס כמקרה מבחן

-

פלדמן דניאל | אוניברסיטת בר־אילן

אידה פינק: לספר את השואה מהשוליים

-

פרדס אילנה | האוניברסיטה העברית

קריאות מודרניות במגילת רות

-

צבי תמר | אוניברסיטת חיפה

קטעי גניזה מוקדמים של תרגום רס"ג לתורה

-

צ'ולקמן תמר | אוניברסיטת תל־אביב

הערות שוליים חזותיות לכניסות ניצחון

-

קוזמא ליאת | האוניברסיטה העברית

בין הלאומי לעל־לאומי: 

רופאים במזרח התיכון וצפון אפריקה, 

1940-1840

-

קוליק אלכסנדר, 

טימנציק רומן | האוניברסיטה העברית

המקרא במודרניזם הרוסי

-

קפלן דברה | אוניברסיטת בר־אילן

צדקה וקהילה באשכנז בעת החדשה המוקדמת

-

קפלן ורה | אוניברסיטת תל־אביב

לשרוד את המהפכה: 

מה עשו ההיסטוריונים בתקופת האירוע המכונן?

-

רוה דניאל | אוניברסיטת תל־אביב

קרישנה־צ'נדרה בהטצ'ריה על היוגה של פטנג'לי: 

חקירה פילוסופית

-

רוזין אורית | אוניברסיטת תל־אביב

ההיסטוריה של הפחד: 

ישראלים בצל המלחמה

1967-1949
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רום־שילוני דלית | אוניברסיטת תל־אביב

DNI מילון לתמונות טבע ביצירה המקראית 

-

רי ג'ויון | האוניברסיטה העברית

אימפריה של פשע: מעמד, 

מין ומגדר בספרות בלשית בקוריאה,

1940-1910

-

רשף יעל | האוניברסיטה העברית; 

גונן עינת | אוניברסיטת תל־אביב

התפתחויות לשוניות בחמישים שנים של

עברית מדוברת )2013-1963(: 

מערכת הפועל בקורפוס של דיבור עברי ספונטני

שחר מאיר | אוניברסיטת תל־אביב

הפולחן הסיני של מלך הסוסים

-

שטאדל כריסטיאן | אוניברסיטת בן־גוריון

פירוש לתרגום השומרוני

-

שיטרית יוסף | אוניברסיטת חיפה

סוציו־פואטיקה של השירה העברית והערבית־היהודית

של יהודי מרוקו: מחקר סוציו־פרגמאטי וחברתי־תרבותי

-

שפירא יעל | אוניברסיטת בר־אילן

הגותיקה הנשית הנשכחת של סוף המאה ה־18: 

בחינה מחדש של המחקר משולי העשייה הספרותית

מענק לסדנאות מחקר
ביברינג טובי, 

רפאל־ויוונטה רויטל | אוניברסיטת בר־אילן

"ושכל יצא משכל" )ברכיה הנקדן, צרפת המאה הי"ג(: 

ספרות מוסר וחוכמה במסע בין־תרבותי בימי הביניים, 

בין מסורות דבורות למסורות כתובות 

-

ברונר יגאל | האוניברסיטה העברית

פואטיקה חוצה יבשת: אסיה במראת השירה

-

חיות יוסף | אוניברסיטת חיפה

ויזואליציה של הידע בימי הביניים ובעת 

החדשה המוקדמת

-

מלניק נורית | האוניברסיטה הפתוחה; 

וינטנר שולי | אוניברסיטת חיפה

פיתוח דקדוקים: 

היבטים רב־לשוניים בממשק בין תחביר לסמנטיקה

-

ניהוף מארן ר. | האוניברסיטה העברית

מסעות במזרח הרומי: 

דמיון ומציאות

-

רודוב איליה | אוניברסיטת בר־אילן

קונסטרוקציה ודה־קונסטרוקציה

 בחקר האמנות היהודית
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שיחות עם חוקרים

איזו מן ספינה זאת "הספינה הטרופה ממגדל הזבובים"?
זוהי ספינת עץ, שהתגלתה ב�1966 על�ידי משלחת מחקר משותפת 
 18 ישראלית�בריטית, שחפרה בנמל עכו. אורך השלד שנמצא הוא 
מטרים, אבל הספינה המקורית היתה כנראה ארוכה יותר. לפי פרטי 
המבנה, נראה שהייתה זו ספינת קרב קטנה או ספינת סוחר בעלת 

שני תרנים. נסיבות הטביעה שלה לא ידועות עדיין. 

מהו "מגדל הזבובים"? 
השם?  מאיפה  כך.  שנקרא  מגדל  של  שרידים  ליד  נמצאה  הספינה 
לפי הסבר אחד, השם ניתן למגדל על�ידי צליין שהגיע לעכו באחד 
ממסעי הצלב וחשב אותה בטעות לעיר הפלישתית עקרון. הוא קרא 

למגדל על שם האל הפלישתי "בעל זבוב". 

הסבר אחר מתייחס לכך, שאנשי העיר שיכנו במגדל את חולי הדבר, 
והפצעים שלהם משכו הרבה זבובים ועוד אחד גורס שבמגדל שחטו 

בעלי חיים, והדם שלהם הוא שמשך את הזבובים.

אמרת שזוהי ספינת עץ. איך זה שהעץ נשמר ולא נרקב בים? 
אל  מלהגיע  החמצן  את  שמעכב  בחול,  מתכסות  טבועות  ספינות 
הסיבה  זאת  הזמן.  משיני  הספינות  על  מגן  הוא  כך  ועל�ידי  העץ, 
טבעו  הן  כי  זמן"  של  "קפסולות  האלה  לספינות  קוראת  שאני 
בנקודת זמן מסוימת, ומכאן והלאה הכול נעצר. ההיסטוריה נעצרה. 

זה פותח פתח לגעת בהיסטוריה באופן שאיש לא עשה קודם.

איך בכלל מגלים ספינה טרופה?
החול  את  החורף, שמסיעות  סערות  לאחר  קורה  זה  פעמים  הרבה 
וחושפות את מה שנמצא מתחתיו. אנשים מדווחים שהם ראו פתאום 
עדויות  יש  פני המים. בפעמים אחרות,  חלק ספינה שמבצבץ מעל 
היסטוריות כתובות על ספינה שטבעה באזור מסוים, ואז בעזרת ציוד 
מתקדם של חישה מרחוק, מצליחים לאתר את מיקומה המדויק. את 
הספינה ממגדל הזבובים גילו בעזרת שימוש במגלה מתכות. מכשיר 
כזה יכול לגלות ממצאים שעשויים ממתכת כמו מסמרים מברזל או 

מפליז שמשמשים לחיבור בין חלקי הספינה.

שיחה עם ד"ר דבורה צויקל

ד"ר דבורה צויקל זכתה במענק אישי וציוד להקמת מעבדה כחברת סגל חדשה
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כשד"ר דבורה צויקל הולכת לעבודה, היא לובשת חליפת צלילה ונכנסת לים. בעומק של כ�4 מטר מתחת לפני הים, 
מול חופיה של עכו, מחכה לה ספינת עץ מכוסה בחול שטבעה לפני כ�200 שנה. היא נקראת "הספינה הטרופה ממגדל 
הזבובים", וד"ר צויקל מנסה לחשוף אותה ולגלות את סודותיה. כבר 13 שנים עוסקת ד"ר צויקל בחקר של כלי שיט 
עתיקים טבועים, ועכשיו היא מקימה מעבדה גם מעל המים, ראשונה מסוגה בישראל, שתתמקד בחקר הממצאים 

שנמשים מהמצולות.
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איך חושפים את הספינה הטרופה?
מסלקים  חופרים.   - ביבשה  בארכיאולוגיה  כמו  ימית  בארכיאולוגיה 
 ,)dredger( את החול שמכסה את הספינה בעזרת מכשיר שנקרא דרג'ר
ששואב את החול שמכסה את הממצא. סוג של שואב אבק תת�ימי... 
לפגוע  לא  כדי  רבה  מיומנות  ודורשים  מאוד  עדינים  מהשלבים  כמה 
בממצאים שמתגלים בספינה. לפעמים רק אני מטפלת בהם כי זה כרוך 
באחריות רבה. למשל, באחת הספינות שחפרנו מצאנו חבל, ומשימת 
הצלה של חבל היא עניין לא פשוט. הוא אמנם שרד בים מאות ואפילו 
אלפי שנים, אבל נגיעה לא נכונה והוצאה לא זהירה שלו מהמים יכולות 

לפורר אותו. אני זוכרת שטיפלתי בו בידיים רועדות.

כמה זמן לוקח לחפור ספינה?
נעשית  לא  היא  עונתית,  היא  החפירה  רבות.  שנים  להימשך  יכול  זה 
העונה  בסוף  שבועות.   34 נמשכת  חפירה  עונת  וכל  השנה,  כל  במשך 
היא  וכך  חול,  עליה  מערים  הים  וגם  חול  בשקי  הספינה  את  מכסים 

מחכה לנו לשנה הבאה. 

למה עונת החפירה קצרה כל�כך?
בעיקר כי זו עבודה מאתגרת ומלחיצה ועולה כסף רב. לשהות כל יום 
במים במשך 8-6 שעות, קשה לתאר כמה זה מתיש. את החפירה אנחנו 
עושים בעזרת צוות של צוללים מתנדבים: סטודנטים, עורכי דין, אנשי 

הייטק ואחרים שלוקחים פסק זמן מעיסוקיהם ובאים.

לא פשוט לעשות את זה במשך תקופה ארוכה. בתקופות שלא צוללים, 
"מחוץ לעונה", יש הרבה עבודה שצריך לעשות: לחקור את הממצאים 
לטפל  וגם  המחקר  תוצאות  את  לפרסם  האחרונה,  בעונה  שהתגלו 
בציוד, להשיג רשיונות מרשות העתיקות, להשיג כספים ולנהל תקציב.

טרופות  ספינות  של  סוגים  איזה  הממצאים,  על  שנדבר  לפני 
מוצאים בים?

יש ספינות קרב, ספינות סוחר וספינות נוסעים.

ספינות עבדים?
בעולם - כן, בישראל לא מצאנו כאלה.

ואיזה אוצרות מוצאים בספינות?
מוצאים את המטען של הספינה או יותר נכון מה ששרד ממנו. הרבה 
או  לשמן  וקנקנים  בישול  סירי  צלחות,  הצוות:  של  יומיומיים  כלים 
ליין. מוצאים גם שרידי מזון: עצמות דגים, קליפות אגוזים וחרצנים 
של פירות, זיתים או דובדבנים, שרידים של דברים שנאכלו על הסיפון 
גם  "שיפוליים". מוצאים  והתגלגלו לתחתית הספינה, לאזור שנקרא 
נשק:  מוצאים  קרב  ספינת  זו  ואם  המפרשים,  של  וחבלים  גלגלות 
בחפירה  השתתפתי  פעם  תותחים.  ואפילו  רובים  כדורי  רובים, 
היתה  זו  אדם.  של  חזה  בית  ומתחתיו  תותח  בה  שנמצא  באיטליה 

חוויה מטלטלת. 
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מה עם מטבעות זהב ותכשיטים, דברים שרואים בסרטים?
שבה  באיטליה  בחפירה  כאלה.  דברים  נמצאו  לא  עדיין  בישראל 
השתתפתי, מצאנו פעם טבעת נישואין. היא הייתה עשוייה מזהב, והיה 
בה משהו מרגש, יותר אולי מאשר תיבת אוצר. התבוננתי בה וחשבתי 

על הגבר שהפליג בספינה בזמן שבבית חיכתה לו מישהי, לשווא.

הייתה  לה,  שייכת  הייתה  שהטבעת  שאישה,  להיות  יכול  לא 
על הספינה?

לא, כי הספינה היתה ספינת קרב, שהופצצה והוטבעה במהלך קרב 
ימי. הייתה לנו רשימה של אנשי הצוות ולא היו בה נשים.

שהפליגו  אנשים  של  אישיים  פריטים  למצוא  אוהבת  אני  בכלל, 
את  והופך  שלהם  היומיום  חיי  על  משהו  מגלה  זה  בספינה. 
ההיסטוריה הגדולה לאנושית ואינטימית. במסגרת הדוקטורט שלי, 
חפרתי בנמל עכו ספינה בשם "עכו1" ומצאנו שם מקטרת מעץ. היא 
הייתה חובבנית ואפשר היה לראות שלא השתמשו בה לעישון, ואני 
דמיינתי את המלח שישב שם על הסיפון וגילף אותה להנאתו, סתם 

כדי להעביר את הזמן. 

פעם השתתפתי בחפירה בצרפת של ספינת סוחר, שהיה לגביה את 
צרפת  לדרום  מגיברלטר  חיטה  הובילה  היא  ההיסטורי.  התיעוד  כל 
אחד  ובתוך  חיטה  של  גדולים  שקים  בה  מצאנו  בסערה.  וטבעה 
מהם מצאנו מטמון של כלי נשק ומטבעות זהב. מישהו ניסה כנראה 
להבריח את זה ולסחור מעבר לתיעוד הרשמי. זה היה מרתק וגם כיף 

גדול כי המון דגים באו לאכול את החיטה. 

מה אפשר ללמוד מהממצאים שאתם מגלים?
ניתן לשער איפה  הו, הרבה דברים. ראשית, מבנה הספינה, שממנו 
היא נבנתה. לכל אומה - צרפת, הולנד או אנגליה, למשל - הייתה 
טכנולוגיית בנייה אחרת, סגנון ומסורת אופייניים. גם זיהוי של מין 
העץ שממנו הספינה עשויה, יכול לרמז לנו על מקורה, לפי המקום 
תיארוך:  של  שונות  בשיטות  נקבע  הספינה  גיל  נכרת.  העץ  שממנו 

.)14C( מספר הטבעות בעץ או מדידה של פחמן רדיואקטיבי
ההרכב  על�פי  לנסות,  אפשר  תותח  או  רובה  כדורי  מוצאים  כאשר 
עכו1,  בספינה  טביעתה.  נסיבות  ואת  הספינה  את  לזהות  שלהם, 
למשל, נמצא כדור תותח שלפי ההרכב הכימי שלו אפשר היה לדעת 
שהוא נוצק אחרי 1839 כי לפני כן לא השתמשו בכדורים כאלה. כיוון 
היה  אפשר  ב�1840,  התרחש  בעכו  האחרון  הימי  שהקרב  שידוע, 
להסיק שזו הייתה ספינת קרב שיצאה לדרכה בשנה הזאת. נמצאו 
גם תעודות שדיווחו על ספינה שטבעה בזמן הזה מול עכו, כך שהכול 

התחבר לסיפור שתיאר את נסיבות הטביעה של הספינה. 

סוג של בלשות
אנחנו  שמהם  פאזל,  של  חלקים  מוצאים  אנחנו  הזמן  כל  בהחלט. 
מנסים לשחזר את התמונה כולה. גם משרידי מזון שמוצאים אפשר 
ללמוד: החל מהתפריט של המלחים על הספינה וכלה בנמל שממנו 

היא הפליגה או עגנה בו במהלך ההפלגה. 

בהרבה  כרוכים  שלכם  שהמחקרים  נראה  מספרת  שאת  ממה 
שיתופי פעולה

נכון. הזיהוי של גלעינים וחרצנים, למשל, נעשה בשיתוף פעולה עם 
וזיהוי  בר�אילן  באוניברסיטת  בארכיאובוטניקה  שעוסקת  מעבדה 
חוקרים  עם  בשיתוף  נעשה  בנויה  הספינה  שמהם  העצים  מיני  של 
מבית  מדענים  תל�אביב.  באוניברסיטת  לארכיאולוגיה  מהמחלקה 
עוזרים  באוניברסיטאות תל�אביב ובן�גוריון  להנדסה מכנית  הספר 
לנו לגלות את הרכב החומר של כדורי התותח או שרשרות הברזל 

שאנחנו מוצאים. 

המענק של הקרן הלאומית למדע, למה הוא נועד?
הכוונה היא להשלים את מחקר הספינה הטרופה ממגדל הזבובים. 
כאמור, עבודת השטח נעשית בים, ומחקר הממצאים נמשך אחר כך 

ביבשה. המענק מאפשר לנו מחקר של 4 שנים בשתי החזיתות. 
ראשית, העבודה בים. כדי לחפור את הספינה הטרופה מתוך החול 
ומכשירים  חפירה  ציוד  צלילה,  ציוד  דרוש  קבורה,  היא  שמתחתיו 
מתעדכן  הציוד  הספינות.  של  מיקומן  את  שיאתרו  מרחוק  לחישה 
כל הזמן כך שגם אם אנחנו מצליחים לרכוש כלי מסוים, הוא מתיישן 
מהר מאוד. הקרן נקטה גישה לא שגרתית ואישרה לנו לשכור ציוד 
כך שבפועל אנחנו משתמשים בציוד הכי מעודכן שיש. אנחנו עובדים 
שיודע  טכנאי  בלווית  החדיש  הציוד  עם  שמגיע  מדנמרק  צוות  עם 

לטפל בו ומפענח שיכול לתרגם את הנתונים למידע זמין. 

לחקור  יהיה  אפשר  שבה  מעבדה  להקים  גם  לנו  מאפשר  המענק 
את הממצאים. צריך למשל, מקרר מיוחד לשמירת החומר האורגני 
לשימור  וציוד   - וכד'  מזון  שרידי  אריגים,  חבלים,   - בים  שנמצא 
ממצאים קטנים רוויי�מים כך שאפשר יהיה בעתיד להמשיך ולחקור 
אותם או להציג אותם במוזיאון. המענק מאפשר לנו לערוך בדיקות 
צילומים,  לעשות  חומרים,  של  הכימי  ההרכב  את  לבדוק  תיארוך, 

שרטוטים, ועוד. הוא משמש גם לסיוע לסטודנטים.

לסיום, כמה עוד ספינות טבועות יש בארץ?
למדינות  שיחסית  ולמרות  ספינות,  עשרות  כמה  על  לנו  ידוע  כיום 
אחרות ששוכנות על החוף זה לא הרבה, ישראל נחשבת למעצמה של 
ארכיאולוגיה ימית. גם בזכות פרופ' יעקב כהנוב, שהתחיל כאן את 
וגם בגלל  ומוכר היטב בעולם כמומחה לכלי שיט עתיקים,  התחום 

שהספינה הטבועה המפורסמת ביותר בעולם נמצאת בישראל. 

זוהי "הספינה העתיקה ממעגן מיכאל", ספינת סוחר בת 2400 שנה, 
כיום,  טבועות.  ספינות  של  המחקר  מבחינת  עולמי  מודל  שמהווה 
עוד שלוש  ושחזור שארך  שנים,  לאחר תהליך שימור שנמשך שבע 
שנים )אף הוא בסיוע הקרן הלאומית למדע(, היא מוצגת במוזיאון 
הכט שבחיפה. בימים אלה נבנה העתק מדויק של הספינה בבית ספר 
לים הפתוח  נצא איתה  לקציני�ים בעכו. הכוונה היא שבעוד כשנה 
תהיה  זאת  בשבילי,  שנה.   2400 לפני  שעשו  כמו  ממש  בה,  ונפליג 

הגשמה של חלום.
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סיוע בהוצאה לאור
במדעי הרוח

במחזור תשס"ט פתחה הקרן הלאומית למדע תכנית חדשה המיועדת לסייע בתקציב הוצאה לאור, כולל הוצאות 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 לתכנית 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. 

למחזור תשע"ו הוגשו 75 בקשות מתוכן מומנו 30 בקשות בעלות כוללת של כ�855 אלף ₪
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אלעטאונה מוחמד | אוניברסיטת בן־גוריון; 
חטינה מאיר | האוניברסיטה העברית

מוסלמים במדינה יהודית: דת, משפט וחברה 
-

בארי טובה | אוניברסיטת תל־אביב
ישראל נג'ארה | שירים

-
בילסקי ליאורה | אוניברסיטת תל־אביב

השואה, התאגיד והמשפט
-

בן אשר סמדר | המכללה לחינוך ע"ש קיי
צלול ועכור בפרשת הקישון

-
בן־גור נעמי | מכללת לוינסקי לחינוך

"מחאי מחאי כפיים ניסע לירושלים" - פואטיקה ואידיאולוגיה 
בשירת הילדים העברית בתקופת הישוב )1948-1939( 

-
בנמלך מוטי | מכללת הרצוג

שלמה מלכו; חייו ומותו של משיח בן־יוסף
-

ברודי רוברט | האוניברסיטה העברית
משנה ותוספתא כתובות: עיוני נוסח, פרשנות ועריכה

-
ברנד יצחק | אוניברסיטת בר־אילן

"יש מאין" - עסקאות בנכסים מופשטים במשפט התלמודי
-

ברנד רועי | בצלאל
אהבהידע: חיי הפילוסופיה מסוקרטס ועד דרידה

-
גוברין מיכל | אוניברסיטת תל־אביב

מירושלים לירושלים: כתבים ושיחות של ז'אק דרידה ומיכל גוברין
-

גופר אבי | אוניברסיטת תל־אביב; 
עבו שחל | האוניברסיטה העברית

ביות הצמחים וראשית החקלאות במזרח הקרוב
-

גל־נור יצחק | מכון ון־ליר ירושלים
המערכת הפוליטית בישראל

-
גל־עזר מירי | המכללה האקדמית כנרת בעמק הירדן

הקנון באמנות הישראלית
-

ג'מאל אמל | אוניברסיטת תל־אביב
חברה אזרחית, הון חברתי ודמוקרטיזציה: 

החברה האזרחית הערבית בישראל ואתגור מבנה הכוח
-

דובב לאה | אוניברסיטת בר־אילן
אדם מן הבשר: שיח הגוף במחקרי האנטומיה של 

לאונרדו דה־וינצ'י

הופמן יאיר | אוניברסיטת תל־אביב
ספר מיכה - מבוא ופירוש מדעי

-
יודיצקי אלכסיי | האקדמיה ללשון העברית

דקדוק העברית שבתעתיקי אוריגנס
-

יסיף עלי | אוניברסיטת תל־אביב
אגדת צפת: חיים ופנטזיה בעיר המקובלים

-
כהנא מנחם | האוניברסיטה העברית

ספרי במדבר: מהדורה מבוארת
-

ליפסקר אבידב | אוניברסיטת בר־אילן
יומן יצחק למדן: מהדורה ביקורתית מוערת

-
ליפשיץ עודד | אוניברסיטת תל־אביב

יהודה תחת שלטון האימפריות: היסטוריה, 
כלכלה ומנהל לאור טביעות החותם על קנקנים 

-
מוריס־רייך עמוס | אוניברסיטת חיפה

צילום וגזע: צילום גזע כראיה מדעית, 1980-1876
-

מילאנו רונית | אוניברסיטת בן־גוריון
הפרוטומה ופוליטיקת התרבות בצרפת במאה ה־18

-
משעלי יעל | אוניברסיטת תל־אביב

אשה אינה נולדת קווירית
-

צבי תמר | אוניברסיטת חיפה
הנוסח השומרוני של תרגום רס"ג לתורה

-
קהלני עזרא | מכללת הרצוג

מדרש אגדת בראשית - מבוא ומהדורה ביקורתית
-

קובנר רותם | אוניברסיטת חיפה
מלבנים לצהובים: היפנים במחשבה הגזעית באירופה, 1735-1300

-
קלונר עמוס | אוניברסיטת בר־אילן

החפירות הארכיאולוגיות באתר חורבת רימון בדרום 
שפלת יהודה; מחקר של ארבעת השלבים של בתי הכנסת, 

מהמאות השלישית ועד השביעית לסה"נ; 
פירוט הממצאים החומריים לפי שכבותיהם

-
רם אורי | אוניברסיטת בן־גוריון

מרטין בובר: הגות לאומית וחברתית במפגש גרמניה, 
אמריקה וישראל

-
שצ'ופק נילי | אוניברסיטת חיפה

"אין אדם שנולד חכם": הוראות אב לבן במצרים הקדומה

הזוכים במחזור תשע"ו:
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 תחום

מדעי החברה



תחום 
מדעי החברה

בשנים האחרונות ראו תחומי מדעי הרוח והחברה גידול משמעותי בהיקף הבקשות ובתקציבי המחקר. סדרי הגודל החדשים 
כמו גם הבדלים בגישות המחקריות במדעי הרוח והחברה הצדיקו הפרדתם וניהולם כשני תחומים מובחנים. ברוח זו יוצג 

כאן הסיכום לשנה זו, בפעם הראשונה, בנפרד למדעי החברה.

במדעי החברה הוגשו השנה 430 בקשות למענקי מחקר אישיים, בדומה למספר הבקשות שהוגשו בשנה שעברה. מספר 
הבקשות שאושרו למימון עמד על 125. זהו שיעור הצלחה של 29%, שיעור זהה לזה של השנה שעברה ומעט גבוה יותר 
למענק  הסכום הממוצע  קבוע  יותר  או  פחות  נשאר  במענקים  הזכייה  שיעור  בעוד  לה.  בשנים שקדמו  ההצלחה  משיעור 
עלה השנה באופן משמעותי מסדר גודל של 125 אלף ₪ או פחות לשנה בשנים 2014-2011, ל�155 אלף ₪ השנה. גידול 
זה מבטא את ההכרה כי שימור מחקר איכותי במדעי החברה בקנה מידה עולמי מצריך הגדלת המשאבים עבור כוח האדם 
במחקר ובתחומים מסוימים גם עבור טכנולוגיות מתקדמות. חשוב עם זאת לציין כי סכום המענק במדעי החברה עדיין קטן 

משמעותית מהמענקים האופייניים במדעים המדויקים ובמדעי החיים, גם כאשר מדובר בתחומי מחקר די דומים.

מדעי החברה כוללים מגוון רחב מאד של תחומי דעת ואפיסטמולוגיות. באותה דיסציפלינה עצמה ניתן למצוא גישות מחקר 
פוזיטיביות וגישות פרשניות. ישנם תחומים כמו משפט, מחשבה פוליטית ועוד, המתאפיינים בגישה נורמטיבית למחקר. לצד 
נושאים בכלכלה המשיקים למתמטיקה ניתן למצוא מחקרים בפסיכולוגיה המשתמשים בטכנולוגיות ומתודולוגיות הדומות 
וצורך בוועדות שיפוט רבות בשאיפה להעמיד  לאלה המשמשים את מדעי החיים. כל אלה מציבים אתגר לתהליך השיפוט 
זו לצד זו הצעות מעולמות תוכן דומים ככל האפשר. לצורך שיפוט ההצעות הוקמו השנה 17 ועדות במדעי החברה שנעזרו 
בעשרות שופטים בגיבוש החלטותיהן. ברצוני לנצל במה זו להודות לכל חברי הוועדות ולחוקרים הרבים שנענו ושלחו חוות 

דעתם על הצעות המחקר על תרומתם לשמירה על רמה מדעית גבוהה ביותר תוך הקפדה על שיפוט ללא משוא פנים. 

במחזור הנוכחי הוגשו לקרן 17 בקשות של אנשי סגל חדשים במדעי החברה עבור ציוד. סיוע במימון הציוד ניתן לחוקרים 
במידה שבקשתם למענק מחקר אישי זכתה למימון. השנה אושרו 7 בקשות, שיעור הצלחה של 41%. שיעור דומה לשיעור 

ההצלחה במדעים המדויקים ובמדעי החיים.

בארץ  בתר�דוקטורט  השתלמות  למימון  מענקים  של  ייחודית  תכנית  השניה,  השנה  זו  פעלה,  החברה  מדעי  במסגרת 
ובחו"ל. 35 מועמדים שסיימו את לימודי הדוקטורט לאחרונה הגישו את מועמדותם ומתוכם נבחרו 8 שזכו בסיוע במימון 
ההשתלמות שלהם למשך שנה או שנתיים. שבעה מהזוכים יעשו את השתלמות שלהם במוסדות מובילים בחו"ל. בהזדמנות 
זו אני פונה לכל החוקרים במדעי החברה לעודד תלמידי מחקר מצטיינים המעוניינים בהשתלמות בתר�דוקטורט לעקוב 

אחר פרסומי הקרן ולהגיש את מועמדותם.

השנה הוגשו רק 6 בקשות לתמיכה במימון סדנאות; מספר קטן משמעותית ממספר הפניות שהוגשו בשנים עברו. הסדנאות 
מהוות הזדמנות מצויינת לחוקרים לקיים מפגש עם מומחים מתחומם, לחלוק עימם ממצאי מחקר, ולבנות קשרים ושיתופי 

פעולה. ברצוני לעודד חוקרים אשר זכו במענקי מחקר מהקרן לעשות שימוש במשאב מצויין זה. 
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בין מועד הגשת הצעת מחקר לבין מועד קבלת ההחלטה של הקרן, כתשעה חודשים מאוחר יותר, מתרחשת פעילות עניפה 
ותרגום החלטות  הוועדות,  לדיוני  חומרים  הכנת  בארץ ובחו"ל,  לשופטים  פניות  ארגון  לוועדות השיפוט,  חברים  גיוס  של 
הוועדות השונות למכתבי זכיה וגם מכתבים פחות נעימים המיידעים חוקרים שלא זכו במענק. רוב הפעילות הזו נעשית 
מאחורי הקלעים על�ידי הסגל המקצועי של הקרן להם מגיעה הערכה גבוהה מכל חברי הקהילה המדעית. ברצוני להודות 
במיוחד לד"ר שלמה אגוז ולד"ר נוחי שיינר על העבודה היסודית ועל המחויבות העמוקה שלהם להבטחת איכות תהליך 
השיפוט. תודה גם ליעל אדלר, לעפרה נגר ולשרון לוי�קליין על עבודתן המסורה ולשאר צוות הקרן המניעים מפעל עצום 

זה באופן מעורר הערכה.

הנני מאחל לעמיתי במגוון תחומי האקדמיה שנה של עשיה והתעלות.

פרופ' נח לוין�אפשטיין    
ראש התחום    
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אבידן גליה | אוניברסיטת בן־גוריון

הבנת הבסיס המוחי של ייצוג פנים באמצעות ניתוח 

רשתי בקנה מידה גדול

-

אגם גלילה | אוניברסיטת בן־גוריון

האם הגברת אוטופאגיה יכולה לתקן תולדות של 

פגיעה בתפקוד המיטוכונדריה במוח?

-

אופנהיים דוד | אוניברסיטת חיפה;

ירמיה נורית | האוניברסיטה העברית

אינטראקציות טריאדיות במשפחות עם ילד עם אוטיזם: 

התרומה של תובנה הורית ורזולוציה לברית המשפחתית

-

אורקיבי הוד | אוניברסיטת חיפה; 

רונן תמי, קרת דורית | אוניברסיטת תל־אביב

בתי ספר ירוקים, התנהגות סביבתית ורווחה סובייקטיבית

של מתבגרים: מחקר אורך של מודל תיווך ממותן

-

אייל טל | אוניברסיטת בן־גוריון

ויסות רגשות על־ידי מרחק ואבסטרקטיזציה: 

הבחנה בין רגשות בסיסיים לרגשות של מודעות עצמית

-

אנהולט גדעון | אוניברסיטת בן־גוריון

שליטה עודפת בהפרעה טורדנית כפייתית: מנגנון פיצוי?

אנוש גיא, צפריר שי, דורון ישראל )איסי( | אוניברסיטת חיפה

ועדות אתיקה במחקר במדעי החברה בישראל -

התפתחות, מבנה ומשמעות

-

אנילי דיין שושנה | אוניברסיטת תל־אביב

יישומים של בעיות השמה תלת�מימדיות פתירות

ואלגוריתמים פולינומיאליים לפתרונן למשחקים שיתופיים

במערכות שרות

-

אסטרייכר־זינגר גל | אוניברסיטת תל־אביב

ההשפעה של תהליכי עידוד השתתפות באתר תוכן על 

התנהגות חברתית וכלכלית של משתמשיו

-

בוקצ'ין יוסי, חנני ערן, 

חמלניצקי יבגני | אוניברסיטת תל־אביב

שיתוף עבודה במערכות סטוכסטיות בעלות 

מנגנון איזון עצמי

-

בילסקי ליאורה | אוניברסיטת תל־אביב

הזכות לאמת: קריאה ביקורתית

-

בירנהק מיכאל דן | אוניברסיטת תל־אביב; 

פרי־חזן לטם | אוניברסיטת חיפה

מצלמות אבטחה/מעקב בבתי ספר בישראל: 

משפט, פרטיות וחינוך

רשימת הזוכים בתחום מדעי החברה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
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בלום בנימין | האוניברסיטה העברית

מדע פורנזי בעידן האימפריה: 

השפעת הקולוניאליזם על יצירתה של תרבות פורנזית

1945-1856

-

בלומנפלד־ליברטל אפרת, 

פורטוגלי יובל | אוניברסיטת תל־אביב

בחינת ההשפעה של תכונות מורפולוגיות וטופולוגיות

על התפיסה המרחבית בסביבה עירונית וירטואלית

-

בן אוליאל דניאל | אוניברסיטת חיפה

פטנטים וחדשנות בין מדינות מתפתחות ומפותחות

-

בן צבי אסרף אורית | אוניברסיטת בן־גוריון

הבנת תהליכי למידה במוזיאון מדע -

מחקר אורך בקרב תלמידי בית הספר היסודי

-

בן־שחר גרשון | האוניברסיטה העברית

אבחון מידע באמצעות מדדים פיזיולוגיים:

חקירת המנגנונים ביסוד מבחן "פריטי חקירה מוכמנים"

-

בר סימן טוב איתי | אוניברסיטת בר־אילן

השפעת ביקורת שיפוטית של הליך החקיקה

על התנהגות המחוקק

-

בראון־לבינסון ארנה, הוס אפרת | אוניברסיטת בן־גוריון

האם סלוטוגניות היא מושג אוניברסלי? 

הבנת המושג תחושת קוהרנטיות בתרבות ילידית

-

ברונשטיין ג'ני | אוניברסיטת בר־אילן

החיים בעולם קטן: 

מחקר גישוש על התנהגות המידע

של מהגרי עבודה העובדים בעבודות בית בישראל

-

ברזילי אוהד | אוניברסיטת תל־אביב

השפעת הקהילה ומוטיבים חברתיים על הצלחת גיוס

כספים בשיטת מימון המונים 

-

ברעם־צברי אילת | הטכניון

מעורבות הציבור במדע אונליין:

הדיון הציבורי בנושא חיסון הפוליו

במדיה החברתית בישראל

-

גובני יובל | אוניברסיטת תל־אביב;

פרז נחשון | אוניברסיטת בר־אילן

נשות הכותל: 

על מקומה של הדת במרחב הציבורי

גולדברג דרור | האוניברסיטה הפתוחה

כיצד המציאו האמריקאים את הכסף המודרני?

1692-1607

-

גולדנברג יעקב | המרכז הבינתחומי; 

שפירא דניאל | אוניברסיטת בן־גוריון

לבד ניפול ביחד נעמוד: טומוגרפיה על פניי סקאלות

מרובות של רשתות חברתיות מקוונות לחיזוי מופעי

התנהגות חברתית קולקטיבית

-

גולדנשלוגר אלכסנדר | אוניברסיטת חיפה

הסקה סטטיסטית לא פרמטרית במערכות סטוכסטיות

-

גולדשטיין אברהם | אוניברסיטת בר־אילן

ויסות של תגובות מוחיות לרמזי מזון: 

מנגנונים והשלכות

-

גולן עופר | אוניברסיטת בר־אילן

הדדיות הורה־ילד והאפקטיביות של תכנית

מיומנויות חברתיות נתמכת הורה למתבגרים

עם תסמונת הספקטרום האוטיסטי 

-

גולנד יוליה | המרכז הבינתחומי

רגשות משותפים: 

תהליכים אוטונומיים ועצביים המעורבים בהעברת 

מידע רגשי בין בני אדם

-

גורדון אילנית | אוניברסיטת בר־אילן

הבנת ההשפעות הנוירולוגיות וההתנהגותיות של

אוקסיטוצין בקרב ילדים עם אוטיזם

מענק ציוד: מעבדה לחקר ביו־התנהגותי של

אינטראקציות חברתיות
-

גושן־גוטשטיין יונתן | אוניברסיטת תל־אביב

כמה מימדים מתווכים שיפוטי זוכר־יודע

במטלת היזכרות חופשית? פיתרון בשיטת

בדיקת מונוטוניות התנאים

-

גזל־אייל אורן | אוניברסיטת חיפה

מאסר על תנאי - הרתעה והטייה במדיניות הענישה

-

גילה דוד, יחזקאל ירון | אוניברסיטת תל־אביב

תיאום מחירים בין משווקים כאשר החוזים שבין

המשווקים לספקים הם חשאיים

-

גלבוע יצחק | אוניברסיטת תל־אביב

העדפות פרידות - למחצה ומוצרי זכרון
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גלבוע־שכטמן איוה | אוניברסיטת בר־אילן

מיצוב מחדש של מעמד חברתי בעקבות אתגורים בשייכות: 

תגובות לדחייה וקבלה בחרדה חברתית

-

גנאל צבי | אוניברסיטת בן־גוריון; 

אלגום דניאל | אוניברסיטת תל־אביב

אחיזה באובייקטים וירטואליים

-

גנדל ניל, סטטנר אוריאל | אוניברסיטת תל־אביב

דינמיקה של רשתות והעברת ידע בין ארגונים וירטואליים

ותאגידים ובתוכם

-

גרונאו נורית | האוניברסיטה הפתוחה

תפיסה בחטף: תפקידם של גורמים תפיסתיים, 

קונספטואליים ותלויי־מטלה בתחרותיות בין גירויים

-

גרזון גל | אוניברסיטת חיפה

ריאליזם כתיאוריה פוליטית: 

קבלה ודחיה במחצית המאה

-

דטנר איתי, רייזר בנימין | אוניברסיטת חיפה

תקנון עבור שגיאות מדידה בהערכת ביומרקרים דיאגנוסטיים -

גישת דקונבולוציה אדפטיבית לא־פרמטרית 

-

דינגוט אלכופר טל | האוניברסיטה העברית; 

לופטין אסתר | המרכז הבינתחומי

הסברים אלטרנטיביים למדיניות ישראל כלפי

פליטים ומבקשי מקלט: מהפריזמה הבטחונית המסורתית

ועד לפריזמה הסוציו־פסיכולוגית

-

דפרין רות, גינזבורג קרני | אוניברסיטת תל־אביב

מחקר אורך על התפתחות כאב מרכזי ותסמונת

פוסט טראומטית לאחר חבלה בחוט השדרה: 

מנגנון מסביר וניבוי תחלואה כפולה

-

דר ראובן | אוניברסיטת תל־אביב

תחושת האייג'נסי בהפרעה אובססיבית־קומפולסיבית

-

דרורי ישראל | המסלול האקדמי של המכללה למינהל; 

שפר דנה אליס | אוניברסיטת בר־אילן

התפתחות שדה הננוטכנולוגיה בישראל: 

שיתוף ותחרות

-

היימן אמיר | האוניברסיטה העברית; 

לוונגרט עודד | אוניברסיטת בן־גוריון

ההשפעה ההרסנית של דוגמניות�על רזות

על מגפת ההשמנה בקרב נשים צעירות

הפרט יונתן | האוניברסיטה העברית

האם אפקט פלסבו מופחת בהפרעה טורדנית

כפייתית? מטא־אנליזה ומחקרים ניסויים

להבנת המשתנים המשפיעים

-

הראל־שלו אילת | אוניברסיטת בן־גוריון; 

דפנה־תקוע שיר | המכללה האקדמית אשקלון

נשים לוחמות באזורי קונפליקט - 

חיילות ישראליות בקולות שונים

-

הרכבי אברהם, קרסנטי רוני | מכון ויצמן למדע

תהליכי רפלקציה ושכלול ידע מתמטי להוראה בקרב

מורים בעקבות דיונים בשיעורי מתמטיקה מוסרטים

זוכה בפרס פרידנברג
-

וילף איתן | האוניברסיטה העברית

יצירתיות בהזמנה:

נורמות ופרקטיקות של חדשנות משוגרתת

במגזר העסקי בארה"ב

-

זהבי עמוס | אוניברסיטת תל־אביב

ניתוק הקשר בין חדשנות לאי־שוויון: 

בדיקה השוואתית של ההיבטים החלוקתיים של 

מדיניות מחקר ופיתוח

-

זלכה־מנו סיגל | אוניברסיטת חיפה

תפקידה של הברית הטיפולית בהבנת השפעותיה של

אוריינטציית ההתקשרות של האדם על תוצאות הטיפול

מענק ציוד: מעבדה לחקר פסיכותרפיה
-

זעירא יוסף | האוניברסיטה העברית

ספר על כלכלת ישראל

-

חלמיש ורד | אוניברסיטת בר־אילן

מוטיבציה לזכור בקידוד ובשליפה: 

תוצאות, גורמים ממתנים ומנגנונים

-

חסין רפאל | אוניברסיטת תל־אביב

התנהגות רציונלית במערכות תורים

-

חפרי־וינוגרדוב אדם | האוניברסיטה העברית

הפצתם העולמית של דיני הנאמנות והשימוש בנאמנויות: 

מחקר היסטורי ואמפירי

-

טבח מיכל, דרייפוס טומי | אוניברסיטת תל־אביב

מעברי ידע בכיתה הלומדת מתמטיקה: 

תפקידי התלמידים והמורה
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טיקוצקי ליאת | אוניברסיטת בן־גוריון

שנת האם, ויסות עצמי וקשר אם־תינוק: 

נקודת מבט טרנזקציונלית

-

טל־אור נורית | אוניברסיטת חיפה

הקשר בין הסביבה הפיזית למעורבות בנרטיבים: 

טמפרטורה כמקרה בוחן

-

טרטקובסקי יבגני | אוניברסיטת תל־אביב;

וולש סופי | אוניברסיטת בר־אילן

פיתוח ובדיקה של תיאורית איום־רווח כמסבירה תגובות

של החברה הקולטת כלפי מהגרים

-

יעקובי חיים | אוניברסיטת בן־גוריון

ארכיטקטורות של מדיניות חוץ: 

אדריכלות ותכנון ישראלים באפריקה

1973-1956

-

יערי מנחם | אוניברסיטת בר־אילן

הבסיס הקוגניטיבי של כשל המרכזיות אצל

קוראים חלשים: עדות מתנועות עיניים, חשיבה

בקול והדמיה חישובית

-

כהן יונתן | אוניברסיטת חיפה

מיתון עמדות לגבי קונפליקטים באמצעות סיפורים

-

לאך שאול | האוניברסיטה העברית;

נאמן צביקה | אוניברסיטת תל־אביב

מימון ממשלתי אופטימלי של חברות הזנק

-

לביא שי | אוניברסיטת תל־אביב

התדיינות רב־שלבית

-

לוטמר כרמלה | אוניברסיטת חיפה

שינויים פוליטיים תוך־מדינתיים

והפרות של הסכמי שלום בין־מדינתיים

-

לוי־פאור דוד | האוניברסיטה העברית

רגולציה לשם רווחה חברתית: 

ממשליות רווחה מהפרספקטיבה של כלי מדיניות

-

לוריא גיל | אוניברסיטת חיפה

כשטכנולוגיה פוגשת את הטבע האנושי בארגונים: 

מודל תיאורטי ובחינתו באמצעות התנהגות שליחת

מסרונים מן הטלפון הנייד בזמן נהיגה 

לחובסקי אסף | אוניברסיטת תל־אביב

ראיה פריפריאלית: 

היסטוריה של חשיבה משפטית קולוניאלית

ופוסט־קולוניאלית בישראל והודו

-

ליבאי ברק | המרכז הבינתחומי; 

מילר איתן | אוניברסיטת תל־אביב

נכסיות הלקוחות של אפליקציות דיגיטליות חינמיות 

-

מאיר אבינועם | אוניברסיטת בן־גוריון; 

צפדיה ארז | המכללה האקדמית ספיר

המימד הסוציו־מרחבי של שלטון מקומי ילידי:

המקרה של העיירה הבדווית כסייפה

-

מאירי נעם | מינהל המחקר החקלאי

מנגנונים אפיגנטיים האחראיים על שיווי המשקל

בין עמידות ורגישות לעקה בהתפתחות שלאחר הלידה

-

מדינה ברק | האוניברסיטה העברית

דיני זכויות אדם במשפט החוקתי 

של מדינת ישראל

-

מולדובן שרית | האוניברסיטה הפתוחה

ההשפעה החיובית של מידע שלילי לא רלוונטי

-

מורן סימון | אוניברסיטת בן־גוריון

השוואות חברתיות וקנאה בצוותים

-

מזרחי נסים | אוניברסיטת תל־אביב

כלוב הברזל של שיח זכויות האדם: 

הצעה להסטת המבט המחקרי

-

מירן נחשון | אוניברסיטת בן־גוריון

רגש וויסות אמוציות: גישת גילוי אותות

-

מנדלבאום אבישי, יום־טוב גלית | הטכניון

הודעות ללקוחות ברשתות תורים, כגון בתי�חולים: 

תיאוריה, השפעות וישומים

-

מנדלסון אברהם | אוניברסיטת חיפה

השפעה של למידה מוטיבציונית על יצירת זיכרון אפיזודי

בבני אדם

מענק ציוד: ציוד להדמיה מוחית של למידה וזיכרון בבני אדם
-

מנשה עידן, מאירי גל, 

דוידוביץ' נדב | אוניברסיטת בן־גוריון

אוטיזם בקרב הבדווים שבנגב 
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נדן יוחאי | האוניברסיטה העברית

מקומם של תרבות והקשר בהזנחה והתעללות בילדים: 

פרספקטיבה חרדית על סיכון ומוגנות

-

סברדליק נגה | אוניברסיטת בן־גוריון

העברה של ערכים: תפקידיהם של מידת האבסטרקטיות

של הערכים והמרחק הפסיכולוגי מהמקור

מענק ציוד: מעבדה תצפיתית ופיזיולוגית לחקר שינוי ערכים: 

מעבדה תצפיתית ניידת, מעבדה פיזיולוגית דיאדית ניידת,

100 מחשבי כף יד, עוקב אחר תנועות עיניים, תוכנת קורא פנים

-

סמימיאן־דרש לימור | האוניברסיטה העברית

אנתרופולוגיה של ביטחון, אי�וודאות והיערכות: 

המקרה של "נקודת מפנה" ותרחישי היערכות עתידית בישראל

-

סעאבנה עמיד | מרכז מו"פ המשולש

אי־שוויון בתמותה בין יהודים וערבים בישראל

-

סער עמליה, לוין עליזה | אוניברסיטת חיפה

מגדר, בטחון ואתיקה במלחמה לא סימטרית:

המקרה של אזרחים בישראל

-

עדן דב, וסטמן מינה | אוניברסיטת תל־אביב

חיזוק חוללות כלית להגברת ההנעה ללמידה, 

עבודת צוות וביצוע: ניסוי שדה

-

עופר שירה, קפלן דני | אוניברסיטת בר־אילן

גבריות חדשה, אבהות מעורבת והממשק עבודה־משפחה

-

פאר איל | אוניברסיטת בר־אילן

לעשות )קצת( מעשים טובים כדי שלא להתוודות

על )כל( הרעים: הקשר בין וידויים חלקיים )לעומת מלאים(,

תחושות אשמה והתנהגות פרו־חברתית

מענק ציוד: מעבדה לחקר קבלת החלטות בקרב צרכנים

-

פישר אילן | אוניברסיטת חיפה

חיזוי הפוטנציאל להתפרצות סכסוכים בין־קבוצתיים

-

פישר־גבירצמן דפנה | הטכניון

מודל לתפיסת המשתמש וניתוח ויזואלי תלת־מימדי

של מעטפות בניין בסביבה עירונית צפופה

-

פלד אלון | האוניברסיטה העברית; 

שקבטור ג'ניפר | המרכז הבינתחומי

ההתפשטות הגלובאלית של שקיפות השלטון ומיסודה

פרג כהן־מינץ יעל | המרכז הבינתחומי

שינוי "מהאמצע החוצה" במעבר לחברה דלת פחמן 

-

פריבור גילה,

זיטומירסקי־גפת מעיין | אוניברסיטת בר־אילן

פיתוח מודל נתונים ובניית אונטופדיה

לכתבי יד עבריים מאוחרים

-

צאל יהושע | אוניברסיטת תל־אביב

לכידת קשב על־ידי מנגנוני ציפיה

-

צור מיכל | אוניברסיטת תל־אביב

בעיית האיסוף והחלוקה ההומניטרית 

-

צ'מנסקי דניאל | הטכניון

מעברי פאזות אפשריים של מורפולוגיה עירונית

בערים מבוגרות - משחקנים ומרחב עירוני הומוגנים

לדינאמיקה לא אחידה על�פני זמן ומרחב

-

קדר אורית | האוניברסיטה העברית

ייצוג בוחרים בפרלמנט: 

תיאוריה ובחינה אמפירית

-

קדרון קרול | אוניברסיטת חיפה

הזכות ההומאנית להנצחה: 

מחקר אתנוגרפי אודות חיכוך גלובלי־לוקלי ולוקליזציה

של ההנצחה הקהילתית של רצח העם בקמבודיה

-

קלדרון־מרגלית רונית | מרכז רפואי הדסה

החשיפה התוך־רחמית למזהמים סביבתיים

והשפעתה על התפתחות הילד

-

קלור אסטבן | האוניברסיטה העברית

מתן טובות הנאה במסגרת מסעי צלב אידאולוגיים

-

קמחי רות | אוניברסיטת חיפה

אירגון תפיסתי ומודעות חזותית: 

מה תפקיד המודעות באירגון תפיסתי חזותי?

-

קנטי דפנה | אוניברסיטת חיפה

מחוסנים מסייבר? חשיפה, חרדה ומדיניות

-

קפצן חנוך | אוניברסיטת חיפה

משאבת נתרן־אשלגן ודינמיקת יוני סידן בהיפוקמפוס

של עכברי מודל לתסמונת אנגלמן

מענק ציוד: מערכת מיקרוסקופ שני־פוטונים עם 

מערכת נלווית לאלקטרופיזיולוגיה
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קצוביץ אריה | האוניברסיטה העברית

תוצאות בלתי צפויות של כינון שלום: 

גבולות של שלום וחדירתם של שחקנים

לא־מדינתיים מזיקים

-

קריב יעקב, אברהמי יהודית | האוניברסיטה העברית

הווה זנב לאריות או ראש לשועלים?

-

קריסטל טלי | אוניברסיטת חיפה

מדוע מהפכת המחשוב הביאה

לגידול אי־השוויון בשכר?

-

רביב אלון | אוניברסיטת בר־אילן;

וינר צבי | האוניברסיטה העברית

הון המשכי, לקיחת סיכונים ושכר מנהלים

-

רגב טלי | המרכז הבינתחומי

פערי מגדר בשווקי מוצרים מקוונים

-

רגבי אורן | אוניברסיטת בן־גוריון

הזכות לייעוץ משפטי: עלות מול תועלת

-

רגב־מסלם שירי | אוניברסיטת בר־אילן

היחס בין תפיסות של ערך ותפיסות של ערך כלכלי

של עבודות טיפול סביב השעון בקשישים בישראל

-

רוזן גלעד | האוניברסיטה העברית

דור חדש של תכניות להתחדשות עירונית - 

השלכות חברתיות לתהליכי פינוי־בינוי בישראל

-

רוסמן־סטולמן אלישבע | אוניברסיטת בר־אילן

להאמין בתיאוריה - האמונה בהשפעת שירות צבאי

על זהותם החברתית של יוצאי צבא בישראל: 

מקרה השסע הדתי־חילוני

-

ריטוב אילנה | האוניברסיטה העברית; 

קוגוט תהילה | אוניברסיטת בן־גוריון

תחושת פגיעות והחלטות פרו־חברתיות

-

ריטוב יעקב | האוניברסיטה העברית

מודלים מורכבים לשיטות בייסייניות אמפיריות

-

שובל נעם | האוניברסיטה העברית

מדידה בזמן אמת של חוויות התייר 

הסובייקטיביות בזמן ובמרחב

שוורץ דניאל | האוניברסיטה העברית

האתיקה של בחירות לפני הדמוקרטיה: 

תפיסותיהם של הסקולאסטים המאוחרים ביחס

לתפקיד הכסף בבחירות

-

שומר יעל | אוניברסיטת תל־אביב

כיצד הסביבה האלקטוראלית מעצבת את

זכויותיהם של חברי פרלמנט?

-

שטייר חיה | אוניברסיטת תל־אביב

ההקשר המוסדי של ארגון משק הבית 

וקשרי משפחה־עבודה: שינויים לאורך זמן

-

שי דנה, מיקולינסר מריו, 

אסטליין רועי | המרכז הבינתחומי

שלושה בסירה אחת: ייצוגי התקשרות, ויסות רגשי

ומנטליזציה במעבר להורות וויסות רגשי של התינוק

-

שינברג תום | אוניברסיטת תל־אביב

שינויים מוחיים לאורך זמן העומדים בבסיס שינוי

התנהגותי ושימורו ללא חיזוקים

מענק ציוד: ציוד לצורך מעקב אחר תנועות עיניים

ומדדים נוספים כגון מד כח, וגירוי בעת אימון וקבלת

החלטות וכן ציוד ניתוח דימות של המוח
-

שיפמן לימור | האוניברסיטה העברית

הבנת תהליכי גלובליציזה ולוקליזציה באמצעות

חקר הומור מקוון: גישה רב־לשונית

-

שלוסר אנליה, סטי עופר | אוניברסיטת תל־אביב

השפעות תשלומי חובה לעובד על שוק העבודה: 

ממצאים מרפורמת הפנסיה בישראל

-

שמיר הילה | אוניברסיטת תל־אביב

גישת זכויות עובדים להתמודדות עם סחר בבני אדם: 

פיתוח כלים חדשים והערכתם

-

שמיר רונן | אוניברסיטת תל־אביב

פציינטים בריאים: 

אתנוגרפיה ביחידה לגילוי מוקדם של סרטן

תובל־משיח רבקה | אוניברסיטת בר־אילן

מדיסוציאציה לדיאלקטיקה: השתנות הדדית של

המטופל והמטפל והקשר לתוצאות הטיפול

-

תמיר מאיה | האוניברסיטה העברית

מטרות של ויסות רגשי בדיכאון: מאפיינים, גורמים והשלכות
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מענק לסדנאות מחקר

אלמוג־בר מיכל, אייזנשטדט מימי | האוניברסיטה העברית

החברה האזרחית ומדינת הרווחה בעידן 

המשילות הציבורית החדשה: מבט בין־לאומי

-
דורון ישראל )איסי(, ורנר פרלה | אוניברסיטת חיפה

דמנציה, סטיגמה מבנית ומשפט: האתגר 

שבהמשגה ויצירת אג'נדה מחקרית

-
מור נילי | האוניברסיטה העברית

חשיבה שלילית והפרעות רגשיות: 

ממדע בסיסי להתערבויות מבוססות מדע

-
סטטנר אוריאל | אוניברסיטת תל־אביב;

חשאי ניראון | האוניברסיטה העברית; 

לביא דובב | הטכניון

סדנא בניהול אסטרטגי

-
צפתי יריב | אוניברסיטת חיפה

אופקים חדשים במחקר בנושא חשיפה סלקטיבית

-
שנור בועז, כתבן אייל | המרכז האקדמי למשפט ולעסקים

כבוד בחברות משתנות
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תכניות 
ייעודיות

מיסודה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך 

תכנית למלגות
לבתר�דוקטורנטים במדעי החברה

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

מטרות התכנית
לקדם חוקרים צעירים מצטיינים במדעי החברה בישראל ולאפשר להם להתמסר להשתלמות שתוביל לעצמאות מחקרית ומקצועית.  	
לתרום תרומה משמעותית לקידום מדעי החברה בארץ באמצעות עידוד ההשתלמות של בתר�דוקטורנטים 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 השני הגישו בקשות 35 מועמדים, 8 מתוכם זכו למימון, והם:

זיידל־מלקינסון טל | האוניברסיטה העברית

הדינמיקה של רשתות קשב במוח האנושי: ראיות מרישומים תוך־מוחיים

-

זלצר יעל | אוניברסיטת בן־גוריון

בין מודעות לחוסר מודעות למידע חישתי )מגע( ובקרה קוגניטיבית

-

טשנר נעמה | הטכניון

רגולציה של אנרגיות מתחדשות: מבט השוואתי

-

ישר עמית | אוניברסיטת תל־אביב

בעקבות ייצוג הזמן והמרחב: זכרון אמפליציטי בהפניית קשב זמני ומרחבי 

-

סבאח מהא | אוניברסיטת תל־אביב

דפוסי הנישואין של הנשים הערביות בישראל כמעצבים את

אי־השוויון המגדרי במשפחה

-

קיפר יונה | אוניברסיטת תל־אביב

שיוויון חברתי, לקיחת פרספקטיבה של האחר וחמלה: התפקיד של תחושת השתאות

-

קלנטרוף אייל | אוניברסיטת בן־גוריון

בקרה ניהולית בהפרעה טורדנית־כפייתית: מדע בסיסי ושימושים קליניים

-

שריד אסף | אוניברסיטת תל־אביב

האם המבחנים הבין־לאומיים של מערכת החינוך אכן משפיעים על הצמיחה הכלכלית? 

בדיקה מחודשת
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ד"ר סמדר רייספלד 

סיפורי חוקרים

במחזור הקודם החלה הקרן הלאומית למדע להעניק מלגות לחוקרים צעירים מצטיינים, שזה 

עתה סיימו את עבודת הדוקטורט שלהם במדעי החברה. המלגות נועדו לאפשר להם לשהות 

במוסדות מחקר מובילים במסגרת השתלמות של בתר�דוקטורט. המטרה היא לחשוף אותם 

בתחילת דרכם האקדמית לדרכי חשיבה חדשות, לעורר בהם השראה ולעודד את הבשלתם כך 

שבהמשך יוכלו להשתלב בהצלחה במערכת האקדמית בארץ.

התחומים שנכללים בתכנית הם:

מנהל  מדע המדינה,  כלכלה,  יחסים בינלאומיים,  גיאוגרפיה חברתית, חינוך,  אנתרופולוגיה, 

קרימינולוגיה,  פסיכולוגיה,  סוציאלית,  עבודה  משפטים,  סוציולוגיה,  מנהל עסקים,   ציבורי, 

תקשורת ומדעי המידע.

 

שלושה מהזוכים נשאלו מספר שאלות זהות שנוגעות לעבודתם בעבר, בהווה ובעתיד שלהם.
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להשתלמות  מענק  מהקרן  קיבלה   ,33 בת  שקרגי,  שרון  ד"ר 
אוקספורד,  שבאוניברסיטת  למשפטים  בפקולטה  בתר�דוקטורט 

אנגליה. 

תחומי המחקר: דיני משפחה ומשפט בינלאומי פרטי. 

שקשורים  משפטיים  היבטים  מסדירים  משפחה  דיני  אומר:  וזה 
למערכות יחסים משפחתיות; משפט בינלאומי פרטי עוסק בהסדרה 
לא�ישראלי.  וגורם  ישראלי  גורם  בהן  שמעורב  פרטיות  סוגיות  של 
למשל, חוזה שצד אחד בו הוא אזרח של מדינה זרה, נישואין שנערכו 

במדינה זרה, וכו'.

נושא המחקר: "סופם" של דיני המשפחה. 

המשפחה  דיני  אחת:  במילה  המחקר  של  העיקרית  הטענה 
במתכונתם הנוכחית אינם רלוונטים עוד.

סוציולוגיות  התפתחויות  בעקבות  השנים,  במרוצת  מילים:  ובכמה 
וטכנולוגיות, חלו שינויים דרמטיים בהיבטים רבים של דיני המשפחה. 

שינויים אלה מצטברים לכדי מהפכה של ממש בתחום. 
מתוך שלוש השאלות הקלאסיות של סכסוך המשפחה הבסיסי ביותר, 
שהוא גירושין, שתיים מהן כמעט כבר לא משפטיות, והשלישית הפכה 

במידה רבה ללא משפחתית. 
לגירושין.  הדרושים  ולתנאים  רשות"  ל"מתן  נוגעת  הראשונה  השאלה 
לגירושין,  מספיקה  עילה  יש  האם  למשל,  שאלו,  המשפט  בתי  בעבר 
בתי  כיום  וכו'.  הסכסוך,  לשיקום  ראויה  הזדמנות  לזוג  ניתנה  האם 
כיוון  כאלה  בשאלות  דנים  שאינם  כמעט  המערב  במדינות  המשפט 
שברור שגם אם רק אחד מבני הזוג רוצה להתגרש, ולא חשובה הסיבה, 

הגירושין יתקיימו. 
מוכרעת  אינה  כבר  המתגרשים,  בילדי  שעוסקת  השנייה,  השאלה  גם 
בעיקרה על�ידי בתי המשפט. בדין הרומי למשל, וגם בדינים אירופיים 
נחשבו  שהם  משום  הילדים  את  מקבל  היה  הגבר  בהרבה,  מאוחרים 
כקניינו או מסיבות אחרות בעלות אופי דומה. כיום, הרשויות פועלות 
לפי העיקרון של טובת הילד, אך הקביעה מהי טובת הילד נעשית בפועל 
על�ידי אנשים שאינם משפטנים כלל: פסיכולוגים ועובדים סוציאליים. 
חל מעבר  וכאן  הרכוש,  לחלוקת  נוגעת  השאלה הקלאסית השלישית 
יותר  שדומה  להתייחסות  משפחתי  עניין  כאל  לסוגייה  מהתייחסות 
היו פוסקים  כך, למשל, בעבר הדינים האירופיים  להתנהלות עסקית. 
אם  גם  מתמשך  כהסדר  הנישואין  של  תפיסה  מתוך  מזונות  לאישה 
הצדדים הפסיקו לחיות יחד, והייתה בכך התחשבות בעובדה שהאישה 
בעשרות  למשפחה.  שלה  ההשתכרות  כושר  ואת  חייה  את  הקדישה 
השנים האחרונות השתנתה תפיסה זו לטובת תפיסה, שלפיה יש לפרק 
את הנישואין לחלוטין ולשלוח כל צד לדרכו. התוצאה היא שכמעט ולא 
נפסקים הסדרי תמיכה מתמשכים לאחר הגירושין )מהסוג של מזונות 
לבן�זוג( וככלל, חלוקת הרכוש נעשית באופן שדומה יותר לפירוק של 

שותפות מסחרית מאשר לעניין רגשי סבוך. 

בכל  המשפחה  דיני  שעברו  השינויים  על  להצביע  המחקר:  מטרת 
העולם כשלב ראשון בדרך לתיקון יסודי. 

)המצב  זמן  תקופות  בין  השוואה  השוואתי.  מחקר  המחקר:  שיטות 
שונות.  מדינות  ובין  שנה(  כ�70  לפני  המצב  לעומת  הנוכחי  המשפטי 
שינוי,  חל  שאכן  הטענה  את  לבסס  מאפשרת  הראשונה  ההשוואה 
עולמית  כלל  בתופעה  אלא  באנומליה  מדובר  שלא  מראה  והשניה 

שנובעת משינוי מהותי חברתי.

בחרתי לעסוק בנושא הזה כי: היה נדמה לי, שמשהו לא כל�כך עובד 
מבחינת דיני משפחה ורציתי "לעשות סדר". היה לי ברור, שהשינויים 
שלמה,  מתופעה  חלק  אלא  עצמאיים  אירועים  אינם  שחלו  הרבים 
מהשינויים  אחד  לכל  התייחס  הוא  הקיים.  במחקר  חסר  שיש  וראיתי 
בנפרד וניסה לתקן את הבעיות באופן נקודתי, מבלי להודות בעובדה 
שהשינוי הוא כולל ושיטתי. העבודה שלי מנסה להסתכל על מבנה העל 
ולהציע תיקון יסודי, לא לבעיה זו או אחרת אלא לצורה שבה המשפט 

חושב על המשפחה ומסדיר את ענייניה.
 

שאיתו  הרינג  ג'ונתן  פרופ'  כי:  הזה  המחקר  במקום  דווקא  בחרתי 
 Ethics of Care ביותר בתחום של  עבדתי הוא כנראה ההוגה החשוב 
)בעברית: אתיקת האיכפתיות או הדאגה( בכלל ובדיני משפחה בפרט. 
אחריות  על  חשיבה  של  בהקשר  מעשירה  הייתה  איתו  העבודה  ואכן 

מכוח חובות לא משפטיות, כגון ערבות הדדית ודאגה. 

נושא עבודת הדוקטורט שלי היה: בחינה מחודשת של כללי ברירת 
הדין )כללים שעוזרים למערכת המשפט לזהות איזה דין רלוונטי לסוגייה 
הבין�לאומית שניצבת בפניהם - האם זה יהיה הדין הישראלי או של 
שחלים  השינויים  לאור  וגירושין  נישואין  של  בסוגיות  אחרת(  מדינה 
בדיני המשפחה. לדוגמא, כאשר ישראלי נישא לאזרח זר, ושואלים האם 
הנישואים תקפים, יש לברר איזה דין יש להחיל על השאלה: הישראלי 

או הזר. 

מטרה ארוכת טווח: לקבוע מה נכלל עדיין בהגדרה של דיני משפחה 
חדשה,  תיאוריה  ולנסח  וכו'(  ירושה,  הורות,  קביעת  כמו  )נושאים 

שאפשר יהיה במסגרתה להסדיר את דיני המשפחה המודרניים. 
ויהפכו  המשפטי  מהתחום  שייצאו  נושאים  שיהיו  היא  ההנחה 
של  שהסדרתם  בעוד  עצמו(  הגירושין  הליך  )למשל  למנהליים 
במסגרת  אולי  אחר,  תיאורטי  בהקשר  תיעשה  אחרים  נושאים 
יהיה  קשיחות,  משפטיות  חובות  שבמקום  נראה,  אחרים.  מוסדות 
זה  לרווחה  הצדדים  של  אחריות  של  במונחים  לחשוב  יותר  מועיל 
של זה. ייתכן גם שנכון יותר להשתמש במנגנונים טיפוליים ופחות 
במנגנונים שיפוטיים, כדי לקדם הקצאה נכונה ומועילה של משאבים 
כלכליים ורגשיים. בתי המשפט טובים בלסיים מערכות יחסים, אבל 
חדשים  תקשורת  ערוצי  ביצירת  דווקא  סיוע  צריך  שמתגרש  זוג 
ובביסוס הקיימים לטובת הילדים ולעיתים גם לטובת ניהול נכסים 

ואינטרסים משותפים אחרים. 
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באוניברסיטה  העבודה  הבתר�דוקטורט:  של  החוויה  על  משהו 
מרתקת.  הייתה  בארה"ב,  באוניברסיטאות  שנתיים  אחרי  אנגלית, 
ביותר שעבדתי  האוניברסיטה המאתגרת  ללא ספק  היא  אוקספורד 
הנגישות  אבל  ידע,  משאבי  ושל  הגות  של  עצום  עושר  בה  יש  בה. 
למשל,  נובע,  זה  אותה.  "לפצח"  זמן  ולוקח  יחסית  נמוכה  אליהם 
קורים  דברים  )הרבה  האוניברסיטה  של  והמבוזר  האנרכי  מהאופי 
הגודל  ולמרות  שני  מצד  הפקולטה(.  ברמת  ומעט  הקולג'ים  ברמת 
שלה, אוקספורד מתנהלת כאילו היא עיירה קטנה, שהאינטראקציה 
בין האנשים בה נעשית בקלות ובאופן בלתי אמצעי. את יכולה לשבת 
בסמינר, למשל, ליד חוקר חשוב והוא ישמח לשוחח איתך )גם אם את 
אדם קצת ביישן, שלא נוטה ליזום שיחות כאלה בהתלהבות(. כעבור 
ויישב איתך לשעה של דיון נמרץ  יומיים הוא כבר יקרא מאמר שלך 
בנושא.  בהמשך, זה יכול להוביל למערכת יחסים מקצועית ומעשירה.

ומילה על המלגה של הקרן: אוקספורד כמעט ולא מציעה מלגות 
לא בתחומי המשפט  צעירים בתחום המשפטים, ובייחוד  לחוקרים 
הוראה  במטלות  מלווה  היא  מלגה,  מציעה  היא  כבר  אם  הפרטי. 
משמעותיות, ואילו המלגה של הקרן איפשרה לי להקדיש את מלוא 

הזמן למחקר, לשיחה וללמידה, ועל כך אני אסירת תודה. 

* * *

להשתלמות  מענק  מהקרן  קיבלה   ,34 בת  לוסטיגמן,  ליל  ד"ר 
בתר�דוקטורט במחלקה לבלשנות באוניברסיטת סטנפורד, ארה"ב.

תחומי המחקר: פסיכו�בלשנות. 

וזה אומר: חקר השפה, שלוקח בחשבון לא רק גורמים שפתיים אלא 
גם גורמים קוגניטיביים. 

מבט מנקודת  הרך  בגיל  שפה  התפתחות  המחקר:   נושא 
פסיכו�בלשנית.

מסוימים  מבנים  אחת:  במילה  המחקר  של  העיקרית  הטענה 
בשפה, בניגוד לאחרים, מתפתחים מתוך שיתוף�פעולה של הילדים 

עם בני�שיחם המבוגרים.

יכול, למשל,  הילד  בשלבי ההתפתחות המוקדמים  מילים:  ובכמה 
ליזום משפט מורכב שמכיל את "ו" )ו' החיבור(, אבל כדי ליצור משפט 
מורכב שמכיל את המילים "אבל" או "כי", דרוש מבוגר שיגיד קודם 
יכול לומר: "הלכנו  את החלק הראשון של המשפט. למשל, בן ה�3 
כדי  קר".  היה  אבל  לים  "הלכנו  בעצמו:  יגיד  לא  אך  קר",  והיה  לים 

להשתמש במילה "אבל", צריך שהמבוגר יגיד קודם "הלכנו לים". 

כתוצאה  שמתפתחים  בשפה  המבנים  את  לגלות  המחקר:  מטרת 
מאינטראקציה בין הילד למבוגר ולעמוד על תפקיד האינטראקציה. 

שיטות המחקר: ניתוח של שפה טבעית. מקליטים שיחות יומיומיות 
בין ילד למבוגר בשלבי התפתחות שונים של הילד.

ועמוק של  מרכזי  היא חלק  שפה  כי:  הזה  בנושא  לעסוק  בחרתי 
התודעה, ולהבין אותה זה להציץ דרך חלון לתוך הקוגניציה שלנו. 

אני אוהבת שפת ילדים, וזה ממשיך את עבודת הדוקטורט שלי.
 

מאוד  פה  האווירה  כי:  הזה  המחקר  במקום  דווקא  בחרתי 
פלוראליסטית. זו גם הזדמנות להכיר ולעבוד עם חוקרים מובילים, 
הן בתחום הבלשנות והן בתחום הפסיכולוגיה, ולהתנסות בשיטות 

מחקר שלא התנסיתי בהן קודם לכן בארץ. 
שנמצא  בינג",  "גן  אוניברסיטאי,  גן�ילדים  יש  בסטנפורד  לכך,  נוסף 
בתוך הקמפוס ומאפשר לחוקרים, בעיקר מהמחלקות לפסיכולוגיה 
בגילאי טרום�חובה  ילדים  ניסויים מובנים עם  בו  ולבלשנות, לערוך 

)בני 5-3(.  

בהתפתחות  שלבים  זיהוי  היה:  שלי  הדוקטורט  עבודת  נושא 
השפה אצל ילדים. למשל, מעבר משימוש בצורות פעלים "ילדיות" 
שאין להן סמני נטייה לשימוש בסמני הנטייה המקובלים )לדוגמא: 
פעוט יגיד בהתחלה "פוץ" ו"לכת" ורק בשלב מתקדם יותר "לקפוץ 
מיטה"(  א  "פוץ  )למשל,  כללית  בתבנית  משימוש  מעבר  ו"ללכת"(; 

לשימוש מדוייק )"לקפוץ על המיטה"(. 

מטרה ארוכת טווח: להמשיך ולחקור את הנתיבים ההתפתחותיים 
שמאפיינים את שפת הילדים במערכות לשוניות שונות ולעמוד על 

הגורמים שמאפשרים את המעבר בין השלבים השונים.
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מעשירה,  מרתקת,  הבתר�דוקטורט:  של  החוויה  על  משהו 
בהקשר  והמבוגר  הילד  בין  באינטראקציה  שמתעניינת  כמי  מהנה. 
של ההתפתחות השפתית, היה לי מעניין במיוחד להקשיב לשיחות 
כאלה בבית הפרטי שלי. למשל, שיחה בין הבן שלי )בן שלוש וחצי, 

שהיה חד�לשוני לפני המעבר לארה"ב( לאבא שלו:
בן: איך אומרים כלבים באנגלית?

אבא: אתה יכול לבד. איך אומרים כלב אחד?
בן: דוג.

אבא: יפה, והרבה כלבים?
בן: דוגים.

אבא: באנגלית מוסיפים ס' בשביל להגיד הרבה כלבים, אז איך תגיד 
את זה?

בן: דוגסים.

ומילה על המלגה של הקרן: נוסף להזדמנות הנפלאה לעשות שנה 
של מחקר, הקרן גילתה גמישות מאוד לא מובנת מאליה, ואפשרה 
כך  רוטשילד(,  קרן  )של  זכיתי  בה  נוספת  מלגה  זמנית  בו  לקבל  לי 
שנתיים.  על�פני  הבתר�דוקטורט  השתלמות  את  לפרוש  שיכולתי 

אני מאוד אסירת תודה על כך.

* * *

להשתלמות  מענק  מהקרן  קיבל   ,39 בן  הנדל,  אריאל  ד"ר 
בתר�דוקטורט במחלקה לפוליטיקה וממשל באוניברסיטת בן�גוריון.

תחומי המחקר: "התפר" שבין גיאוגרפיה פוליטית ותיאוריה פוליטית. 

כיוון  יש הפוליטיקה שלו,  בו  חיים  לכל מרחב שאנשים  אומר:  וזה 
בגלל  נוצרים  עימותים  אנשים.  בין  אינטראקציות  בו  שמתרחשות 
חלוקה לא שווה של המשאבים במרחב; אחד המשאבים הוא המרחב 

עצמו, כלומר השטח.

נושא המחקר: מערכי ההפרדה בין האוכלוסיות היהודית והערבית 
בטריטוריה שבין הים והנהר. 

הטענה העיקרית של המחקר במילה אחת: נוסף להפרדה במרחב 
שנובעת  בזמן,  הפרדה  קיימת  לערבית,  היהודית  האוכלוסייה  בין 

מהבדלים ביכולת התנועה של שתי האוכלוסיות.

לכל  צירי תנועה שונים  ושל  גדר הפרדה  קיומם של  ובכמה מילים: 
אוכלוסייה מהווה סוג אחד של הפרדה - טריטוריאלית. סוג נוסף של 
הפרדה מתקיים בגלל הבדלים ביכולת התנועה של שתי האוכלוסיות 
מסילות  מהירים,  כבישים  כאשר  למשל,  קורה,  זה  המרחב.  באותו 
רכבת וקווי תחבורה ציבורית אינם מחולקים באופן שווה במרחב, וכך 
נוצרים הבדלים בקצב התנועה. זה קורה גם במקרים שבהם דווקא יש 
נבדלת.  צירים אלא שמהירות התנועה בהם  שימוש משותף באותם 
כך, למשל, במחסומים ובצמתים שאליהם מתנקזת תנועת פלשתינים 

וישראלים כאחד, הראשונים מעוכבים לצורך בדיקות, ואילו האחרונים 
עוברים באופן חופשי ולכן מהיר יותר. הבדלים אלה משפיעים באופן 
וחוסר  בתנועה  העיכובים  אוכלוסייה:  כל  של  התודעה  על  שונה 
הוודאות לגביה גורמים לפלשתינים להצטמצם במקומותיהם, לקיים 
חווים  הם  כלפיה.  ניכור  ולחוש  הסביבה  עם  מינימלית  אינטראקציה 

חוויה של פיצול בעוד שהישראלים חווים תחושה של קולקטיב.

את  הנוכחית,  המציאות  את  לעומק  להבין  המחקר:  מטרת 
ואת  האוכלוסיות  שתי  של  התודעה  על  השונות  השפעותיה 
שישראלים,  בעוד  לסכסוך.  אפשרי  פתרון  על  השלכותיה 
ישויות  שתי  של  לקיומן  לשאוף  יכולים  בקלות,  במרחב  שנעים 
את  חווים  שאינם  הפלשתינים  ולכידֹות,  נפרדות  טריטוריאליות 
המרחב שבו הם חיים כשטח רציף, אלא כאיים שמופרדים זה מזה, 
ונבדלת.  מאבדים את האפשרות לדמיין טריטוריה לאומית רציפה 
זה יכול להוביל לפירוק החזון הפלשתיני, שרואה בפלשתין מדינה 

נפרדת מישראל, ולעלייה בדרישה למדינה חד�לאומית.

ומהעולם,  מהארץ  מחקר  דו"חות  של  ניתוח  המחקר:  שיטות 
ישראלים;  ופקידי ממשל  ראיונות עם קצינים  וכד';  יומית  עיתונות 
שיתוף פעולה עם אנתרופולוג צרפתי שעורך מחקרים אתנוגרפיים 

ותצפיות בקרב מתנחלים ותושבים פלשתינים סביב קווי התפר. 

שלי  עמוק  עניין  של  שילוב  זה  כי:  הזה  בנושא  לעסוק  בחרתי 
לחקור  ופוליטית  אתית  ומחוייבות  באזורנו  שקורים  בתהליכים 

ולהעמיק במה שמתרחש באזורי הְסָפר והמרכז כאחד. 
 

בחרתי דווקא במקום המחקר הזה כי: קסמה לי המחלקה שהיא 
מאוד רב�תחומית ופתוחה לשילוב של האמפירי והתיאורטי. 

נושא עבודת הדוקטורט שלי היה: ניתוח התנועה של פלשתינים 
בגדה המערבית וברצועת עזה. הרעיון המרכזי היה להראות מצב שבו 

שליטה פוליטית מתבצעת באמצעות ניהול של התנועה במרחב.

תיאור  משלבים  כה  עד  שערכתי  המחקרים  כל  טווח:  ארוכת  מטרה 
שעוברים  מהשטח  אמפיריים  ממצאים  של  הצגה  כלומר,  ותיאוריה, 
בהמשך עיבוד תיאורטי ליצירת מושגים וכלי עבודה חדשים. אני מתכוון 
האלימות  מושג  על  באמצעות מחקר  למשל  בהמשך,  גם  בכך  לעסוק 
אלימות  של  שונים  סוגים  בין  סינתיזה  לעשות  שיבקש  הפוליטית, 

בניסיון להבין את התופעה ואת הקשרים שלה לפוליטיקה ולכוח.
 

חברי  עם  הראיון  במיוחד  לי  זכור  הקרן:  של  המלגה  על  ומילה 
היותר עמוקים שהייתי  זה היה אחד הראיונות  הוועדה של הקרן. 
החוויה  ופתוחים.  סקרנים  והיו  מאוד  התעניינו  החוקרים  בהם. 
המחקר  שנושא  לזכור,  גם  צריך  ומעודדת.  נדיבה  טובה,  הייתה 
זה  לכן  הממסד.  של  התנהלותו  ואת  הקיים  הסדר  את  מאתגר 
במה,  לו  נותן  המדינה  של  רשמי  שמוסד  מאליו,  מובן  לא  בהחלט 

מימון ותמיכה כל�כך נדיבים. 

ת
חו

שי
 

ים
קר

חו
ם 

ע
ם

חו
ת

ה
בר

ח
ה

עי 
מד





107

  

תכנית ביכורה



תכנית ביכורה

תכנית 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.  	

התכנית 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 תכנית ביכורה הינם מחקרים פורצי דרך. תכנית 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 התכנית דורשת ציון מפורש של מידת מחויבות החוקר/ת למחקר המוצע ומיקומו בהקשר 

למחקרו/ה הכולל.

זו הכילו שני חלקים שהוגשו כיחידה אחת: תקציר ההצעה המצדיק את ההתאמה לתכנית ביכורה  הצעות המחקר בשנה 
בעיקר  נבחנה  הראשון  כשבשלב  שלבים  בשני  הוועדה  על�ידי  נבחנו  ההצעות  המפורטת.  ההצעה  את  המכיל  עיקרי  וחלק 
4 הצעות  זכו  45 הצעות שמתוכם  הוגשו  חיצוני. השנה  לשיפוט  נשלחו  זה  לתכנית. הצעות שעברו שלב  התאמת ההצעה 

במענק לתקופה של שלוש שנים בשיעור כולל של כ�1.6 מליון ₪.

אני מבקש להודות לחברי הוועדה על עבודתם המסורה והדיון המרתק שהתפתח בנוגע להצעות המחקר. 
תודה לפרופ' בני גיגר, יו"ר ההנהלה האקדמית, ולד"ר תמר יפה מיטווך, מנכ"ל הקרן על הצעותיהם ועל תמיכתם בשינויים 
בתכנית. תודה מיוחדת והערכה רבה למנהלת התכנית, 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 תכנית ביכורה    
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אסף יניב, יובל גלית | אוניברסיטת תל־אביב; 

אחירון ענת | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

שילוב בין שיטות הדמאה בתהודה מגנטית ואלקטרופיזיולוגיה 

לאפיון הקשר בין הולכה עצבית לגודל סיבי העצב במוח האדם

-

נתן רן | האוניברסיטה העברית; 

טולדו סיון, וייס אנטוני | אוניברסיטת תל־אביב

עקיבה אחרי חיות בר בקצב ותפוקה גבוהים

-

ריעני עופר | האוניברסיטה הפתוחה; 

למקוף גבריאל | אוניברסיטת בן־גוריון

מקרומולקולות מבוססות קשרים מכניים: מצבי קישור חדשים 

היוצרים פולימרים בעלי תכונות חסרות תקדים

-

שגב רונן, דונחין עופר, בן־שחר אוהד | אוניברסיטת בן־גוריון

אדפטציה מוטורית בלי קורטקס: כיצד דג הקשת פותר את 

בעית השבירה של האור?

 רשימת הזוכים
בתכנית ביכורה

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

I-CORE 



תכנית מרכזי המצויינות - 
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 לקהילת 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  התכנית 
ההצעות להקמת המרכזים באמצעות ועדות הערכה בינלאומיות וממונה על ניהול המענקים הפעילים. 

ולהכרזה על הקבוצות  ולאישור עקרונותיה, לתהליך בחירת תחומי המחקר,  ועדת ההיגוי של התכנית אחראית לתכנון 
הנבחרות להקמת המרכזים. הוועדה המייעצת הבינלאומית של התכנית 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:

ובשיתוף  העברית  מהאוניברסיטה  סידר  חיים  פרופ‘  בראשות  קבוצה   - מורכבות  אנושיות  במחלות  גנית  רגולציה   .1
חוקרים מהאוניברסיטה העברית, מאוניברסיטת תל�אביב, מאוניברסיטת בר�אילן, מהמרכז הרפואי שיבא ומהמרכז 

הרפואי 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.

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

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

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 נוספים   .8

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 בראשות   .11

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

מהאוניברסיטה העברית וממכון ויצמן למדע.

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

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

מאוניברסיטת תל�אביב וממכון ויצמן למדע.

החדשים  המרכזים  ו�12  הוותיקים  המרכזים  בארבעת   40 מתוכם  חדשים,  חוקרים   74 המרכזים   16 בכל  נקלטו  כה  עד 
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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שיחות עם חוקרים

שיחה עם פרופ' יוסי ניר

פרופ' יוסי ניר, עומד בראש מרכז המצויינות
"היקום הקוונטי: חלקיקים ואסטרו�חלקיקים"

ההכרה שיש לטבע חוקים, כלומר שניתן לנסח כללים שהטבע פועל על�פיהם, מובנת מאליה כיום, אך לא תמיד זה היה 
כך. הראשון שהבין, שהתפוח שנופל על ראשו של אדם והכוכב שסובב סביב השמש מצייתים לאותו חוק טבע ושאפשר 
לתאר אותו על�ידי נוסחה אחת, היה אייזק ניוטון, והוא חולל בכך פריצת דרך מחשבתית אדירה. עם הזמן, הפיזיקה 
המודרנית גילתה, שחוקי ניוטון הם רק קירוב. התברר, שכדי לתאר את התנהגותם של חלקיקים זעירים במרחקים 
אור,  כמו  ביקום  "גדולות"  תופעות  להסביר  כדי  ואילו  הקוונטים",  "תורת  בתיאוריה שנקראת  להשתמש  יש  קטנים 
זמן ומרחב נכון להשתמש ב"תורת היחסות". שתי התורות האלה - תורת הקוונטים ותורת היחסות - חוללו מהפכה 

מחשבתית נוספת בדרך שבה אנחנו מבינים את הטבע.

האסטרופיזיקה  אחד  מצד  התופעות:  טווח  כל  את  שמקיף  הקוונטי",  "היקום  המצויינות  מרכז  הוקם  זו,  ברוח 
תורת  שני  ומצד  למשל(,  וגלקסיות,  )כוכבים  ביקום  והרחוקים  העצומים  הדברים  את  שחוקרות  והקוסמולוגיה, 

החלקיקים שמתעניינת בדברים הזעירים שמצייתים לתורת הקוונטים - אלקטרונים, פוטונים וכד'. 

זוהי הזדמנות לברר מה עושים פיזיקאים והאם לאדם הפשוט יש סיכוי להבין אותם. 

ספר לי בקצרה, מה זה "קוסמולוגיה", "אסטרופיזיקה" ו"תורת 
החלקיקים"? 

שהיקום  בכך  )למשל,  היקום  בתולדות  מתעניינת  הקוסמולוגיה 
נוצר לפני כ�14 מיליארד שנה בעקבות אירוע ייחודי שנקרא "המפץ 

הגדול"( ובמבנה שלו. 
התופעות  ושל  העצמים  של  הפיזיקה  את  חוקרת  האסטרופיזיקה 
המתרחשות ביקום כיום )למשל, בתכונותיהם של כוכבים, גלקסיות 

וחורים שחורים(. 

ולומר  יומרני  במינוח  להשתמש  אפשר  החלקיקים,  לתורת  באשר 
בעודה  היסודיים.  הטבע  חוקי  את  להבין  שמנסה  התיאוריה  שזוהי 
היא משחקת  היחסות,  על תורת  הן  על תורת הקוונטים  הן  נשענת 
בשברירי  ביקום  שהתרחש  מה  את  להבין  בניסיון  מרכזי  תפקיד 
השנייה הראשונים לאחר המפץ הגדול, את התהליכים שמניעים את 
התופעות האסטרופיזיקליות וגם את מבנה החומר. בניסוח קונקרטי 
יותר, זהו הניסיון להכיר את החלקיקים היסודיים בטבע ולגלות את 

הכוחות הפועלים ביניהם. 
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מהם "חלקיקים יסודיים"?
חלקיק יסודי הוא חלקיק בסיסי, שאינו מורכב מחלקים קטנים יותר 

חלקיק  של  קיומו  את  שיערו  שרק  היוונים,  פנימי.  מבנה  לו  ושאין 

הזה  והשם  לחלוקה"(  ניתן  "שאינו  )שפירושו,  "אטום"  לו  קראו  כזה, 

אומץ גם על�ידי המדענים המודרנים לתיאור יחידת המבנה הבסיסית 

התברר  ואז  האלקטרון,  התגלה  ה�19  המאה  בסוף  אבל  החומר.  של 

שהאטום איננו חלקיק יסודי. הוא מורכב מענן של אלקטרונים שסובב 

ונויטרונים. כעבור כמה עשרות שנים,  גרעין שעשוי מפרוטונים  סביב 

יותר  עוד  לחדור  מדענים  הצליחו  ה�20,  המאה  של  ה�60  בשנות 

חלקיקים  אינם  והנויטורונים  הפרוטונים  שגם  וגילו,  החומר  תוך  אל 

יסודיים. התברר, שהם מורכבים מחלקיקים קטנים יותר שקיבלו את 

השם "קווארקים". 

אחרים,  חלקיקים  קיימים  החומר  של  היסודיים  לחלקיקים  נוסף 

איננו חלקיק  שנושאים את הכוחות היסודיים בטבע. הפוטון, למשל, 

חומר אלא חלקיק שנושא את הכוח האלקטרומגנטי. 

מה זה "כוחות יסודיים" בטבע?
הכוח  האלקטרומגנטי,  הכוח  יסודיים:  כוחות   4 כיום  מכירים  אנחנו 

החזק, הכוח החלש וכוח הכבידה. 

הכוח האלקטרומגנטי מוכר לנו היטב מחיי היומיום. הוא קשור לאור 

הכימיות  ולתגובות  מכירים  שאנחנו  הרנטגן  לקרני  רואים,  שאנחנו 

בין חומרים. רוב המכשירים שלנו - הטלוויזיה, הטלפון  שמתרחשות 

ומנוע המכונית - פועלים בעזרת הכוח האלקטרומגנטי.

הכוח החזק פועל בגרעין האטום. זהו הכוח שמחבר את הקווארקים 

זה לזה ליצירת פרוטונים ונויטרונים. הוא גם הכוח שגורם לפרוטונים 

ולנויטרונים להימשך זה אל זה וליצור את גרעין האטום. 

הכוח החלש הוא בעל עוצמה קטנה בהרבה מזו של הכוח החזק ומכאן 

של  בגרעין  שמתרחשים  רדיואקטיבים  בתהליכים  מעורב  שמו. הוא 

יסודות מסוימים וגם בבעירה של השמש.

את  שמסביר  זה  והוא  מסה,  להם  שיש  גופים  בין  פועל  הכבידה  כוח 

תנועת כוכבי הלכת סביב השמש וגם את נפילתם של תפוחים לאדמה. 

המוכרים  היסודיים  החלקיקים  ורשימת  שתיארתי  הכוחות  ארבעת 

לנו נותנים תיאור טוב של כל תופעות הטבע כמעט. בכל זאת, יש לנו 

סיבות טובות לחשוב שקיימים בטבע חלקיקים נוספים, כבדים מאוד, 

גדול  חלק  מאוד.  קצרים  בטווחים  שפועלים  נוספים  כוחות  גם  ואולי 

מהמאמץ מוקדש לחיפוש אחרי החלקיקים והכוחות האלה. 

ואחרי שהבהרנו קצת כמה מהמונחים היסודיים, ספר לי על מרכז 
המצויינות שאתה עומד בראשו. 

את  מקיפות  שביחד  פיזיקאים,  של  קהיליות   4 בתוכו  מאגד  המרכז 

שדה המחקר שקראנו לו "היקום הקוונטי": מצד אחד היקום הגדול; 

מצד שני העולם הזעיר של החלקיקים היסודיים. 

שתי הקהיליות הראשונות עוסקות בתורת החלקיקים, תחום שנקרא 

מורכבת  הראשונה  הקהיליה  גבוהות".  אנרגיות  של  "פיזיקה  גם 

למאיץ  שקשורים  בניסויים  ככולם  רובם  שעובדים  מניסיונאים, 

החלקיקים המפורסם בסרן. המאיץ מחולל התנגשויות בין החלקיקים 

תוצרי  את  שיקלטו  גלאים  בונים  הניסיונאים  גבוהות.  באנרגיות 

ההתנגשויות האלה ואז הם מנתחים את התוצאות. הקהיליה השנייה 

בפיענוח  עוסקים  כאלה  מדענים  תיאורטיים.  מפיזיקאים  מורכבת 

ובפרשנות של תוצאות שמתקבלות בניסויים והם גם מציעים מבחנים 

ניסיוניים שיעמידו במבחן את התיאוריות שלהם. 

כלומר, עבודותיהם של הניסיונאים ושל התיאורטיקנים קשורות 
זו בזו

קשורות מאוד, ולמעשה תלויות זו בזו. 

הקהיליה השלישית עוסקת בתחום שנקרא "תורות שדה קוונטיות". 

החלקיקים  להבנת  ביותר  כיעיל  שהתברר  מתמטי�פיזיקלי,  כלי  זהו 

השפה  שזוהי  רק  אומר  מפורט  להסבר  להיכנס  ומבלי  היסודיים, 

התפתחה  האחרונות  השנים  ב�30-20  הפיזיקאים.  של  הבסיסית 

וייתכן שיש לה  שפה מתמטית נוספת שמוכרת בשם "תורות מיתר" 

יותר של הטבע. משום כך, הקהילה  פוטנציאל לתיאור עמוק ובסיסי 

הזאת נקראת "קהילת תורות שדה ומיתר". 

 

אתה יכול לתת דוגמא למה שהקהיליה הזאת עושה? 
ואחרות  הזה,  הכלי  בעזרת  לחשב  לנו  שקל  פיזיקליות,  תופעות  יש 

שקשה לחשב. באופן כללי, אפשר לומר שחברי הקהיליה הזאת מנסים 

כלל  לחישוב  לשמש  שיוכלו  כך  והמיתר  השדה  תורות  את  לפתח 

התופעות בטבע. 

צימוד",  "קבוע  שנקרא  בגודל  נתקלים  טבע,  בכוחות  כשעוסקים 

לגבי  נכון  זה   - קטן  הצימוד  קבוע  כאשר  הכוח.  עוצמת  את  שמבטא 

חישובים  לבצע  יכולים  אנחנו   - האלקטרומגנטי  והכוח  החלש  הכוח 

זאת,  לעומת  הזה.  בכוח  שקשורות  התופעות  של  להפליא  מדוייקים 

כאשר הכוח מתאפיין בקבוע צימוד גדול - כמו הכוח החזק - אנחנו 

חסרי אונים ולא יודעים לחשב במדוייק תופעות הקשורות בו. 

תורות  אנשי  על�ידי  שהתגלו  המדהימות,  התופעות  אחת  והנה, 

זו  שונות  לחלוטין  שנראות  תיאוריות  שיש  היא  והמיתר,  השדה 

הן  שונות.  בצורות  התופעה  אותה  את  מתארות  למעשה  אך  מזו, 

והמיוחד להן הוא שכאשר אחת מהן  נקראות "תיאוריות דואליות", 

צימוד  בקבוע  מתאפיינת  האחרת  קטן,  צימוד  בקבוע  מתאפיינת 

גדול. לפי מה שאמרנו קודם, התיאוריה הראשונה תאפשר חישובים 

מדוייקים של התופעות בעוד שהשנייה תציב קשיים גדולים בחישוב. 

כיוון ששתיהן מתארות אותה תופעה פיזיקלית, הרי שדי בתיאוריה 

שאם  נובע,  מכאן  החישובים.  את  לעשות  כדי  הראשונה,  האחת, 

שלו  הצימוד  קבוע  שכזכור  החזק,  לכוח  דואלית  תיאוריה  תימצא 

בעזרתה  יהיה  אפשר  ואז  קטן  צימוד  קבוע  בעלת  תהיה  היא  גדול, 

לפתור את מה שלא הצלחנו קודם. 

כך שהנה לך תחום עיסוק של הקהיליה הזאת: למצוא תיאוריות דואליות 

כדי לנסות להתגבר על מכשולים שמציבות התיאוריות הקייימות. 
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והנה, הגענו לקהיליה הרביעית והאחרונה במרכז
באסטרופיזיקה  שעוסקים  ממדענים  מורכבת  הזאת  הקהיליה 

הנושאים  אחד  החלקיקים.  תורת  עם  שלה  ההשקה  ובנקודות 

ביקום.  האפל  החומר  למשל,  הוא,  הזאת  בקהיליה  שנחקרים 

ההכרה בקיומו של חומר כזה, שמורכב מחלקיקים שאינם פולטים 

החיפוש  האסטרופיזיקה.  של  ומחישובים  מתצפיות  נובעת  אור, 

אחרי החלקיקים האלה קשור לתורת החלקיקים והוא חלק עיקרי 

במאמצים שנעשים בניסוי בסרן.

מה  יחד?  האלה  הקהיליות  כל  את  לצרף  צריך  היה  מה  לשם 
מותר המרכז על פני הקבוצות הבודדות?

כמה דברים מצויינים התרחשו בעקבות הקמתו של המרכז. ראשית, 

קודם,  הייתה  שלא  ונפלאה,  חדשה  ודינמיקה  אינטראקציה  נוצרה 

 - כזה  היה קשר  בעבר  נכון, שגם  והניסיונאים.  בין התיאורטיקנים 

כמו שאמרנו, שיתוף פעולה בין התחומים הכרחי - אבל הוא נוצר 

בעיקר ברמה הבינלאומית. אני, למשל, כתיאורטיקן עבדתי בעיקר 

הלאומית,  ברמה  הדוק  קשר  נוצר  עכשיו  מחו"ל.  ניסיונאים  עם 

ואף  היטב  שמתקשרת  אחת  לקהיליה  התגבשו  הקהיליות  שתי 

מקיימת מפגשים שבועיים. הקשר הזה מוביל לאינטראקציה פורייה 

וערך  גאווה  וגם, באופן מפתיע אולי, להתפתחות  ומעשירה מאוד 

עצמי בקרב הקהיליה החדשה. לכאורה, זה לא רלבנטי - מה לאפקט 

פסיכולוגי�סוציולוגי ולפיזיקה - אך למעשה, יש לו חשיבות גדולה 

שמעודדים  אווירה  מרכיבי  אותם  וכל  ההשראה  הדחף,  מבחינת 

מצויינות ויצירה מדעית. 

המרכז מאפשר לנו לקיים סדנאות וועידות נפלאות. כבר בשנתיים 

מכל  לכאן  באו  אנשים  כאלה.  סדנאות   11 ערכנו  הראשונות  וחצי 

העולם. בזמנים כאלה של נידוי, חרמות ובידוד של ישראל, העובדה 

מדעית  באווירה  טובה  חוויה  כאן  ועוברים  לארץ  באים  שאנשים 

מצויינת, יש לה חשיבות עצומה. 

יכולים גם לקבל חוקרים חדשים מעולים. לא  הודות למרכז אנחנו 

ולא  ארצה  לחזור  אותם  שמעודד  נדיב,  תקציב  מקבלים  שהם  רק 

להישאר בחו"ל, הם גם זוכים לנחיתה רכה. הם לא באים לחלל ריק 

ההתחלה  ותומכת.  מגובשת  קהילה  על�ידי  כאן  מתקבלים  אלא 

מייד  להקים  לו  מאפשר  והמרכז  החדש,  לחוקר  מאוד  חשובה 

מעבדה, לגייס סטודנטים ולהמריא. 

עשינו,  השנים  במהלך  הציבור.  עם  המתהדק  הקשר  חביב,  ואחרון 

במימון המרכז, סדרה של פעולות שמשתפות את הציבור בעבודה 

שלנו: תחרויות בין תלמידים, תצפיות מודרכות בכוכבים, ועוד. אבל 

שאנחנו  הרגשנו,  שרצינו.  מה  את  לעשות  תמריץ  רק  היה  המימון 

לו  להחזיר  ושמחובתנו  מהציבור  דופן  יוצא  כסף  סכום  מקבלים 

חשוב  הוא  עושים  שאנחנו  המדע  למה  ברור  לנו  בתמורה.  משהו 

האלה,  בתובנות  הציבור  את  גם  לשתף  ונכון  צריך  אבל  ומרתק 

להנגיש לו את העבודה שלנו. 

מוקדמת  בשיחה  המחקר.  הנגשת  בנושא  קצת  נרחיב  בוא 
היסודי  החלקיק  הבוזון�היגס,  של  הגילוי  על  דיברנו  שערכנו, 
תורת  את  לכותרות  והעלה  ספורות  שנים  לפני  שהתגלה 
החלקיקים. המקשיב מהצד יכול היה לחשוב שזוהי שיחה בין 
שניים שמשתתפים במשחק מחשב, שעוסק בעולם מומצא. הוא 
כולל כמה הגדרות, כללים וחוקים, שכתובים בהוראות המשחק 
ושהמשתתפים מסכימים עליהם. למשל, הקביעה שהחלקיקים 
הטענה,  או  כוח.  וחלקיקי  חומר  חלקיקי  סוגים:  לשני  נחלקים 
שהבוזון�היגס נותן מסה לחלקיק החומר. זה נשמע כמו סיפור 

פנטזיה מומצא, כמעט ילדותי...

אנסח זאת אחרת: גם אנשים שמתעניינים במדע ומבינים היטב 
להבין  מתקשים  למשל,  החי,  בתא  שמתרחש  מה  על  הסברים 
את הפיזיקה. נראה שהיא דורשת דמיון גדול הרבה יותר מכל 
מדע אחר. הייתי אומרת אפילו שהיא דורשת אמונה בפיזיקאים, 

שהם לא מקשקשים ולא "עובדים עלינו". 
למה שאת קוראת "דמיון" או "אמונה" אנחנו קוראים "תיאוריה" 

נובעת  היא  ולדעתי  שהעלית  הטענה  את  מכיר  אני  "תורה".  או 

החיים  לניסיון  מנוגד  הפיזיקלי  ההסבר  קרובות,  שלעתים  מכך, 

בכמה  שנמצא  חלקיק  אומרת  זאת  מה  שלנו.  ולאינטואיציה 

מקומות? איך ייתכן שאור הוא גם גל וגם חלקיק? שתי הטענות 

שקורה  מה  את  שמתארת  הקוונטית,  מהפיזיקה  נובעות  האלה 

בחיי  בהם  מתנסים  לא  שאנחנו  קטנים,  כל�כך  גודל  בסדרי 

ומבוסס  "אינטואיציה"  מכנים  שאנו  שמה  אומר  זה  היומיום. 

התחושה  ומכאן  כאן,  "תופס"  אינו  שלנו,  היומיומי  הניסיון  על 

מעוגנות  אינן  האלה  שהתופעות  אומר  לא  זה  אבל  פנטזיה.  של 

במציאות הפיזיקלית. 

היא  אם  רק  תוקף  מקבלת  פיזיקלית  תיאוריה  דבר,  של  בסופו 

בצורה  שמחבר  תחום  שאין  לי,  נדמה  בניסוי.  בהצלחה  נבחנת 

המתמטיקאים  הפיזיקה.  כמו  ותיאוריה  ניסוי  מוצלחת  כל�כך 

כל�כך  לא  והביולוגים  ובניסויים,  במציאות  מתעניינים  ממש  לא 

הקצוות  בשני  אוחזת  לעומתם  הפיזיקה  בתיאוריה.  מתעניינים 

הניסוי  לפעמים  גדול.  חוזק  יש  פיזיקליות  לתיאוריות  ולכן  האלה, 

קודם לתיאוריה על�ידי כך שהוא מציג בפנינו תוצאה חדשה שלא 

צפינו ודורש שנפרש אותה על�ידי תיאוריה. לפעמים קורה ההיפך: 

ואז  מסויימת,  תופעה  של  קיומה  את  מנבאת  הקיימת  התיאוריה 

דוגמא מצויינת  הוא  ומוצא אותה. חלקיק הבוזון�היגס  הניסוי  בא 

למצב השני: השערות על קיומו נעשו כבר ב�1964 כפתרון לסתירה 

נמצא  הוא  יותר  מאוחר  שנה  ו�48  החלקיקים,  בתורת  שהתגלתה 

בניסוי הענק בסרן. 

בסופו של דבר צריך להאמין לפיזיקאים כי עובדה שהודות לטענות 

ולנבא  לוויינים  להעיף  מחשבים,  לבנות  אפשר  שלהם  המשונות 

ליקויי חמה. זה פשוט עובד.
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שיחה עם פרופ' אילנה ריטוב

פרופ' אילנה ריטוב, עומדת בראש מרכז המצויינות
"מחקרים אמפיריים של קבלת החלטות והמשפט"
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אחד המשפטים הקדומים הידועים לנו ביותר הוא משפט שלמה, שבו הכריע המלך בסכסוך בין שתי נשים על שייכותו 
של ילד, שכל אחת מהן טענה שהיא אימו. שלמה פקד לגזור את הילד לשניים ולחלקו בין הנשים, החלטה שהניעה את 

האם האמיתית לוותר על הילד כדי להגן עליו וכך נחשפה שייכותו. 

משפטים מודרניים תלויים פחות ביצירתיות של השופט ומושתתים על הליך פורמלי ומסודר יותר של ראיות ועדויות, 
ועדיין מעניין לבחון כיצד מתקבלות החלטותיהם של שופטים ומה משפיע עליהן. 

אבל הקשר בין משפט לקבלת החלטות אינו מוגבל רק לשופטים. הנחת העבודה של כל שיטות המשפט המודרניות 
היא, שקיומם של חוקים ושל מערכת משפט משפיע על ההחלטות של כלל האזרחים. 

החוק "לא תרצח", למשל, רווח כמעט בכל התרבויות האנושיות, ועצם קיומו והסנקציות על הפרתו מרתיעים אנשים 
מלרצוח. אפשר לומר, שבמידה מסוימת אדם מקבל החלטה אם לרצוח או לא בהתאם לשיקולי רווח והפסד שנקבעים 
על�ידי הנורמות המשפטיות. כך יכולה החברה לעצב את החלטותיהם של אנשים באופן שיעודד אותם להתנהג באופן 

הרצוי לחברה ולהימנע מפעולות שאינן רצויות לה.

עד לשנים האחרונות, ההנחות שעומדות בבסיס המערכת המשפטית לא הועמדו למבחן אבל לאחרונה התפתח תחום 
מחקר חדש שעושה זאת: משפט אמפירי. 

כלכלנים,  משפטנים,  פעולה  משתפים  והמשפט"  החלטות  קבלת  של  אמפיריים  "מחקרים  המצויינות  במרכז 
פסיכולוגים ואנשי מנהל עסקים כדי לחקור באופן אמפירי את התפיסות, ההתנהגויות וההחלטות המעורבות במצבי 

משפט שונים. 

הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תשע“ו | 2015/16 



119

איך עושים מחקר אמפירי של תחום המשפט?
של  סוגים  בשני  משתמשים  החוקרים  מתודולוגית,  מבט  מנקודת 
לא  החוקר  קיימים:  נתונים  על  מתבסס  הראשון  מחקר.  שיטות 
בבתי  נמצאים  לנתונים שכבר  אלא מתייחס  חדשים  נתונים  מייצר 
ניסויים  על  מתבסס  השני  הסוג  אותם.  ומנתח  למשל,  המשפט, 
גורם  של  השפעתו  את  לבדוק  רוצים  כאשר  בשטח.  או  במעבדה 
מסויים על קבלת החלטות, עושים מניפולציה של המשתנה הזה, 

ובודקים את השפעתו.

תני לי דוגמא למחקר אמפירי שמתבסס על נתונים קיימים
לפני שנים אחדות נעשה במשפט הפלילי תיקון לחוק, שביקש לחולל 
כלל  הוא  מורשעים.  של  דינם  את  גוזרים  שופטים  שבה  בדרך  שינוי 
הגדרה של שלבים שונים שצריכים להיעשות, שיקולים שצריך להביא 
בחשבון, וכד'. הרעיון של התיקון היה לקבוע פרמטרים ברורים ולצמצם 
השופטים.  של  באישיותם  מהבדלים  שנובעים  בענישה  ההבדלים  את 
נסיבות,  באותן  עבירה,  אותה  היא, שהעובדה שעל  הטענה המקובלת 
שופט אחד גוזר עשר שנות מאסר ושופט אחר רק חמש, מהווה פגיעה 

בשוויון בפני החוק. 

כדי לעשות האחדה של  הוכנס  בחוק  במילים אחרות: התיקון 
הענישה.

נכון, והשאלה היא, האם התיקון לחוק אכן יושם והשיג את מטרתו. 
כדי לבדוק זאת, חוקרים במרכז השוו את כל גזרי הדין שניתנו בשנה 

שלפני התיקון לאלה שניתנו בשנה שלאחריו, כשההשוואה נעשתה 
לפי סוגי העבירות, נסיבות ההרשעה ומאפייני המורשע. 

ונוסף לכך  המסקנה הייתה, שהתיקון אכן עשה האחדה של הדין, 
לטענה  מוחלט  בניגוד  זאת  בענישה.  להקלה  גרם  שהתיקון  נמצא 
המחקר  כלומר,  לתיקון.  בזמנו  שהתנגדו  מאוד  רבים  של  הגורפת 

הזה בדק נתונים בשטח כדי להעריך את יעילותו של החוק.

תני לי דוגמא למחקר אמפירי ניסויי
ראיות  קבלת  של  בסוגייה  עסק  במרכז  שנערכו  המחקרים  אחד 
הכרעת  תלויה  מידה  באיזה  לדעת,  ביקשו  החוקרים  משפטיות. 
השופט בישירותן של הראיות שמוצגות בפניו. האם החלטתו תשתנה 

כאשר הראיות לא יהיו ישירות אלא כאלה שדורשות היסק כלשהו? 
שתי קבוצות אנשים שעוסקים במשפט התבקשו להכריע במשפט 
 .6 בכביש  מהירות  עבירת  של  מצב  תיאור  קיבלו  הם  תעבורה. 
מהירות  ממצלמת  ישירה  ראיה  להם  שיש  נאמר,  אחת  לקבוצה 
שרשמה את מהירותו של הנהג ותיעדה אותו כאשר הוא עבר את 
המהירות המותרת. קבוצה אחרת הייתה צריכה להסתמך על ראיה 
עקיפה: נהג שצולם בנקודה א' בשעה מסויימת ובנקודה ב' בשעה 
הממוצעת  המהירות  של  פשוט  חישוב  שאיפשר  באופן  אחרת, 
שיקולים  ואינה מערבת  וודאית  היא  החישוב  כיוון שתוצאת  שלו. 
של  סוג  באותו  בדיוק  מדובר  המקרים  שבשני  הרי  סטטיסטיים, 
ראיות. אלא שבמקרה הראשון מדובר בראיה ישירה ובמקרה השני 

צריך היה להסיק את המהירות מהנתונים.
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והתוצאות?
הנטיה להרשיע הייתה גדולה יותר כאשר הראיה הייתה ישירה.

מהי הסיבה, לדעתך? 
שיש  בעייתיות  על  מצביעים  קוגניטיבית  בפסיכולוגיה  מחקרים 
לאנשים עם היסקים, ולכן ההסבר קשור כנראה לאופיים של תהליכי 
החשיבה הבסיסיים. אבל אי אפשר לומר שיש לנו הסבר מלא לתופעה, 

והמחקר נמשך. 

הנבדקים היו שופטים?
קשה מאוד להשיג שיתוף פעולה עם שופטים. לכן הנבדקים היו עורכי 
בשנים  למשפטים  סטודנטים  תעבורה,  במשפטי  שמתעסקים  דין 
גבוהות וכד' בניסיון "להתקרב" כמה שיותר מבחינת הדירוג הפורמלי 

לשופטים.

זה לא בהכרח מייצג את מה שהיה קורה אצל שופטים. 
זו אכן מגבלה אבל המחשבה היא שיום אחד האנשים האלה ממש יהיו 

שופטים, כך שבאופן מסויים זה מייצג אותם. 

זה  איך  אפליה מתקנת.  של  בנושא  עוסק  אחד המחקרים שלכם 
קשור למשפט?

באופן  משפטיות.  לשאלות  קשורות  ציבורית  מדיניות  של  סוגיות  הרבה 
למדיניות  מגיבים  אנשים  איך  במיוחד  התעניינו  לא  משפטנים  מסורתי, 
מסויימת, אבל כיום הם נכונים יותר להתייחס לנושא ולהביא אותו בחשבון. 
בני אדם, בהעדפות שלהם ובדרכים שבהן  הם מתעניינים בתפיסות של 
הם מפרשים דברים. במחקר שערכו חוקרי המרכז בנושא שוויון ואפליה, 
נעשה ניסיון להבין איך נכון לעשות אפליה מתקנת כדי שהציבור יתמוך 
בה. מצד אחד, כולם רוצים לעזור לחלשים ולשלב אותם יותר בחברה. מצד 
שני, כשעושים אפליה מתקנת, יש חזקים שנפגעים )אלה שנדחקים מפני 

החלשים(, וזה עלול לעורר התנגדות.

מה בדיוק בדקתם?
התייחסנו לסוגייה של קבלה ללימודים. באופן עקרוני, כאשר בוחרים 
כאלה  של  קצרה"  "רשימה  עושים  המועמדים,  כלל  מתוך  סטודנטים 
אנשים  מספיק  אין  ברשימה  אם  הקבלה.  בתנאי  לעמוד  שהצליחו 
מהקבוצות החלשות, שהחברה מעוניינת לעודד, יש להוסיף לרשימה 
כמה מהם, גם אם הם לא עברו את סף הקבלה הרגיל. זה פירושה של 

"אפליה מתקנת". 
בראשונה  "תיקון":  של  שונות  דרכים  שתי  בין  להשוות  אפשר  עכשיו 
אומרים שכדי להכניס את המועמדים החלשים לרשימה, נוציא ממנה 
כמה מועמדים ונכניס במקומם חלשים. זה מצב, שבו יש תחושה שאתה 
יכול להצביע על מי שנפגע מהאפלייה המתקנת - המועמדים החזקים 
ארוכה,  רשימה  מכינים  השנייה  באסטרטגיה  מהרשימה.  שהוצאנו 
שמורכבת מהרשימה הקצרה של החזקים, שנוספו אליה כמה מועמדים 
חלשים, ואז עורכים הגרלה שתבחר את המתקבלים הסופיים. זה מצב 

שבו לא לגמרי ברור מיהו זה שנפגע. 

ומה מצאתם? 
תלויה  התהליך  את  לקבל  בציבור  שהנכונות  הראנו,  כללי  באופן 
המתקנת  האפליה  את  לאהוד  נוטה  פחות  הציבור  שלו.  במיסגור 
כאשר ברור מיהם האנשים שישלמו את המחיר. לעומת זאת, כאשר 
אי אפשר להצביע על מי שבסופו של דבר ייפגע ממנה, הציבור מגלה 
שברגע  שמראים,  אחרים  למחקרים  גם  מתקשר  זה  אהדה.  יותר 

שהנפגע מזוהה יש יותר נטייה להגן עליו.

שכיר.  לעומת  עצמאי  מיסים  משלם  של  מצב  מזכיר  קצת  זה 
צריך  הוא  כי  )רגשית( לשלם את המס  יותר  הראשון, מתקשה 
שלו.  היה  שכבר  מה  את  ולהפסיד  לכיס  שלו  היד  את  להכניס 

השני, לעומת זאת, מקבל את משכורתו כשהיא כבר מנוכה. 
נכון. ייתכן מאוד שזה באמת קשור לנטייה שלנו לשנוא הפסד של 
מה שהוא כבר שלנו. דניאל כהנמן ועמוס טברסקי הראו, שאנשים 
ובמילים  לרווח,  מאשר  להפסד  גדול  יותר  הרבה  משקל  נותנים 

אחרות, שהם שונאים להפסיד יותר מאשר הם אוהבים להרוויח.

יש למרכז מטרה? 
ראשית, כמו כל מחקר אקדמי, המניע העיקרי שלו הוא להבין את העולם. 
באופן ספציפי יותר, אנחנו מנסים למצוא את הגורמים שמשפיעים על 
תהליכים של קבלת החלטות ובוחנים עד כמה התנהגותם של אנשים 
בהקשרים המשפטיים )או בהקשרים אחרים שהמשפט מתעניין בהם( 

היא רציונלית או שהיא מתאפיינת בהטיות שיטתיות.

השפעתן  את  שבודק  האחד,   - עליהם  שסיפרת  הניסויים  משני 
בין  שמשווה  והשני  עקיפות,  ראיות  לעומת  ישירות  ראיות  של 
שני סוגים של אפליה מתקנת - ניכר שהאדם אינו מתנהג בצורה 

רציונלית, כפי שהוכיחו כבר רבים וטובים.
נכון, ולכן אנחנו מנסים לברר את ההטיות. למחקרים האלה יש השלכות 
המתקנת,  באפליה  שעוסק  המחקר  הציבורי.  העולם  על  מעשיות 
צריך  שבהן  אחרות,  ציבוריות  סוגיות  על  אותנו  ללמד  יכול  למשל, 
להקריב את טובתה של קבוצה מסוימת למען טובת הכלל. לדוגמא: 
בנייה של סל התרופות, שם צריך לבחור את החולים שיילקחו מהם 

משאבים לטובת המימון של קבוצה אחרת. 

מה היתרון של המרכז על פני קבוצות המחקר הבודדות?
כך שבמידה רבה המרכז  בחיתוליו,  נמצא  הנושא של משפט אמפירי 
לומר,  אפשר  מחייב.  שהוא  תחומיות  הרב  ואת  קיומו  את  מאפשר 
כל  פעלו  כה  שעד  קבוצות  בין  להפגיש  המגמה  את  מייצג  שהמרכז 
ליחסי  ותורם  ועוד  משפטנים  כלכלנים,  פסיכולוגים,  בתחומה:  אחת 

גומלין ביניהן.
נוסף על כך, כיוון שמדובר בתחום חדש ומתפתח בכל העולם, ואנחנו 
יותר מתקדם מהשאר, המרכז מציב את ישראל  נמצאים במצב קצת 
בינלאומי,  כנס  עורכים  אנחנו  בשנה הבאה  העולמית.  בחזית המחקר 
מהלך  העולם,  מכל  אמפירי  במשפט  מובילים  חוקרים  לכאן  שיביא 

שישים אותנו על המפה כגורם מאוד משמעותי בתחום.
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שיחות עם חוקרים

שיחה עם פרופ' הלל פרום

פרופ' הלל פרום, עומד בראש מרכז המצויינות
"הסתגלות צמחים לסביבה משתנה: הבנה מערכתית ומידול של תגובות

צמחים לעקות א�ביוטיות זמניות ולשינויי אקלים ארוכי טווח"

כל היצורים החיים מתעצבים ומסתגלים לתנאי הסביבה המשתנים בדרך של ברירה טבעית. זהו תהליך אבולוציוני 
יעיל מאוד אך הדרגתי וממושך, שאורך דורות רבים ובסופו שורדים הצמחים ובעלי החיים המותאמים ביותר לסביבה. 
אלא שבשנים האחרונות, כדור הארץ נתון לשינויי אקלים מהירים ולא הדרגתיים, שפוגעים בצמחים ובבעלי החיים 

מבלי שיהיה לאוכלוסיות מספיק זמן להסתגל. 

גורמים כמו יובש, חום ומליחות תמיד היוו עקות, שאיימו לפגוע בגידולים כמו חיטה, תירס ועגבניות אבל עם ההתחממות 
הגלובלית, הם הפכו לאקוטיים ופגיעתם עלולה להיות אנושה. עם הֶהאצה בתהליכי הִמדבור והרס של שטחים חקלאיים 

כתוצאה מייבוש ומעליה במליחות הקרקע, עולה חשש גדול לגבי יכולתנו להמשיך ולייצר את המזון הדרוש לנו. 

מה יהיה? 
מדענים עמלים לחקור את הביולוגיה של הצמח בניסיון לפצח את 
סביבתיות.  עקות  עם  להתמודד  יכולתו  על  שאחראים  המנגנונים 
ואז  שלהם  ההסתגלות  דרכי  את  מהצמחים  ללמוד  היא  המטרה 
הגירסה  היבול. קבלו את  בהן להשבחת  ולהשתמש  אותן  להעצים 

המודרנית לפסוק "הזורעים בדמעה - ברינה יקצורו". 

בוא נתחיל במרכז. מה יש בו שאין באוניברסיטאות הבודדות?
הקמתו  וברב�תחומיות.  גדול  בגיוון  מתאפיין  המרכז  ראשית, 
ייחודית לגייס מדענים מעולים, שתחומי המחקר  יצרה הזדמנות 
שלהם שונים אך משלימים זה את זה בניסיון לפענח את מנגנוני 

ההסתגלות בצמחים. רוב המדענים במרכז הם חוקרי צמחים אבל 
חישובית  בביולוגיה  שעוסקים  המחשב,  ממדעי  חוקרים  גם  יש 
ובביואינפורמטיקה לצורך הבנת התהליכים המתרחשים בצמחים. 
כיום, כשיש בידינו טכנולוגיות שבעזרתן אנחנו מגלים המון מידע 
בלי  להתקדם  אי�אפשר  ביניהם,  והיחסים  חלבונים  גנים,  על 

ביולוגיה חישובית. 
והן  אדיר,  בקצב  כיום  מתפתחות  חדשות  טכנולוגיות  כך  על  נוסף 
מאפשרות לערוך מחקרים על שאלות מורכבות, שלא יכולנו אפילו 
ולנצל  האלה  הטכנולוגיות  עם  להתמודד  כדי  בעבר.  עליהן  לחלום 
אותן לטובת המחקר, קלטנו לאחרונה גם חוקרת חדשה, פיזיקאית, 

שתחום ההתמחות שלה הוא אופטיקה.
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ספר לי קצת על הטכנולוגיות החדשות
זו עוד אחת ממטרות המרכז: לרכוש תשתיות מחקר חדשות ולהתקדם 
למחקר  התשתיות  כללי,  באופן  הטכנולוגיה.  בחזית  שנמצא  במחקר 
יקרות מאוד, כך שמוסד בודד לא יכול בשום אופן לרכוש אותן בעצמו, 

וזה נובע מהמורכבות ומהתחכום שלהן. 

רכשנו למשל, בעזרת המרכז, מכשיר הדמיה שמתבסס על טכנולוגיה 
איזה  לדעת  רצינו  כאשר  עכשיו,  עד   .Imaging in situ שנקראת 
חומרים נמצאים ברקמה מסויימת היינו צריכים לכתוש את הרקמה, 
והספקטרומטר היה מזהה עבורנו את הרכב החומרים הכללי. בעזרת 
הרקמה  ברמת  נעשית  הספקטרוסקופיה  החדש,  ההדמיה  מכשיר 
השלמה, למשל בעלה השלם, כך שאנחנו יכולים לזהות את החומרים 
מסויים  טיפול  לנסות  למשל,  מאפשר,  זה  שלהם.  המקורי  במיקום 
פיזורם  ועל  על רמתם   - חומרי הצמח  על  הוא משפיע  כיצד  ולבדוק 
בעלה, בשורש או בפרח השלמים. זה פיתוח מדהים, שעשוי לשמש לא 
רק חוקרי צמחים אלא מדענים מתחומים אחרים, שעוסקים ברקמות 
של בעלי חיים ושל בני אדם. קנינו גם מיקרוסקופ קונפוקאלי, שמקור 
מדוייקות  תמונות  לקבל  לנו  שמאפשר  דבר  לייזר,  הוא  שלו  האור 
בעצמים  להבחין  שמאפשרת  כל�כך,  גבוהה  פירוט  ברמת  להפליא 

שנמצאים בתוך התא וגם ליצור הדמייה תלת�ממדית שלהם.

מתקדם  הכי  חדש,  ציוד  ורכישת  התשתיות  שהרחבת  לומר,  חשוב 
שיש, לא רק שהן משכללות את כלי המחקר בתחומים הקיימים, הן 
גם מאפשרות כניסה לתחומים חדשים לגמרי. אחד התחומים האלה 
נקרא "פנומיקה", והוא עוקב אחרי התכונות הפיזיקליות והביוכימיות 
של יצורים חיים במהלך השתנותם - הן כתוצאה משינויים גנטיים הן 
בתגובה לשינויים בסביבה. התחום הזה צמח בעקבות פיתוח מכשור, 
שמבוסס על מערכות אופטיות שיודעות למדוד פרמטרים פיזיולוגיים 
בצמח השלם: תכולת המים שלו, יעילותו הפוטוסינתטית, טמפרטורת 
העלה, וכד'. המעקב נעשה אחרי כל צמח וצמח באופן אוטומטי ולאורך 
ומנתח אותם באופן כמותי. בסופו  והמחשב אוסף את הנתונים  זמן, 
של דבר מתקבלת תמונה דינמית שמאפשרת הבנה של תפקידי הגנים 
החכמות  הטכנולוגיות  מסויים,  שבשלב  להבין,  חשוב  בצמח.  השונים 
בכלל  אפשר  אי  ובלעדיהן  במחקר,  הסטנדרט  להיות  הופכות  ביותר 

להשתלב במדע המודרני העולמי. 

תאר לי פרוייקט שאתם חוקרים במרכז
היא  בצמחים  ידועות  הפחות  אך  המרתקות  התופעות  אחת 
איך  עושים עם המים. אם תשאלי אנשים  האינטראקציה ששורשים 
צמחים מוצאים מים, הם יתארו לך שורש שתקוע באדמה וקולט מים 
אם במקרה הם נמצאים שם. המחשבה המקובלת מתייחסת לשורש 
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מחפשים  שורשים  המצב.  לא  בהחלט  זה  אבל  פסיבי,  איבר  כאל 
מים באופן אקטיבי, כלומר יש להם מנגננוני חישה שעוזרים להם 

לגלות מים. 

מה זה אומר, איך רואים את זה? 
בסביבת  המים  ריכוז  את  כלומר  המים,  פוטנציאל  את  משנים  אם 
מטבעם,  הגבוה.  הפוטנציאל  לעבר  מתכווננים  השורשים  השורש, 
שורשים פונים אל תוך הקרקע, בכיוון של כוח הכבידה, אבל יש להם 
יכולת לחוש מגוון של גירויים סביבתיים, כולל מחסור במים או  גם 
מחסום פיזי, ואז "לוותר" זמנית על התגובה לכבידה ובמקום זה לכוון 
את עצמם למקור מים או למעקף של המחסום הפיזי, בהתאם לגירוי. 
הראשון ששם לב ליכולת הזאת של השורש היה צ'ארלס דרווין והוא 
אפילו קבע שהחישה לגירויים הסביבתיים נעשית בכיפת השורש. אבל 
מאז ועד היום כמעט שלא נוסף ידע בנושא, וזה מוזר כשמדובר בנושא 
והגנומיות,  הטכנולוגיות  להתפתחויות  הודות  עכשיו,  חשוב.  כל�כך 
בעזרת הביולוגיה החישובית והביואינפורמטיקה, אפשר יהיה לחקור 
את התופעה הזאת לעומק. כדי לזהות את הגנים שמעורבים בתופעה 
וכדי להכיר את המולקולות שמרכיבות את המנגנון, אנחנו מחפשים 
מוטנטים שפגומים ביכולת הזאת, כלומר ש"לא יודעים" לחפש מים. 

עם איזה צמח אתם עובדים? 
הוא  שלנו  המודל  צמח  גם  אחרים,  בוטניים  מחקרים  בהרבה  כמו 
ארבידופסיס, ובעברית תודרנית. במקביל, אנחנו עובדים גם על צמח 

העגבניה בגלל החשיבות המעשית שיש לו.

התופעה הזאת של חיפוש אחרי מים, נפוצה בכל הצמחים?
יכולה  ולמצוא את המים  יכולתו של הצמח לחפש  כן, אבל מידת   

להשתנות לפי האקולוגיה שלו.

וגילוי של מים  יש מנגנון חישה  יובש  לצמחים שגדלים בתנאי 
יותר מפותח מאשר לצמחים אחרים?

בינלאומי,  פרוייקט  במסגרת  לענות  יהיה  אפשר  כאלה  שאלות  על 
ארבידופסיס  צמחי  אוספים  ראשון  בשלב  גנומים".   1001" שנקרא 
זו  ואקולוגיות שונות ברחבי העולם, שנבדלות  מנישות גיאוגרפיות 
מזו בתנאי הסביבה. זה ייתן לנו מגוון גדול של צמחים בעלי תכונות 
שונות, כולל כאלה שמגלים תגובות שונות לעקות א�ביוטיות )כמו 
חום, יובש ומליחות(. בשלב השני, הכוונה היא למפות את הגנים של 
מסויימים.  לגנים  מסויימות  תכונות  לשייך  כדי  האלה  הצמחים  כל 
יהיה לבדוק, למשל, הבדלים בגנים שאחראים על מנגנון  כך אפשר 
החישה וגילוי המים בין צמחים שגדלים בתנאי יובש לצמחים אחרים. 

יהיו לזה גם יישומים, מן הסתם
ההשקייה  משטרי  את  לכוון  יהיה  אפשר  ראשון,  בשלב  בוודאי. 
בהתאם לתכונות של הצמח ובשלב מאוחר יותר לפתח צמחי יבול, 
כשהם  גם  אותם  לגלות  שיוכלו  כלומר  למים,  יותר  רגישים  שיהיו 

בכמות קטנה. 

ועוד כמה מחקרים, לדוגמא?
אנחנו חוקרים את מערכת העברת האותות בצמח: גם כאלה, שנקלטים 
מבחוץ ומועברים אל תוך התא באופן שמשפיע על המבנה והתפקוד 
שלו, וגם אותות שנעים בין החלקים השונים של הצמח. יותר ויותר 
מתברר, שמערכת העברת האותות בצמח דומה לזו שקיימת בבעלי 
 החיים, ובעזרת הגנטיקה אנחנו מנסים לבחון את הגנים האחראים עליה. 
היא  עקה,  בתנאי  ביטוי  לידי  שבאה  המעניינות,  התופעות  אחת 
קיומם של נקודות בקרה ו"צמתי החלטה" בצמח, שבהם הוא צריך 
"להחליט" עד כמה קשה העקה שרקמה מסויימת נמצאת בה. אם 
"להרוג"  יתחיל  הצמח  מאוד,  חמורה  "החלטה" שהעקה  מתקבלת 
תאים מסוימים - בתהליך מבוקר - וישתמש בחומרים שלהם כדי 
"שווה"  השלם,  הצמח  של  ברמה  ולשרוד.  התאים  שאר  את  להזין 
החומרים  את  ולהעביר  זקנים  עלים  להרוג  החלטה  לקבל  לצמח 
ימשיכו  ואז  תחלוף  שהעקה  עד  שיחכו  הצעירים,  לעלים  שלהם 
של  מבוקר  במוות  שמעורבים  האלה,  התהליכים  הבנת  להתפתח. 
תאים בתנאי עקה, תוכל לתרום לפיתוח זנים שיהיו עמידים יותר 

לתנאים כאלה. 

עוד חוקרים במרכז את הדינמיקה של מבנים תאיים, שמתרחשת 
חשיבות  מהם.  יוצא  הוא  וכאשר  עקה  לתנאי  נכנס  הצמח  כאשר 
כיסוי  הדופן,  התא:  את  שעוטפות  השכבות  למבנה  יש  מיוחדת 
השעווה וקרום התא. אחד הפרוייקטים שלנו מתמקד באינטראקציה 
הייחודית של מינרלים כמו סידן וסיליקון לבין דופן התא, שמחזקת 
את חלקי הצמח השונים. אנחנו מנסים להבין את הבסיס המולקולרי 
לכך. ככל שאנחנו מבינים יותר, כך אנחנו נחשפים למורכבות הגדולה 

ואז גם השאלות מתפתחות.

חיים  בעלי  של  לביולוגיה  יותר  מתחברים  שאנשים  לי,  נדמה 
מאשר לביולוגיה של צמחים. זה נכון?

הודות  כיום.  המצב  שזה  חושב  לא  אני  בעבר,  נכון  היה  שזה  ייתכן 
לשאול  כבר  אפשר  שהתפתחו,  החישוב  ולכלי  הגנומית  לטכנולוגיה 
שאלות מעניינות גם על הגנום המורכב של הצמחים. תוסיפי לזה את 
העובדה שמדובר במחקר בסיסי שעשויות להיות לו השלכות כבירות 
על המציאות, והנה לך תחום מרתק שיש לו גם חשיבות לפתרון בעיות 

עולמיות כגון אספקת מזון, ניצול מים, בעיות אנרגיה ואיכות סביבה.

ומילה לסיום?
ממש  במרכז  עושים  שאנחנו  זה  כמו  ורב�מימדי  מחקר רב�תחומי 
מתבקש במדינה קטנה כמו שלנו. שוב אנחנו נוכחים לדעת, ששילוב 
הם  תשתיות  של  רכישה  לצורך  משאבים  ואיגום  מחקר  כוחות 
את  ליעל  כדי  לעשות  שיש  אפילו,  ההכרחיים  הנכונים,  הדברים 
הפעילות, למנף את הקיים ולהצטיין. בהשראת המרכז עשינו אפילו 
איגום משאבים של הוראה. קיימנו בתל�אביב קורסי קיץ, שהגיעו 
הם  מחו"ל.  ואפילו  בארץ  האוניברסיטאות  מכל  סטודנטים  אליהם 
ביותר  המעולים  החוקרים  מפי  ביותר,  החמים  לנושאים  נחשפו 

וברמה הכי גבוהה. זה היה נפלא.
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בין�לאומית

תכניות לשיתוף פעולה 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. 

מזה מספר שנים, הרחיבה הקרן את השתתפותה בתכניות בין־לאומיות.
פעילות זו החלה במסגרת התכנית השישית של האיחוד האירופאי והורחבה בתכנית השביעית. 

:)Networking the European Research Area( ERA-NET בעבר השתתפה הקרן בשני פרויקטים במסגרת תכנית
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 התכנית ניתן למצוא באתר הפרויקט  

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

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

 )IDRC( והמרכז הבין�לאומי למחקר ופיתוח )CIHR( במחזור זה החל גם שיתוף פעולה בין המכון הקנדי לחקר הבריאות
לבין הקרן הלאומית למדע.

ראוי לציין כי בנוסף לפעילויות אלה, נפתחו תכניות משותפות של הקרן וגופים שונים בעולם )כגון מכון Broad בארה"ב 
)ראה עמ' 67(.

יש להדגיש, כי כל התכניות 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) GRCהקרן הלאומית למדע שותפה ב־

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

לפורום לקידום איכות מדעית.
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בעל המאה הוא כידוע בעל הדעה. איך זה מתבטא בהחלטות 
של קרנות המחקר? 

כיוון שמחקרים תלויים במידה רבה בכספים שהם מקבלים מקרנות 
יש  שלהן  ולהחלטות  כוח  הרבה  יש  אכן  שלקרנות  יוצא  המחקר, 
השפעה רבה על עולם המחקר. אין לקרנות מחקר לאומיות השפעה 
על  השפעה  להן  יש  בהחלט  אבל  כמובן,  המחקרים,  תוצאות  על 
ומטפחות  מדעית  מצויינות  מזהות  שהן  כך  על�ידי  המחקר  רמת 
שלפיה  ברורה,  מדיניות  יש  למשל,  למדע,  הלאומית  לקרן  אותה. 

התמיכה במחקר מתבססת על תהליך תחרותי שהשיקול היחיד בו 
הוא המצויינות המדעית. הבחירה נעשית ללא קשר לתחום הדעת, 

לנושא הספציפי או לשיוך המוסדי של החוקר. 
בתכנון  מתערבת  לא  הקרן  אחד  מצד  עדין:  משקל  בשיווי  מדובר 
ובמהלך המדעי של המחקרים ומאפשרת לחוקרים חופש פעולה 
יכולתם; מצד שני, כגוף שיש לו ראיה  מלא כדי למצות את מלוא 
הזירה  של  מעמיקה  והכרה  בעולם,  מחקר  תכניות  של  כוללת 
המחקרית בארץ, יש ביכולתה לתרום לקידום המחקר על�ידי ייזום 

פרופ' בני גיגר

פרופ' בני גיגר, יו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן הלאומית למדע,
על השותפות ב�Global Research Council( GRC( - מועצת המחקר הכלל�עולמית

"אם אין קמח אין תורה", אמרו רבותנו, ובעולם המדע מי שמחלק את "הקמח" הן קרנות המחקר. איך זה נעשה? 
אילו מאפיינים צריכים להיות למחקר כדי שהקרן המדעית תממן אותו? האם עליו לעסוק בנושא "חם", שנמצא בלב 
העשייה המדעית העכשווית, או שמא כדאי שיטפל דווקא בתחום חדש ולא מוכר עדיין? ומה חשוב יותר - נושא 

המחקר או כישוריו של האדם שמוביל אותו? 

בבואן לחלק את המשאבים המוגבלים המצויים ברשותן, עומדות קרנות מחקר בכל העולם בפני סוגיות עקרוניות 
האמריקאית  הלאומית  הקרן  הציעו  ב�2011  החלטות.  לקבל  כדי  עדיפויות  סדרי  לקבוע  צריכות  והן  אלה,  כגון 
 )Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG( הגרמנית  הלאומית  והקרן   ,)National Science Foundation, NSF(
להפגיש בין הגופים המקצועיים שמתמחים בתמיכה במחקר מכל העולם כדי לדון יחד בסוגיות אלה ולנסות לגבש 

Global Research Council(: מועצת המחקר הכלל�עולמית.  ( GRCקווי מדיניות משותפים. ב�2012 הוקמה ה�

שיחות עם חוקרים
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של תכניות בעלות מאפיינים ייחודיים כגון תכנית ביכורה, שמתמקדת 
שבהן  המצויינות,  מרכזי  תכנית  או  ורווח,  סיכון  עתיריי  במחקרים 
שיתופי פעולה רב�תחומיים בין חוקרים חדשים וותיקים, ממוסדות 
האישית.  למצויינות  ומעבר  בנוסף  חשובים,  מרכיבים  הינם  שונים 
השאלה כיצד מתנהלים בין שני הקצוות האלה ואיך אפשר לנצל את 
הכוח שיש לקרנות כדי להעצים את המדע היא שאלה אשר מעסיקה 
סיעור  תהליכי  לקדם  וכדי  העולם,  ברחבי  מרכזיות  מחקר  קרנות 

.GRCמוחות גלובליים בנושא הוקם ה�

 ?GRCאיך מתנהלים המפגשים במסגרת ה�
קרנות  של  נציגים  בו  שמשתתפים  עולמי,  כנס  מתקיים  שנה  בכל 
הכנס  את  מארחת  המדינות  אחת  ויותר.  מדינות  מ�50  מחקר 
אחרת  מדינה  עם  בשיתוף  מאורגן  והוא  יפן(  הייתה  זו  )ב�2015, 
מכפילה  הזאת  השותפות  אפריקה(.  דרום  זו  הייתה  זה,  )במקרה 
מאפשרת  וגם  בכנס  השונות  המדינות  של  הפעילה  המעורבות  את 
למדינה מתפתחת להיצמד למדינה מפותחת וללמוד ממנה. במהלך 
או שתיים שקרנות המחקר מתמודדות  סוגיה אחת  מגדירים  הכנס 

איתן ושחשוב לכן לדון בהן. 
בהמשך לכנס השנתי, מתקיימים כנסים שדנים בסוגיות שהוגדרו, אך 
מדינות  משתתפות  כזה  כנס  בכל  אזורית:  ברמה  נערכים  הם  הפעם 
הפסיפית,  אסיה  אמריקה,  אפריקה,  גיאוגרפי:  אזור  אותו  שחולקות 

אירופה והמזרח התיכון שמצטרף לצפון אפריקה. 

ישראל נמצאת ב...?
עם  בשיתוף  הקרן  אירגנה  האחרון  האירופאי  הכנס  את  אירופה. 
המפגש   .)Science Europe( האירופאיות  המחקר  קרנות  של  האיגוד 
היה אמור להתארח בישראל, בסתיו 2014, אך עקב סמיכות הזמנים 

ל"צוק איתן" הוחלט לקיימו בבריסל.
בכל כנס אזורי משתתפים למעלה מ�100 נציגים של גופים שמממנים 
המרכזית,  ההרצאה  אחרי  הממשלות.  מטעם  ומשקיפים  מחקר 
הרלבנטיות,  בסוגיות  שעוסקות  דיון  לקבוצות  מתחלקים  הנציגים 
וישנן כמובן גם השיחות הלא רשמיות אך הפוריות מאוד שמתרחשות 

במסדרונות או תוך כדי הארוחות והפסקות הקפה. 

תן לי, בבקשה, דוגמא לסוגיה שנידונה בכנס 
אחת הסוגיות שנידונה במפגש האזורי האחרון ובכנס בטוקיו הייתה: 
למחקרים  היא  הכוונה  דרך?  פורצי  מחקרים  ומממנים  מזהים  כיצד 
שחושפים תגליות מהפכניות או מפתחים שיטות חדשניות, שיכולות 
העולם.  של  או  האדם  של  שלנו  הבסיסית  ההבנה  את  לגמרי  לשנות 
נודעת  לא  לארץ  כניסה  מחייבים  כאלה  מחקרים  קרובות,  לעתים 
שמשתרעת אי שם מעבר למה שאנחנו מכירים כיום. זה כרוך בסיכון 
ברמת  לצפות,  ניתן  לא  שבראשיתו  גדול  במאמץ  מדובר  כי  גבוה 
הסתברות גבוהה אם יושגו או לא יושגו תוצאות. איך ניתן להעריך את 

האיכות של בקשות כאלה?
הן מממנות  בטוח".  על  "ללכת  נוטות  הנסיון מראה, שקרנות מחקר 
רעיונות  ומעמיקים  משכללים  מבססים,  שמפתחים,  מחקרים 

קיימים. מחקרים כאלה מתבססים על גוף גדול של ממצאים וראיות 
ומתאפיינים בהתקדמות הדרגתית ובאופק מוגדר למדי. ההתקדמות 
זאת,  עם  עצומה,  חשיבות  בעלי  להישגים  מובילה  הזאת  השיטתית 
פריצות הדרך הגדולות במדע קורות בדרך כלל באופן לא הדרגתי ולא 

צפוי כשחוקר מחליט ללכת בדרך חדשה שעדיין לא נסללה. 
זה קורה, לעתים, כאשר כלי המחקר הקיימים אינם יכולים לתת מענה 
לשאלות של החוקר, והתסכול מוביל אותו לפתח כלי מחקר חדשים 
חוקר  אחרים,  במקרים  כולו.  לתחום  דרך  כפורצי  בהמשך  שמתגלים 
כשהיא  גם  אותה  לחקור  ומתעקש  חדשה,  בתופעה  במקרה  נתקל 
פרס  זוכי  על  למשל,  נסתכל  אם  המקובלות.  התפיסות  על  מערערת 
נחת בשלבים מוקדמים של המחקר  רוו  נראה שרבים מהם לא  נובל, 
הזרם  נגד  שלהם  השחיה  עולמית.  לתהילה  הדרך,  בהמשך  שזכה, 
ולעתים,  ביסוס  כאיזוטרית, חסרת  לא אחת  הדרך,  בתחילת  נראתה, 

אפילו מופרכת.
כאילו  גם במחקרים שנראים  להשקיע  אותנו שראוי  זה מלמד  ניסיון 
נלקחו מעולם הדמיון הפרוע. ברור שאי אפשר לממן כל מחקר שהולך 
נגד הזרם ושאינו מתווה דרך מסודרת, רק משום ההליכה נגד הזרם. 
רובם הגדול לא יוביל, קרוב לוודאי, לתוצאה פוריה. אבל כדאי לפתח 
מחושבים,  סיכונים  לקיחת  שתאפשר  טווח,  ארוכת  חדשה,  גישה 

שיאפשרו לנו לא להחמיץ את המעטים שעשויים להצליח.

בחברות  סיכון שמשקיעות  הון  לקרנות  דומה  זה  מסוים  במובן 
הייטק, לא? יש קרנות שמשקיעות בחברות שנמצאות בשלבים 
מאוד ראשוניים, ואחרות שמוכנות להשקיע רק כשהחברה כבר 
וחדשני,  ראשוני  ברעיון  מוכן להשקיע  "על המסלול". אם אתה 
גדול אבל גם הסיכוי להרוויח  הסיכון שלך לאבד את ההשקעה 
גדול, ולהיפך: כאשר אתה משקיע בחברה מגובשת יותר, הסיכון 

שאתה לוקח קטן בהרבה אבל כך גם הסיכוי לרווח.
הבולטים  ההבדלים  זאת,  עם  השניים,  בין  דמיון  קווי  ספק  ללא  יש 
עולם  הזמנים.  ולוח  המוטיבציה  הם  בסיסי  למחקר  הייטק  בין 
רווח  ומכוון להשגת תוצרים שמבטיחים  צורך  ההייטק מונע על�ידי 
לרווח  ומכוון  סקרנות  על�ידי  מונע  הבסיסי  המחקר  ואילו  כלכלי, 
ארנון  ורות  סלע  מיכאל  כלכלי.  דווקא  לאו  ותרבותי,  אינטלקטואלי 
צפוי  בלתי  באורח  הוביל,  אשר  בסיסי  אימונולוגי  במחקר  עסקו 
עבודתם  גם  כך  נפוצה.  בטרשת  לטיפול  הקופקסון,  לפיתוח  מראש, 
כבסיס  כיום  צ'חנובר, שמשמשת  ואהרן  החלוצית של אברם הרשקו 
הבדל  גם  כמובן,  ישנו  ואחרות.  אנטי�סרטניות  תרופות  לפיתוח 
מבחינת סקלות הזמן: בהייטק צריך להציג הישג לפני שנגמר הכסף 
של ההשקעה הראשונה ובדרך כלל זה לוקח חודשים או שנים בודדות. 
אחרי  רק  קרובות  לעתים  מתקבלות  התוצאות  זאת,  לעומת  במדע, 

20-10 שנה ויותר.
הצורך  מבחינת  התחומים  שני  בין  דמיון  קווי  גם  יש  השוני,  על�אף 
להשקיע  צריכות  מחקר  קרנות  גם  להשקעה".  "עדיפויות  לקבוע 
חדשניים  לעודד מחקרים  כדי  בשלב ההתחלתי  במחקרים שנמצאים 
המחקר  ובאמצעי  בתשתיות  תמיכה  להם  לתת  ועליה  דרך,  ופורצי 

לאורך זמן. 
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מרכז  ראש  שרייבר,  גדעון  פרופ'  את  ראיינתי  שעברה  בשנה 
בקשה  הגיש  שהמרכז  שסיפר  הקרן,  על�ידי  שממומן  מצויינות 
לקניית מיקרוסקופ אלא שעד שהבקשה אושרה יצא מודל חדש, 
הסכימה  שהקרן  כך  על  התפעלות  מלא  היה  הוא  יותר.  משוכלל 
לחרוג מהבקשה המקורית ולאשר את רכישת המיקרוסקופ החדש.
שקרנות  חשוב  אכן  במהירות,  משתנות  בו  שהטכנולוגיות  בעולם 
למחקרים  לאפשר  כדי  גמישות  ויגלו  דעת  שיקול  יפעילו  מחקר 
להיצמד  ולא  המשתנות  הנסיבות  של  בקצב  להתקדם  שאושרו 

באורח אוטומטי וצר לתכנון המקורי. 

זיהוי  של  בסוגייה  דנתם   GRCה� של  הכנס  שבמהלך  אמרת, 
ומימון של מחקרים פורצי דרך. מה קורה אחרי הכנס?

רק  נגמרים  לא  בו  שמתנהלים  שהדיונים  הוא  הזה  בכנס  שטוב  מה 
בניירות עבודה שנכתבים למגירה. בכל כנס מקפידים להגיע למסקנות 
אופרטיביות שאפשר ליישם, כך שכאשר הנציגים חוזרים הביתה הם 
בבניית  כרוך  היישום  יכולים לתרגם את המסקנות לתכנית פעולה. 
תכניות בעלות מאפיינים חדשים למימון. למשל, מזה מספר שנים, 

הקרן תומכת במחקרים "בסיכון גבוה", במסגרת תכנית ביכורה. 
חשיבה  הקרן  של  המדעית  בהנהלה  נערכה   GRCב� הדיונים  בעקבות 
ממוקדת, ואנחנו שוקלים מודלים חלופיים שיאפשרו, למשל, מימון ארוך 
טווח שמותנה באבני דרך. מודל כזה יכול לעודד את היוזמה המהפכנית 

הראשונית, ובו בזמן להקטין את הסיכון לכשלון בטווח הארוך.

מלבד העידוד לשקול מחדש ולעדכן את הקריטריונים למימון 
מחקרים, אילו עוד סוגיות נידונות בכנסים?

למשל, סוגיות אתיות. היה, לדוגמא, כנס שעסק ביושרה המחקרית. 
אסור  מהמדע:  אינטגרלי  חלק  שהם  ברורים  כללים  כמובן,  ישנם, 
וכד'.  תוצאות,  על  לחזור  מסוגל  להיות  צריך  תוצאות,  לזייף 
חלק  שבהם  מצבים  למשל,  כמו  יותר,  עמומות  סוגיות  ישנן  אבל 
אותן  לפרסם  חייבים  האם  צפויות.  אינן  המתקבלות  מהתוצאות 
גם אם כל שאר התוצאות מתאימות לציפיות המוקדמות? על�ידי 
תיאום בין הקרנות ניתן להשפיע על כללי האתיקה על�ידי הגדרת 

כללים ומגבלות, שחוקרים צריכים לקחת על עצמם.
שנקרא  במה  עסקה  אחרת  בהזדמנות  שנידונה  קרובה  סוגייה 
היא  מדעי  מחקר  של  היסוד  מאבני  אחת  עמיתים".  "הערכת 
מדענים  על�ידי  ולשיפוט  לבחינה  נתון  יהיה  מחקר  שכל  הדרישה 
עמיתים באופן שיאתגר אותו, יבחן את אמינותו ויצביע על ליקויים 
אפשריים. אבל מיהם העמיתים האלה? מצד אחד, כדי שהביקורת 
בתחום  מומחים  שיהיו  מקצוע  אנשי  דרושים  ופורייה,  חדה  תהיה 
המתאימים  השופטים  שני,  מצד  בו.  עוסקת  למענק  שהבקשה 
ביותר הם אלה שעשויים להיות המתחרים הפוטנציאלים של כותבי 
לעכב את העבודה  אינטרס  להם  יש  לכאורה  כך שלפחות  הבקשה 
לצורך המחקר שלהם. מצד שלישי,  רעיונות  וגם לשאוב מהמאמר 
הערכת עמיתים עשויה ליצור הזדמנות לשיתופי פעולה בין חוקרים 
שיסייעו  משותפים,  כללים  נוסחו  הכנס  בעקבות  שונות.  ממדינות 

לזהות את הדרך הראויה ביותר לערוך את הערכת העמיתים.

מה קורה עם התוצאות שמתקבלות במחקרים? האם הן זמינות 
לכול? 

מה  הכנסים:  באחד  נידונה  היא  שגם  ביותר,  חשובה  סוגייה  זו 
יש  המענקים  למקבלי  האם  המחקר?  תוצאות  עם  לעשות 
יש  האם  בעולם?  המדענים  כלל  לטובת  אותן  לפרסם  מחוייבות 
זה?  למידע  חינמית  גישה  לאפשר  החוקרים  את  לחייב  הצדקה 
האם מוטלת עליהם חובה לשתף את הציבור הרחב, שכספיו הם 
יתרמו גם  אלה שמממנים את המחקרים? האם ראוי שהחוקרים 

לחינוך הציבור? וכו'.

שונות,  ממדינות  מחקר  קרנות  של  נציגים  עם  נפגש  כשאתה 
יכול לגלות הבדלים תרבותיים מבחינת הגישה לסוגיות  אתה 

השונות?
בכל  דומה  שלו  הפרקטיקה  וגם  כמובן,  אוניברסלי,  הוא  המדע 
את  לגלות  שמכוונת  וביקורתית  שיטתית  גישה  נקיטת  מקום: 
האמת על העולם. השוני בין המדינות והתרבויות מתבטא בעיקר 
במבנה החברתי של הקהילה שעוסקת במחקר וסגנון העבודה של 
הקרנות. יש קרנות, שבדומה לקרן הלאומית למדע הן "קרנות של 
המדענים, על�ידי המדענים ולמען המדענים", פועלות כגוף אקדמי 
יותר,  ארגוניים  מאפיינים  בעלות  הן  שאחרות  בעוד  דבר,  לכל 

כדוגמת משרד ממשלתי. 
מספר  על�ידי  בהם  נעשה  שהמחקר  דעת,  ותחומי  ארצות  גם  יש 
מטפחות  שדווקא  ואחרות  גדולות,  קבוצות  של  יחסית,  קטן 
מקומות  יש  בישראל(.  )כמקובל  קטנות  מחקר  קבוצות  הרבה 
 ,)top down( כיווני המחקר מוכתבים, במדה רבה "מלמעלה"  בהם 
בעוד שהגישה ההפוכה, "מלמטה למעלה" )bottom up(, המקובלת 
ולסטודנטים.  לחוקרים  ויוזמה  חופש  יותר  הרבה  מותירה  אצלנו, 
למימון  המאפיינים  בקביעת  מזו  זו  נבדלות  המדינות  לכך,  מעבר 
בהתאם לסולם העדיפויות הלאומי, לשיקולים הכלכליים ולצרכים 

החברתיים המקומיים. 
כאמור, הקרן הלאומית למדע נוטה להקפיד על המצויינות המדעית 

מבלי להעדיף תחומים מסוימים על�פני אחרים.

איך ישראל משתלבת בארגון הבינלאומי הזה? 
ישראל,  כלפי  לעיתים  מפקפקת  גישה  ושל  חרמות  של  בעולם 
משמעותי  תרומה  ופוטנציאל  גבוהה  יכולת  מציג  הישראלי  המדע 
הלאומית  הקרן  של  נוכחותה  כך  משום  העולם.  בכל  למדע  מאוד 
ישראל  עבור  גם חשובה  ואני סבור שהיא   ,GRCב� מורגשת  למדע 
ומעמדה. העובדה שהתבקשתי, כנציג ישראל בכנס האחרון, להציג 
פורצי  במחקרים  תמיכה  בענין  הכלל�אירופאית  המדיניות  את 
קרנות  בקהיליית  ישראל  של  החשוב  למקומה  עדות  היא  דרך, 
המחקר, ובמילותיה של יו"ר הכנס של 2015: "מדע יכול להתעלות 
אמון  בפיתוח  לסייע  מדינות,  בין  ותרבותיים  כלכליים  הבדלים  על 

ולסלול את הדרך להסכמה גם בתחומים אחרים."
ויכול  לכולם  השייך  הידע  מאגר  את  מרחיב  עולמי  פעולה  שיתוף 

לשמש כלי לשיפור הבריאות, הביטחון וההזדמנויות בעולם כולו.
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אוסטרובסקי איליה | חקר ימים ואגמים לישראל

Song Lirong | Institute of Hydrobiology

פריחות רעילות של ציאנובקטריה באגמים: 

יישום טכנולוגיות חדשניות למעקב וחקר הפיזור 

המרחבי של אוכלוסיות רעילות

-

אורון דן | מכון ויצמן למדע

Lin Hong | Tsinghua University

תכונות אופטיות ואלקטרוניות של חומרים 

היברידיים מבוססי נקודות קוונטיות ופרוסקיטים 

של אורגנו־עופרת־הלידים

-

אורן אהרון | האוניברסיטה העברית

Meng Fanwei | Nanjing Institute of Geology

and Palaeontology, Chinese Academy of Sciences

גיאומיקרוביולוגיה של הליט עתיק בסין ובישראל

אנדלמן דוד | אוניברסיטת תל־אביב

Doi Masao | Beihang University )Buaa)

ננו־ליטוגרפיה מבוססת פולימרי בלוק:

תהליכים קינטיים של יצירת ננו־מבנים וננו־תצורות

-

אראל יגאל | האוניברסיטה העברית

Liu Jiaqi | Institute of Geology and Geophysics,

Chinese Academy of Sciences

תנאים סינופטיים ואקלימיים של מעבר אבק 

מדברי אל מזרח הים התיכון - לבנט ומזרח אסיה 

בשמונים אלף השנים האחרונות

-

ברמן אברהם | הטכניון

Zhang Xiao Dong | Shanghai Jiao Tong University

תורה ספקטרלית של גרפים, מטריצות 

קו־חיוביות ומטריצות חיוביות לחלוטין

תכנית משותפת לקרן הלאומית למדע 
ולקרן הלאומית למדעי הטבע בסין

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

על�ידי ממשלות סין וישראל באמצעות שתי הקרנות. 

שיתוף הפעולה מתבסס על שני מרכיבים מרכזיים: 
קידום מחקרים משותפים בהשתתפות מדענים סינים וישראלים בכל תחומי מדעי הטבע. סכום מענקי המחקר הינו עד $200,000   .1

לשנה למשך שלוש שנים, שיתחלק בין שתי קבוצות המחקר. 

קיום סדנאות מחקר משותפות המתקיימות בסין ובישראל, המספקות הזדמנות לחוקרים ישראלים וסינים להכיר ולהיחשף לתחומי   .2

פעילותם של שני הצדדים.

למחזור ההגשות השלישי נבחרו להגשה התחומים:
מתמטיקה 	

מדעי המחשב 	
ננו�טכנולוגיה ומדעי כדור הארץ 	

הוגשו 63 בקשות, ומתוכן מומנו 26 בקשות. 

שמות הזוכים:

132

הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תשע“ו | 2015/16 



וגנר דניאל־חנוך | מכון ויצמן למדע

Zhang Xiaohua | Suzhou Institute of Nano-Tech and

Nano-Bionics, Chinese Academy of Sciences

חישה וריפוי עצמי של חומרים מרוכבים המבוססים על

מכלולי ננו־צינורות פחמן

-
וולדמן ניקולס | אוניברסיטת חיפה
Li Weiqiang | Nanjing University

הבנת מערכת המגנזיום הגלובלית ודולומיטיזציה רגיונלית
על־ידי ביצוע חקר ברזולוציה גבוהה של הפרמטרים 

)MgSCALE( הפטרופיזיקלים וגיאוכימיים של דולומיטים
-

חייט אלכס | הטכניון
Chen XI | Tsinghua University

ננו־התקנים אופטו־אלקטרוניים וטופולוגיים על בסיס
על־מוליכות בטמפרטורות גבוהות

-
כהן עמית | אוניברסיטת תל־אביב

Wang Wenhong | Institute of Physics, Chinese Academy of Sciences

השגת אנאיזוטרופיה ניצבת וקיטוב ספין מלא באלקטרודות של 
סגסוגות הויסלר לצורך ישום בהתקנים ספין-אלקטרוניים

-
כצנלסון בוריס | אוניברסיטת חיפה

Li Zhenglin | Institute of Acoustics, Chinese Academy of Sciences

תופעות ימים ונשמע אקוסטי באזור המדף, מדף ההפסקה ומדרון 
היבשתי של האוקיינוס

-
לובומירסקי איגור | מכון ויצמן למדע

Guo Xin | Huazhong University of Science & Technology

בדיקת הצרות־מגנטית בשדה מאוד גבוה של שכבות
ננו־גבישיות של תחמוצת צריום מסוממת בעפרות נדירות

אשר מצגה הצרות־חשמלית ענקית 
-

לוז בעז | האוניברסיטה העברית
Cheng Hai | Xi'An Jiaotong University

הרכב תלת־איזוטופי של חמצן ככלי חדש ללימוד הרקורד
של משקעי מערות

-
לוי אוריאל | האוניברסיטה העברית

Han Zhanghua | China Jiliang University

מקורות טרההרץ עם הגברה פלזמונית
-

לישצ'ינסקי דניאל | האוניברסיטה העברית
 Chen Baoquan | Shandong University

אנליזה ויישומים עבור מצלמות חברתיות

-

סרנה דוד | אוניברסיטת בר־אילן

Tang Pingzhong | Tsinghua University

ספקי אינפורמציה במערכות מרובות סוכנים ובתכנון מכאניזם

פיקסלר דרור | אוניברסיטת בר־אילן

Xie Zheng | Chinese Academy of Sciences

פיתוח חומר ניגוד חדש רב ערוצים המבוסס על ננו־חלקיקי

זהב ונקודות פחמן
-

פלד דורון | אוניברסיטת בר־אילן
Bu Lei | Nanjing University

בדיקות והוכחת נכונות בזמן אמת של מערכות סייבר־פיזיקליות
-

פרנקל סטיבן | הטכניון
Che Yonggang | National University of Defense Technology, China

חישוב מקביל בקנה מידה גדול על מחשבים רבים - 
ליבה הטרוגניתל LES של אוירודינמיקה

-
קמישני אלכסי | אוניברסיטת בן־גוריון

 Guo Qingjun | Institute of Geographic Sciences and Natural

Resources Research, Chinese Academy of Sciences

חקר של טרנספורמציות ביוגיאוכימיות של אלמנטים רגישים 
לחמצון־חיזור במערכות אגמיות אנאלוגיות לאוקיאנוסים ארכאיים

-
רבקין יוג'ין | הטכניון

Wang Jiangyong | Shantou University

הבנת חוקי הדיפוזיה בסקאלת ננו: 
דיפוזיה בננו־חלקיקים ובמבנים ננו־שכבתיים

-
רודיך ינון | מכון ויצמן למדע

Qiu Xinghua | Peking University

חקר התהליכים הגורמים להשפעות בריאותיות 
על־ידי זיהום אויר חלקיקי בסין

-
רוזנפלד דניאל | האוניברסיטה העברית

Yu Xing | Meteorological Institute of Shaanxi Province

 כימות האינטראקציות בין אירוסולים עם עננים
ומשקעים בסין ובישראל

-
שיקלר רפאל | אוניברסיטת בן־גוריון

Shi Minmin | Zhejiang University, Hangzhou, China

גישה חדשנית לייצור תאי שמש אורגניים בשטח גדול
המבוססת על תכנון אופטימאלי של אסיפת מטען על־ידי 
ארכיטקטורת מגעים חדשנית ושכבה פעילה אשר תוכננה

במיוחד כדי להתאים לשטחים גדולים
-

שמיר אריאל | המרכז הבינתחומי
Hu Shimin | Tsinghua University

עיבוד מדיה בעזרת שיטות מבוססות מידע

-

שמיר רון | אוניברסיטת תל־אביב

Chen Ting | Tsinghua University

שיטות אלגוריתמיות לניתוח נתונים מטה־גנומיים 
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שיתוף פעולה במחקר מדעי:
ישראל - הודו

.)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 להכיר ולהיחשף   .2

לתחומי פעילותם של שותפים אפשריים. 

למחזור ההגשות הנוכחי נבחרו להגשה התחומים:

מדעי החיים 	
ביואינפורמטיקה, מיקרו�ביולוגיה, ביולוגיה תאית, נוירוביולוגיה, אימונולוגיה, ביו�כימיה, ביולוגיה מולקולרית.  

רפואה 	
מחלות נוירו�דגנרטיביות, סרטן, מחלות קרדיו�וסקולריות, מחלות זיהומיות, פרמקולוגיה.  

הוגשו 51 בקשות, ומתוכן מומנו 11 בקשות. 
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ב אהרוני אמיר | אוניברסיטת בן�גוריון

Ukil Anindita | Calcutta University

חקר ההשפעה של ציטוקינים פרו�דלקתיים

על מחלת הלישמניה

-

אייכלר ג'רי | אוניברסיטת בן�גוריון

Kulkarni Suvarn | Indian Institute of Technology Bombay

 שימוש בסינטזה כימו�אנזימטית לחקור

גליקוזילציה מסוג N בארכיאה

-

בן�פורת איתי | האוניברסיטה העברית

Rangarajan Annapoorni | Indian Institute of Science

הטרוגניות בהתמיינות תאית ועמידות לטיפול

תרופתי בסרטן השד

-

דסקל נתן | אוניברסיטת תל�אביב

Bera Amal Kanti | Indian Institute of Technology Madras

מנגנונים מולקולריים של מחלות הנגרמות על�ידי פעילות 

לקויה של תעלות GIRK במערכת קרדיווסקולרית

-

הנסקי עמנואל | האוניברסיטה העברית

Kumar Johri Atul | Jawaharlal Nehru University

פיתוח אמצעים חדשים למניעת מחלות

A סטרפטוקוקליות מקבוצה

-

ולודבסקי ישראל | הטכניון

Rangappa Kanchugarakoppal S | University of Mysore

פיתוח מעכבי הפרנאז כנגד מחלות ממאירות

-

זילברשטיין דן | הטכניון

Rentala Madhubala | Jawaharlal Nehru University

תגובת חישה לארגינין בטפיל 

ההומני לישמניה

-

חדד רפי | אוניברסיטת בר�אילן

Gupta Nitin | Indian Institute of Technology Kanpur

הבנת תגובות מולדות לריח בעזרת שימוש 

בתערובות ריח ביתושים ועכברים

-

פליישמן שראל | מכון ויצמן למדע

Varadarajan Raghavan | Indian Institute of Science, Bangalore

בחינה של ההיפותיזה בדבר צמצום התגובה האימונולוגית 

 CD4bsעל�ידי קישור לאתר ה� HIVהמנטרלת את וירוס ה�

על�פני חלבון המעטפת של הוירוס

רוזנבלום קובי | אוניברסיטת חיפה

Nair Deepak | Indian Institute of Science

תפקוד וננו�ארגון דיפרנציאלי של סינפסות שונות 

באמצעות בקרת סינתזת חלבון ייחודית

-

שב�טל ירון | אוניברסיטת בר�אילן

Tripathi Timir | North Eastern Hill University

כימות ומעקב אחר אינטראקציות 

בין חלבוני יצוא RNA ושוער הגרעין בגישות ביוכימיות, 

ביופיזיקליות ובעזרת מיקרוסקופיה

שמות הזוכים:
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שיחות עם חוקרים

לשם מה מפתחים עוד ועוד תורות שדה קוונטיות?
רבים  ניסויים  בעקבות   - מאמינים  שאנחנו  שדה,  תורות  יש  אהרוני: 
שנעשו - שהן מתארות היטב חלקים מהטבע. למרות זאת, אנחנו לא 
יודעים לענות בעזרתן על כל מיני שאלות שמעניינות אותנו. במקרים 
יודעים  איננו  אחרים  ובמקרים  כמותיות,  בשאלות  מדובר  מסוימים 
אפילו באופן איכותי איך לקשר בין תורת השדה לבין מה שאנחנו רואים 
אחרות,  תורות  חוקרים  אנחנו  האלה  הבעיות  את  לפתור  כדי  בטבע. 

שיוכלו לעזור לנו אולי להבין את התורות שמתארות את הטבע. 

הבעיות  את  בעזרתה  לפתור  אפשר  שאי  זאת,  תורה  מין  איזו 
המעניינות?

אהרוני: אפשר לפתור חלק מהבעיות המעניינות, אבל לא את כולן. 
זה כמו שבביולוגיה, אפשר לתאר את מה יש בתוך תא - קרומים, 
אברונים, מולקולות - ועדיין לא לדעת לגמרי איך הכול עובד ביחד. 

תן לי דוגמא לבעיה כזאת, שדרשה תורת שדה חדשה
אלה,  וניטרונים.  מפרוטונים  כידוע,  מורכב,  האטום  גרעין  אהרוני: 

שיחה עם פרופ' עופר אהרוני ועם 
פרופ' שיראז מינוואלה

פרופ' עופר אהרוני ופרופ' שיראז מינוואלה, משתפים פעולה במסגרת ההסכם 
בין הקרן הלאומית למדע בישראל וה�University Grant Council בהודו.

נושא המחקר: "תורות שדה עם סימטריות בעלות ספין גבוה ותורות כבידה עם ספין גבוה"
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הביולוגיה מסתכלת על מה שנמצא בעולם ומנסה להבין אותו; המתמטיקה חוקרת ישויות שהיא עצמה ממציאה 
ולא אכפת לה מהעולם; ואילו הפיזיקה ממוקמת בתווך: היא מנסה להסביר את התופעות בעולם, אבל עושה את זה 

בשיטות מתמטיות, ומפתחת לשם כך מודלים מתמטיים תיאורטיים. 

בקצה התיאורטי ביותר של הפיזיקה, על גבול המתמטיקה, נמצאים מדענים שעוסקים בתחום שנקרא "תורות שדה 
קוונטיות". זהו כלי מתמטי, שמאפשר לתאר את החלקיקים היסודיים בטבע - תכונותיהם, כיצד הם מדברים זה עם 
זה ובאיזה אופן הם יוצרים חלקיקים גדולים יותר. יש פיזיקאים, שעוסקים בתורות שדה שהתברר שהן מתארות את 
החלקיקים המוכרים לנו. תורות אלה מתאימות להפליא לכל הניסויים שנעשו עד כה. פיזיקאים אחרים לא עוסקים 
בתורות כאלה אלא מפתחים וחוקרים תורות שדה כלליות יותר. רק 2,000-1,000 מדענים כאלה פועלים בכל עולם, 

הנה שיחה עם שניים מהם, שזכו במענק לשיתוף פעולה.
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יש  "קוורקים".  שנקראים  יותר  קטנים  מחלקיקים  מורכבים  מצידם, 
בתור  האלה  הקוורקים  תכונות  את  יפה  שמתארת  שדה,  תורת  לנו 
נקראת:  היא  אינטראקציה.  כמעט  ביניהם  שאין  מבודדים,  חלקיקים 
יחסית  בקלות  לנתח  לנו  מאפשרת  והיא  קוונטית",  "כרומודינמיקה 
שעורכים  ניסיונאים,  פיזיקאים  זה.  במצב  מתנהגים  הקוורקים  איך 
ומוצאים  כאלה,  חלקיקים  אחרי  עוקבים  החלקיקים,  במאיצי  ניסויים 

שהתנהגותם מתאימה באופן מדוייק לתאוריה. 

מתעורר  וכאן  מבודדים,  באמת  לא  הקוורקים  למאיצים  שמחוץ  אלא 
בתוך  למשל  לזה,  זה  מאוד  מתקרבים  הקוורקים  כאשר  הקושי. 
הפרוטונים שכל אחד מהם מורכב משלושה קוורקים, מתרחשת ביניהם 
ביניהם,  שפועלים  מאוד  חזקים  מכוחות  נובעת  היא  אינטראקציה. 

ומקשה על השימוש בתיאוריה הכרומודינמית. 

מה זאת אומרת "מקשה"?
אהרוני: אחת הדרישות מתיאוריה מדעית היא, שתוכל לחזות ולצפות 
תופעות מראש. כאשר הקוורקים נמצאים באינטראקציה זה עם זה, הם 
מתנהגים אחרת מאשר כשכל אחד לעצמו, וזה מצב שאנחנו לא מבינים 
ולחזות את התנהגותם  יכולים לחשב  ולכן לא  בו,  בדיוק מה מתרחש 

של החלקיקים. 

אז מה עושים? 
אהרוני: אתן לך דוגמא. היינו רוצים, למשל, לחשב את מסת הפרוטון. 
יש לנו כיום אמצעים למדוד אותה בפועל אבל אנחנו לא יודעים לחשב 
ענק,  עקרונית, אפשר לבנות מחשב  הקיימת.  אותה מתוך התיאוריה 
עוד יותר חזק ממה שיש לנו היום, שיחשב את המסה על�פי התיאוריה 
אחרות,  בתורות  להיעזר  היא  יותר,  מאתגרת  אחרת,  דרך  הקיימת. 

שדומות לתורה הקיימת, אבל קל יותר לעשות בהן חישובים. 

באיזה אופן הן דומות?
אהרוני: בתאוריית הכרומודימניקה הקוונטית, שלושה קוורקים יוצרים 
של  המדויקות  תכונותיו  את  לחשב  יודעים  לא  אנחנו  אבל  חזק  קשר 
הפרוטון שנוצר מהם. אז אנחנו משתמשים בתיאוריה אחרת, שגם בה 
מעורבים 3 חלקיקים אבל לא קוורקים, או שאנחנו משתמשים בתיאוריה 
שהאינטראקציות  מובן,   .3 רק  ולא  קוורקים  אלפי  בה  שמעורבים 
הבעיה  על  אור  לשפוך  עשוי  זה  אבל  אחרות,  תהיינה  החלקיקים  בין 
שדומה  אחרת,  תורה  לחפש  מנסים  אנחנו  אחרות,  במילים  המקורית. 

לכרומודינמיקה הקוונטית אבל קלה יותר לחישוב.

מה זאת אומרת "לחפש"? יש "ספריה" של תורות, שאפשר לחפש 
בה, או שצריך לפתח תורה לצורך העניין?

ולא נחקרו  בנו  שני הסוגים קיימים: קיימות תורות שאחרים  אהרוני: 
דיין, ואחרות שאנחנו בונים. יש כלים כלליים לבנייה של תורות שדות, 
כמו שיש למשל כלים לבנייה של מולקולות שונות. יש רכיבים בסיסיים 
לבנות  אפשר  ובעזרתם  מסוימים,  כללים  לפי  בהם  "לשחק"  שאפשר 

הרבה תורות שדה.

רצו לחקור  לצרכים מסוימים, כשפיזיקאים  יש תורות שפותחו בעבר 
האם  ולבדוק  אותן  לקחת  יכול  ואני  חלקיקים,  של  מסוימות  תכונות 
הן יכולות לשרת אותי בבעיה שלי. לחילופין, אני יכול גם לפתח תורה 
חדשה ולבדוק מה אני יכול לחקור בעזרתה. זה כמו לערבב גנים מוכרים 

בדרכים חדשות, שלא נעשו אף פעם, ולראות מה יוצא. 

הייתה לכם תורה שלא איפשרה לכם למצוא את תכונותיו של חלקיק 
מסוים שנמצא בטבע, אז מצאתם תורה אחרת, שאמנם מציעה לכם 
קיימים  לא  עוסקת בחלקיקים אחרים, שבכלל  היא  אבל  פתרונות, 

בטבע. זה כמו לחפש את המטבע מתחת לפנס.
יש  מסוים  שבאזור  הודעה  שקיבלנו  נגיד  טובה.  אנלוגיה  זו  אהרוני: 
ואיך  נמצא  הוא  בדיוק  היכן  שאומרים  בהודעה,  החלקים  אבל  מטבע 
הוא נראה, הגיעו משובשים ולא הצלחנו להבין אותם. אפשר להתחיל 
אפשר  לחילופין,  זאת.  שעושים  רבים  פיזיקאים  ויש  באפלה,  לחפש 
דומים  אבל  אחרים  מטבעות  בהם  שיש  אחרים,  אזורים  על  להסתכל 
למטבע שמעניין אותנו. במקרה כזה אנחנו אכן מחפשים מתחת לפנס, 
אבל כאשר נמצא את המטבעות האלה, נוכל ללמוד מהם על התכונות 
הכלליות של המטבעות, וזה עשוי לעזור לנו לחפש את המטבע שמעניין 
מנחושת,  עשויים  המטבעות  שכל  נגלה  אם  מזה,  יותר  באמת.  אותנו 
חיפוש אחרי מטבעות אחרים יכול להוביל לפיתוח כלים חדשים -מגלי 

מתכות, למשל - שיסייעו בחיפוש אחרי המטבע שמעניין אותנו. 

יש  הספרותית.  הכתיבה  מתחום  אנלוגיה  לעשות  ננסה  בוא 
הראשון,  בשלב  שלבים:  לשני  הכתיבה  מלאכת  את  שמחלקים 
המחשב(  )או  והדף  הוא  רק  סגורה,  שדלתו  בחדר  עובד  הסופר 
כלומר  הדלת,  את  פותח  הוא  השני  בשלב  מהעולם.  במנותק 
מתקשר עם העולם שבחוץ ומשכתב את הטיוטה. האם זה דומה 
במבודד  תיאורטי  פיתוח  יש  שקודם  עוסק,  אתה  שבה  לפיזיקה 

ואחר כך בודקים אם זה מתאים למה שקורה בחוץ, בטבע?
אהרוני: פיזיקאי תיאורטי בהחלט נסגר בחדר, לפעמים לבד ולפעמים 
עם מדען עמית. אני עושה זאת כבר שנים רבות עם פרופ' מינוואלה. 
התיאורטיים  הפיזיקאים  לקהילת  היא  שלנו  במקרה  הדלת  פתיחת 
שעוסקת באותו התחום - תורות השדה הקוונטיות - אבל לאו דווקא 
למה  שיהיה  היא  שלנו  הכללית  שהמוטיבציה  לומר,  אפשר  לטבע. 
שאנחנו עושים קשר לטבע, אבל אנחנו לא חותרים לכך ישירות. אנחנו 
עושים את שלנו, בודקים תורות למען עצמן, בלי שיהיה ברור אם זה אי 

פעם יתקשר לטבע.

ובכל זאת, לפעמים יש לזה קשר לטבע
נכון, ולפעמים מגלים את זה עשרות שנים אחר כך. כך קרה,  אהרוני: 
עליה:  שדיברנו  הקוונטית,  הכרומודינמיקה  תיאורית  עם  למשל, 
בהתחלה פיתחו אותה כמשהו תיאורטי לגמרי לצורך מסוים אבל היא 
לא הצליחה לענות על הציפיות ונחשבה בזמנו לכישלון. רק אחרי 17 
שנה התגלה שהיא מתארת דווקא משהו אחר בטבע. לעומת זאת, יש 
תורות שדה שאף פעם לא מתקשרות לטבע ולא יהיה להן שימוש. אי 

אפשר לדעת מראש.

הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תשע“ו | 2015/16 
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בוא נדבר קצת על שיתוף הפעולה ביניכם. מה אתם חוקרים?
נגיד כך: הפיזיקה שמתארת את העולם שאנחנו מכירים  אהרוני: 
מבוססת על 4 מימדים: 3 מימדי מרחב )אורך, רוחב ועומק( ועוד 
של  בהתנהגותם  עוסקים  אנחנו  האחרונות  בשנים  הזמן.  מימד 
ומימד  מרחב  מימדי   2 מימדים:   3 רק  בו  שיש  בעולם  חלקיקים 

הזמן. 

האנושי  המוח  את  להבין  למשל  כשרוצים  שבביולוגיה,  כמו 
חוקרים יצור פשוט יותר כמו תולעת?

אהרוני: בדיוק! משתמשים במערכת מודל, שהיא פשוטה מאוד ובכל 
זאת פועלת לפי עקרונות דומים. העניין הוא, שלצד נקודות הדמיון, 
המערכת הפשוטה גם שונה מהמערכת האמיתית, לכן חשוב לבדוק 

מה דומה ומה שונה.

ואיך מתבטא שיתוף הפעולה?
שנים.  כארבע  לפני  בארץ  שעשיתי  מביקור  התחיל  הכל  מינוואלה: 
דיברנו על ההבדלים בין החלקיקים בטבע. בגדול אפשר לחלק את 
כל החלקיקים לשני סוגים: בוזונים ופרמיונים. עם הראשונים נמנים, 
למשל, הפוטונים )חלקיקי האור( וחלקיקי היגס�בוזון, שהתגלו וזכו 
הוא  הזאת  הקבוצה  את  שמאפיין  מה  האחרונות.  בשנים  לפרסום 
ששני חלקיקים דומים בתוכה, למשל שני פוטונים, אוהבים להימצא 
יחד. הקבוצה השנייה כוללת חלקיקים כמו אלקטרונים ופרוטונים, 
שדווקא לא אוהבים להיות יחד. שני אלקטרונים, למשל, לא יכולים 

להימצא באותו המקום. 

בעל  שלנו,  בעולם  קיים  לפרמיונים,  בוזונים  בין  הזה,  השוני 
ארבעת�המימדים. במהלך הביקור שלי בארץ דיברנו על האפשרות 
לחקור את החלקיקים בעולם תלת�מימדי, שיש בו רק שני מימדי 
מרחב ומימד זמן, בעזרת תורת שדה מסויימת, וזה מה שעשינו אחרי 
ואילו  הבוזונים  בחלקיקי  התמקד  עופר  בארצו.  אחד  כל  הביקור, 
והנה, אחרי שנתיים של מחקר, התברר  אני עבדתי על הפרמיונים. 
ששתי התיאוריות שפיתחנו בנפרד מתארות את אותו הדבר ממש. 
התיאוריה המתמטית של הבוזונים וזו של הפרמיונים, מתארות את 
אותה הפיזיקה רק בשני אופנים שונים. בפיזיקה קוראים לקשר בין 

שתי תורות כאלה "דואליות".

נפגשתם  ואז  שלו,  מהצד  אחד  כל  מנהרה,  חפרתם  כאילו 
במקרה?

מינוואלה: במובן מסוים, זה אכן כך, וזה מדהים. גילינו מערכת שבה 
ההבדלים בין בוזונים ופרמיונים נעלמים. מאז, העבודה המשותפת 

שלנו היא על המערכת הזאת ותכונותיה, ומי יודע לאן זה יוביל.

כך שיש יתרון במחקר המשותף
אהרוני: ללא ספק. 

דוקטורנט  שהיה  מאז  רבות  שנים  כבר  מינוואלה  את  מכיר  אני 
בפרינסטון, וכבר אז התחלנו לשתף פעולה. בהמשך הוא נעשה פרופ' 

בהרווארד ואז חזר להודו למכון היוקרתי ביותר שם למחקר בסיסי. 
אותן  על  שעבדנו  תקופות  היו  ביחד.  הרבה  עבדנו  השנים  לאורך 
בעיה.  אותה  של  שונים  בהיבטים  עסקנו  אחרות  ובתקופות  בעיות 
ומתייעץ איתו,  לו  כשאני מגלה משהו לגבי ההיבט שלי, אני שולח 
ולהיפך. זה מאוד פורה, ועובדה שהמאמרים המשותפים שלנו צוטטו 

כבר יותר מ־700 פעמים.

המסעיר  המחקר  כל  פעולה.  לשיתופי  תחליף  אין  מינוואלה: 
ובלי  ויצמן,  במכון  שנים  ארבע  לפני  שלי  מהביקור  התחיל  הזה 
מתקדם.  היה  לא  הוא  כך  אחר  בינינו  שהייתה  האינטראקציה 
היא  בין אנשים שמתעניינים באותו תחום  אינטראקציה מתמשכת 
שנות  חמש  את  לעצב  יכולות  שיחה  של  דקות  עשר  קריטי.  דבר 

המחקר שיבואו אחר כך. 

האם יש שוני בעבודה עם מדען ישראלי/ הודי בהשוואה לעבודה 
עם מדען אירופאי או אמריקאי?

אהרוני: מבחינה העבודה המדעית עצמה, אני לא חושב שיש הבדלים. 
אבל יש עניין של אופי. נדמה לי, שמינוואלה דומה לישראלים מבחינה 
על  תיגר  לקרוא  ואוהב  לכללים  מציית  לא  הוא  חוצפה.  לו  שיש  זו 

מוסכמות, יותר ממדענים אירופאים, למשל.

מה  לקבוע  לי  קשה  אבל  מצויין,  מדעי  זוג  אנחנו  מינוואלה: 
ומה  לאומיים  למאפיינים  קשור  שלנו  המוצלחת  באינטראקציה 
לאופי הפרטי שלנו. מה שבטוח הוא, שיש לנו זיקה מיוחדת זה לזה. 
בואי נאמר, שכאשר אני אומר לו משהו, הוא מבין אותי מיד, ולהיפך. 

זה דבר גדול.

מה אתם עושים עם המענק המשותף? בתור מי שיושבים רק 
עם דף נייר או מחשב, אתם לא צריכים הרבה. 

הכספים  יקרות.  תשתיות  דורש  לא  אכן  שלנו  המחקר  אהרוני: 
מיועדים לשלם לחוקרים - סטודנטים לתארים מתקדמים וחוקרים 
שמתקיימים  כנסים  סדרת  ייסדנו  ולכנסים.   - בתר�דוקטורט  של 
מתקיימת  פגישות,  מתרחשות  ושם  לסירוגין,  ובהודו,  בישראל 

החלפת רעיונות ונוצרים שיתופי פעולה.

זכיתם כבר בכמה וכמה פרסים: בשנה שעברה, למשל, מינוואלה 
שניתנים  ביותר  היוקרתיים  הבינלאומיים  הפרסים  באחד  זכה 
למדענים  בפרס  זכה  ואהרוני  דרך,  פורצי  צעירים  לפיזיקאים 
יוצאי  ויצירתיות  כשרון  שהוכיחו  במיוחד,  מבטיחים  ישראלים 

דופן. מה יש לכם לומר על פרסים? 
מינוואלה: ברור שנעים לקבל פרסים. זו הכרה במה שאתה עושה וזה 

נחמד אבל זו לא מטרת העבודה, כמובן. 
מרשה  אתה  אם  דעת.  הסחת  של  סוג  הם  פרסים  מזה:  יותר  אגיד 
לעצמך ממש להנות מהם, הם עלולים להסיט אותך מהעבודה. הם 
יותר  להם  לייחס  צריך  לא  כך שאדם  למען האמת,  די מקריים,  גם 

מידי חשיבות. 
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אחישר מרב | האוניברסיטה העברית

Zatorre Robert | McGill University

פענוח מנגנונים קוגניטיביים ונוירונאליים העומדים בבסיס

הלמידה השמיעתית בקרב האוכלוסייה הכללית, מוזיקאים,

ואנשים עם דיסלקציה

-

ירון אברהם | מכון ויצמן למדע

 Charron Frederic | University of Montreal

חיווט מערכת העצבים על־ידי שליטה בזמן

RNA ובמרחב של תרגום

-

ליברמן דריו | אוניברסיטת תל־אביב

Levin Mindy F. | McGill University

עידוד פלסטיות מוחית להחלמה סנסורי־מוטורית

בחולים ספסטיים לאחר שבץ מוחי

קורן עמרי | אוניברסיטת בר־אילן

Forsythe Paul | Mcmaster University

השפעת מתן אנטיביוטיקה בשלבי החיים הראשוניים 

על התפתחות המח וההתנהגות

-

רוזנבלום קובי | אוניברסיטת חיפה

Sonenberg Nahum | McGill University 

eIF2α תלוי mRNA חקר המנגנונים באמצעותם תרגום

משפיע על פלסטיות סינפטית וגיבוש זיכרון

-

רכבי גדעון | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

Tabori Uri | The Hospital for Sick Children

תרגום תגליות מחקר בסיסי לריפוי

ילדים הסובלים מגידולי מוח עם פגם בתיקון

נזקי DNA מסוג חוסר התאמה

תכנית משותפת
ישראל - קנדה

 )IDRC( והמרכז הבין�לאומי למחקר ופיתוח )CIHR( התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין המכון הקנדי לחקר הבריאות
הקרן הלאומית למדע ותרומתה הנדיבה של קרן עזריאלי.

מטרת התכנית הינה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מקנדה ומישראל . בנוסף לשיתוף הפעולה בין מגישי התכנית 
נדרשת הכללת מרכיב סיוע למדענים ממדינות מתפתחות שיהווה תשתית לשיתוף פעולה מתמשך. שיתוף הפעולה המקווה יכלול 

קיום סדנאות מדעיות, הכשרות מקצועיות, ושיתופי פעולה מדעיים.

מודל המימון על�פיו פועלת התכנית הינו, כל קרן מממנת את החוקר מארצה.
המענקים ניתנים לתקופה של עד שלוש שנים, וסכום המענק המירבי לפרויקט )לשני הצדדים( הינו 1,206,000 ₪ לשנה .

בבמחזור ההגשות הראשון הוגשו בקשות בנושאים בדגש על מדעי העצב:
 Basic cellular and molecular mechanisms underlying thought processes 	

 Neural bases of cognition 	
 Mathematical and computer modeling of brain function 	
 Cellular and macroscopic imaging of neural processing 	

 Brain-machine interfaces 	
 Genetics applied to neuroscience )e.g. epigenetics and behavior, optogenetics, etc.) 	
 Integrated brain-body functions )immune and endocrine systems, microbiome, etc.) 	

הוגשו 66 בקשות, מתוכן הומלצו למימון 6 בקשות. 

שמות הזוכים:
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קרן דורות

קרן שמורה למחקר בסיסי במדעי החיים

קרן דורות מארה“ב הצטרפה ב־1991 לקרן השמורה למחקר בסיסי שבניהול האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. הקרן, 
דולרים למימון תכניות מחקר מעולות של מדענים  P.E.F. Israel Endowment Funds Inc, תרמה שלושה מיליוני  המנוהלת על־ידי 
מצטיינים בתחומים של מדעי החיים והרפואה. עם השנים נוספו לקרן דורות עוד תרומות. מאז הפעלת התכנית מומנו 56 תכניות 

מחקר תלת־שנתיות וארבע־שנתיות, בסכום כולל של כ־20.2 מליון ₪. 

קרן דורות מממנת בתשע“ו 11 תכניות מחקר בסכום של כ־3.7 מליון ₪. 

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 ₪ 

-

גופנא אורי | אוניברסיטת תל�אביב

CRISPR-cas בארכיאה הלופיליות - 

מניעת מעבר אופקי של גנים ואנטגוניזם בין מינים

2015: 4 שנים: 300,000 ₪ 

-

דז'יקובסקי 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 ₪ 

-

ניר יובל | אוניברסיטת תל�אביב

איבוד הכרה בהרדמה: 

תפקידה של קישוריות תפקודית בקליפת המוח

2015: 5 שנים: 500,000 ₪ 

פליישמן שראל | מכון ויצמן למדע

ספציפיות ואפיניות קישור ברשת אינטראקציות

חלבוניות סינתטית

2012: 4 שנים: 360,000 ₪ 

-

קליסמן ניר | האוניברסיטה העברית

איפיון מיבני של אינטרקציות בין השפרון

האאוקריוטי CCT והחלבונים אותם הוא מקפל

2015: 4 שנים: 300,000 ₪ 

-

קליסקי תומר | אוניברסיטת בר�אילן

איפיון גנומי של רקמות וגידולים ממאירים ברמת

התא הבודד

2013: 5 שנים: 380,000 ₪ 

-

קמחי טלי | מכון ויצמן למדע

תפקיד נוירונים דופמינרגים בעלי שונות זוויגית 

באזור ה�AVPV ברגולציה של התנהגות הורית

2015: 5 שנים: 390,000 ₪ 
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רייכמן דנה | האוניברסיטה העברית

איך טריפנוזומה מתמודדת עם שינוי במצבי חימצון

וקיפול חלבונים במהלך מחזור החיים?

2013: 5 שנים: 380,000 ₪ 

קרן צ'ארלס ה. רבסון

קרן שמורה למחקר בסיסי במדעי החיים

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

מאז 1988 התקיימו שמונה מחזורי מענקים של הקרן, ובהם מומנו 80 תכניות מחקר תלת־שנתיות וארבע־שנתיות, בהיקף כולל 
של כ־40.1 מיליון ₪. 

בתשע"ו מממנת קרן רבסון מענק מחקר בסכום של 380 אלף ₪.

עוזרי רועי | מכון ויצמן למדע

ספקטרוסקופיה מדוייקת של תערובת אטומים

יוניים אולטרה־קרה

קרן רקנאטי
קרן שמורה למחקר בסיסי במדעים

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

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

קרן רקאנטי מסייעת בסכום של 300 אלף ₪ למענק מחקר שניתן במחזור 2015.
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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 21,200 ₪ האחד, ניתנים לשנה אחת. 

התחומים שבהם ניתנים הפרסים נקבעו בצוואתו של צבי פרידנברג המנוח. הפרסים לשנת תשע"ו הם בתחומי הפיזיקה והחינוך. 
מאז 1993 זכו בפרסי הקרן 44 מדענים מתחומי מדע שונים, בהיקף כולל של 1.3 מיליון ₪. השימוש בכספי הפרס כפוף לתקנון הקרן 

הלאומית למדע.

הרכבי אברהם, קרסנטי רוני | מכון ויצמן למדע

תהליכי רפלקציה ושכלול ידע מתמטי להוראה בקרב מורים 

בעקבות דיונים בשיעורי מתמטיקה מוסרטים

-

פלטיאל יוסי | האוניברסיטה העברית

הפרדת מטען ומגנטיזציה לוקלית המבוססים על עירור אופטי 

של מערכות כיראליות
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אינדקס תמונות

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

עמוד 16
טלי אורנן | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: מחקר משולב של אומנויות 
דרום הלבנט באלף השני לפנה"ס.

בתמונה: ראש פסל ברונזה של מלך,
חצור 1750 לפני הספירה בקירוב.

צילום: גבי לרון, האוניברסיטה העברית.

עמודים 5-4
דרור הבלנה | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: בחינה נסיונית של מסגרת 
תיאורטית חדשה המשתמשת בתגובות 

פיסיולוגיות של נטרף לסיכון טריפה על�מנת 
להסביר שונות תלויית הקשר בתפקודי 

מערכת�אקולוגית.
.Hemilepistus reaumuri - בתמונה: טחבן המדבר

צילום: דרור הבלנה.

עמוד 8
יהודה אנזל ויגאל אראל | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: קדוח ים המלח - ארכיב ארוך 
טווח של שינויי אקלים ורעידות אדמה.

בתמונה: דיגום של מי שיטפון בנחל צאלים 
עליון. אנליזות איזוטופיות של הסדימנט 

המוסע בשיטפון מאפשרות קביעת מקורותיו 
וביניהם הגעתו כאבק ממדבריות ערב וסהרה.

צילום:  דניאל פלחן .

עמוד 19
יוסי יובל | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: חקר אסטרטגיות שיחור 
דינמיות של יונק מעופף באמצעות סנסורים 

זעירים.
בתמונה: עטלף מעופף.

צילום: ינס ריידל.

עמוד 18
חליל קשקוש | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: רה�אורגניזציה גנומית בעקבות 
אירועי אלופוליפלואידיזציה.

בתמונה: חיטת לחם סינטטית ללימוד 
רה�אורגניזציה גנומית בעקבות אירועי 

אלופוליפלואידיזציה.
צילום: קשקוש חליל.

עמוד 10
שגיא משה | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: חקר הגורמים המבקרים 
את וויסות רמת הסולפיט והשפעתם על 

מטבוליזם הגפרית בצמח.
בתמונה: הזדקנות מוקדמת במוטנט לגן 

סולפיט רדוקטאז מתבטאת ביעילות 
פוטוסינטטית )Fv/Fm( נמוכה בעלים מבוגרים.

צילום: ד"ר דימה ירמולינסקי.
.Plant Physiology :פורסם
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עמוד 44
ארנסטו יוסלביץ | מכון ויצמן למדע

נושא המחקר: ננו�צינורות וננו�חוטים מכוונים 
על�ידי משטחים.

בתמונה: מעגל לוגי מננו�חוטים ששילבו את 
עצמם על�ידי גידול מכוון )תמונת מיקרוסקופ 

אלקטרוני סורק(.
צילום: מרק שוורצמן.

עמודים 49-48
דוד וייס | האוניברסיטה העברית

 CLASS I TCPו� SPY נושא המחקר: מעורבות
בפעילות הורמונלית והתפתחות הצמח.

 TCP14 בתמונה: ביטוי ביתר של חלבון השעתוק
בצמח העגבנייה מגביר את סיגנל ההורמון 

ציטוקינין ומשרה יצירת מריסטמות על העלים 
הטרנסגנים. צילום ב�SEM של מריסטמה 

שהתפתחה על פטוטרת העלה.  
צילום: אביתר שטיינר.

עמודים 21-20
יצחק קטרה | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: פליטת אבק מקרקע 
מדברית אל האטמוספירה.

בתמונה: פליטת אבק מקרקע בנגב.

עמוד 38
ניר דודזון | מכון ויצמן למדע

נושא המחקר: גלים לא ליניארים ולזירה על רשתות 
אקראיות.

בתמונה: מדענים ממכון וייצמן הדגימו שמשוב אופטי 
שמתקבל מהחזרי אור ממטרה נקודתית מאפשר 

מיקוד אור חד דרך טווח מפזר )תוך פחות ממיליונית 
שניה. מהירות גבוהה זו מאפשרת מיקוד גם דרך טווח 

מפזר דינאמי כגון רקמה ביולוגית חיה(.
 Real-time wavefront-shaping through :מקור

.scattering media by all optical feedback”
צילום: מחלקת גרפיקה מכון וייצמן בשיתוף עם החוקרים.

עמודים 33-32
אמנון לרס | מינהל המחקר החקלאי, מרכז וולקני

נושא המחקר: אסימטריה ברקמת הניתוק: אפיון 
ומשמעות תפקודית לתהליך הניתוק.

 BFN1 בתמונה: שינוי דינמי במיקום הנוקליאז
בתוך התא הצמחי במהלך התקדמות תהליך מוות 

מתוכנת.
צילום: שרית פרג'�ברהום ואדי בלאוסוב

ביחידה למיקרוסקופ קונפוקלי בוולקני במסגרת 
מחקר במעבדתי.

 Molecular Plant, Volume 4, :זכויות לצילום
Number 6, Pages 1062–1073, November 2011

עמוד 46
אן ברנהיים�גרוסווסר | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: מחקר ניסויי של תהליכי התארגנות 
עצמית על פני שטח רכים של ביו� ג'לים.

בתמונה: רשת אקטין )צבועה עם סמן פלורוסנטי 
ירוק( שעברה ארגון מחדש ומתיחה על�ידי 
חלבוני מנוע מסוג מיוזין המאוגדים בצברים 
ננוסקופיים. חלבוני מנוע אלו יוצרים נקודות 

צילוב אקטיביות ברשת המפעילים כוחות ברמה 
המולקולרית. כוחות אלו יוצרים את המתיחות 

שאותה אנו רואים בתמונה.
.Frederic Backouche :צילום
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עמוד 70
ירון שב�טל | אוניברסיטת בר�אילן

נושא המחקר: בחינה כיצד ארועי 
מודיפיקציות בכרומטין קינטיקת משפיעות 

על רמות השעתוק במהלך מחזור התא ברמת 
הגן הבודד ובתאים חיים.

בתמונה: בירוק ובאדום נראים מסלולי 
התנועה של תעתיקי mRNPs בודדים בתוך 

גרעין תא אנושי כפי שזוהו בשני סרטונים בני 
20 שניות שצולמו בהפרש של דקה זה מזה. 

הציטופלזמה של התא מסומנת בסגול על�ידי 
.CFP-ZBP1 החלבון

צילום: אמיר מור.

עמוד 52
אלעד חיל | אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר: זיהוי ואפיון סימביונטים 
מיקרוביאלים של כנימות רכות

.)Homoptera Coccidae(
בתמונה: כנימה רכה מהמין

.Protopulvinaria pyriformis
.Dr. Priscila Gomez :צילום

עמוד 66
אמיר שגיא | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: תפקידם של נוירופפטידים 
בבקרתו של הורמון דמוי�אינסולין ייחודי 

לזוויג בתהליך ההתמיינות הזוויגית בסרטנים.
בתמונה: שלושת המורפוטיפים של הסרטן 

.Macrobrachium rosenbergii
צילום: צוות המעבדה של ד"ר אמיר שגיא.

עמוד 60
דניאל קגנוביץ | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: בקרת איכות קיפול והצטברות 
חלבונים בתא.

בתמונה: מיקרוסקופיית סופר רזולוציה - 
Structured Illumination Microscopy

תא שמר מסומן פלורסנטית )בכחול - דופן התא, 
בירוק - כרומטין , באדום - ממברנת הגרעין(.

צילום: באדיבות טריאנה אמן, מעבדתו של דניאל 
קגנוביץ, האוניברסיטה העברית.

עמוד 80
דבורה צויקל | אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר: הספינה הטרופה ממגדל 
הזבובים וחשיבותה להיסטוריה הימית של עכו, 

בהתבסס על ארכיאולוגיה תת�ימית.
בתמונה: הספינה הטרופה ממגדל הזבובים.

צילום: אמיר יורמן.

עמודים 73-72
אסף פינקוס | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: תוקפנות חזותית: דימויי 
מרטירים בימי�הביניים המאוחרים בגרמניה.

Ursula Busts Reliquaries, :בתמונה 
 Ursula Altarpiece, Marienstatt, 1353

רליקווייות ראש של בנות הלוויה של אורסולה 
הקדושה, המזבח במריינשטאט, 1353.

צילום: אסף פינקוס.
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עמוד 98
ג'קי פלדמן | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: רעה את צאני - מורי דרך 
קתולים לצליינים במבט היסטורי ואתנוגרפי.
בתמונה: שלושה נזירים של מסדר לצליינים

El Hogar de la Madre מתפללים ליד

הכותל המערבי. בשנים האחרונות, בעידוד 
ביקורי האפיפיורים שם, הפך הכותל גם 

למקום תפילה עבור נוצרים רבים. 
צילום: ג'קי פלדמן.

עמוד 98
פנינה פלאוט | הטכניון

נושא המחקר: סביבות הגורמות להשמנת 
בני�נוער: זיהוי גורמים בסביבה הקשורים 

להשמנת בני נוער.
בתמונה: קישוריות רחובות בשכונות מגורים 

בראשון�לציון.
צילום: צילום מסך של GIS שנעשה על�ידי

ד"ר מיקה מורן, מתוך נתוני GIS שהתקבלו 
מעיריית ראשון�לציון.

עמוד 82
דבורה צויקל | אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר: הספינה הטרופה ממגדל 
הזבובים וחשיבותה להיסטוריה הימית של 
עכו, בהתבסס על ארכיאולוגיה תת�ימית.

בתמונה: עיטור עץ מגולף שנמצא בספינה 
הטרופה ממגדל הזבובים.

צילום: יונתן גוטליב.

עמוד 84
גיא בר עוז | אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר: חוסן חברתי�כלכלי בתקופה 
של דעיכה בערים הביזנטיות בנגב )מאות 7-6 

לספירה(: מחקר ביו�ארכיאולוגי באשפות 
הערים חלוצה וניצנה.

בתמונה: גרעיני ענבים מפוחמים מתוך החפירות 
הארכיאולוגיות באשפות העיר חלוצה.

צילום: גיא בר עוז.

עמוד 92
יובל ניר | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: המרכז לחקר הבינה המשחזרת 
)מלב"מ(: מן הנתפש לנזכר ובחזרה.

בתמונה: רשת אלקטרודות בצפיפות מרבית 
להקלטת EEG במעבדה השינה של יובל ניר 

במרכז הרפואי סוראסקי כפי שצולמה ממערכת 
מצלמות אינפרא�אדום לרישום מיקומן של 

האלקטרודות.
צילום: שני שלגי.

עמודים 87-86
אבנר הולצמן | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: איגרות מיכה יוסף ברדיצ'בסקי 
)1921-1903( - מהדורה אלקטרונית מוערת.

בתמונה: מכתב של מיכה יוסף ברדיצ'בסקי אל 
המו"ל הוורשאי בן�אביגדור, אפריל-מאי 1896. 
המקור: גנזי מיכה יוסף, חולון, תיק בן�אביגדור.

צילום: הולצמן אבנר.
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עמוד 100
סיגל אברמוביץ | אוניברסיטת בן�גוריון

נושא המחקר: מאפיינים פילוגנטים ואקולוגים 
של מהגרים לספסים: פורמיניפרים בנתונים 

גדולים נושאי סמביונטים ממפרץ אילת וחוף 
הים התיכון הישראלי.

 hard bottom habitat בתמונה: מבט על
בשקמונה.

צילום: סיגל אברמוביץ וגילי מרקדו.

עמודים 107-106
יוסף לויה | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: רבייה וחילופי זוויג באלמוגי אבן.
בתמונה: חילופי זוויג רב�פעמיים באלמוגים: 

נקבת מין האלמוג הדו�ביתי פיטרה משחררת 
ביציות.

צילום: לויה יוסף.

עמודים 111-110
רועי עוזרי | מכון ויצמן

נושא המחקר: חקר אינפורמציה קוונטית 
באמצעות יונים לכודים ופוטונים חופשיים.

בתמונה: מלכודת ליונים�אטומים.
צילום: ד"ר דלאל יהונתן.

עמוד 114
חגי נצר | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: התפתחות מקבילה של חורים 
שחורים וגלקסיות האם שלהם.

 )Herschel( "בתמונה: טלסקופ החלל "הרשל
גילה ביקום הקדום ארועים שבהם חורים 

שחורים ענקיים פולטים אנרגיה לחלל 
המשפיעה, בין השאר, על יצירת הכוכבים 

בגלקסית האם שלהם.
איור: באדיבותה של נאס"א.

עמוד 103
צילום אילוסטרציה

www.fotolia.com :צילום

עמוד 104
צילום אילוסטרציה

www.istockphoto.com :צילום
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עמוד 128
ערן אלינב | מכון ויצמן

נושא המחקר: חקר מנגנוני הרגולציה של 
NLRP6 על המיקרו�ביום ותגובת החיסון 

המוקוזלית במערכת העיכול.
בתמונה: חיידקי המעי.

צילום: ערן אלינב, מכון וויצמן.

עמוד 128
ערן אלינב | מכון ויצמן

נושא המחקר: חקר מנגנוני הרגולציה של 
NLRP6 על המיקרו�ביום ותגובת החיסון 

המוקוזלית במערכת העיכול.
בתמונה: חיידקי המעי.

צילום: ערן אלינב, מכון וויצמן.

עמוד 126
גונן שרון | המכללה האקדמית תל�חי

נושא המחקר: אורחות חייו, אסטרטגיית הקיום 
ושחזור הרקע הסביבתי של האדם בתקופת 

הפליאולית התיכון בעמק החולה.
בתמונה: גולגולת אריה מחפירות האתר 

המוסטרי במוצא נחל מחניים לירדן מצפון לגשר 
בנות יעקב. באתר נחפרה חניה של ציידי פרות 
ענק שחיו לחופו של אגם החולה הקדום לפני 

כשישים אלף שנים לפני זמננו.
צילום: גבי לרון.

עמוד 122
רבקה אלבאום | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: הבנה מקיפה ומודלים של תגובת 
צמחים למגוון עקות פתאומיות ולשינויים 

אקלימיים ארוכי טווח.
 )Sorghum bicolor( בתמונה: חתך בשורש דורה

המראה שיקוע של סיליקה בשכבת תאי האנדודרמיס.
החתך הוכן על ידי אילנה שטיין.

צילום: התמונה צולמה ביחידה למיקרוסקופיית 
אלקטרונים במכון וייצמן למדע.

עמודים 125-124
איימי סינגר | אוניברסיטת תל�אביב

נושא המחקר: אדירנה: בנייתה של בירה 
עות'מאנית, 1574-1361.

בתמונה: אמת מים מהמאה ה�16, 
מובילה לאדירנה מכיוון צפון.

צילום: איימי סינגר.

עמוד 119
צילום אילוסטרציה

www.fotolia.com :צילום
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עמוד 136
עופר אהרוני | מכון ויצמן למדע

נושא המחקר: תורות שדה עם סימטריות בעלות 
ספין גבוה ותורות כבידה עם ספין גבוה.

בתמונה: חישוב בתורה המכילה בוזונים המתוארת 
בכתבה, של התגובה של תורה זו להכנסת זרמים 

בשלוש נקודות שונות במרחב. כל אחד מ�15 
האיורים מתאר תרומה של חלקיקים מסוימים 

לחישוב זה. אותו חישוב נעשה מאוחר יותר בתורה 
המכילה פרמיונים, שבה פרטי החישוב שונים 

לגמרי, אך בדיוק אותה תוצאה התקבלה.
איור: עופר אהרוני, גיא גור�ארי ורן יעקובי.

עמוד 140
יעל מרדור | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

נושא המחקר: אלקטרופורציה ממקור נקודתי 
כטיפול בגידולי מח: מנגנונים ואפקטים פיזיולוגים.

בתמונה: מחסום הדם מוח, BBB, המונע 
כניסת חומרים מזיקים אל המוח )ולצערנו 

גם חומרים מועילים כמו תרופות( ושומר על 
שיווי המשקל הביוכימי העדין לו זקוקים תאי 

המוח לפעילותם. בתמונה נראים תאי האנדותל 
המיוחדים של ה�BBB, האחראים לפעילותו.

צילום: יעל מרדור.

עמודים 143-142
אמנון בן�תור | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: חצור בתקופת הברונזה: פרסום 
החפירות המחודשות בעיר העליונה של חצור 

)שטח א'(.
בתמונה: פסלים מברונזה מהארמון הטקסי

בתל�חצור, חפירות תל�חצור.
צילום: אילן שטולמן וערן קסל.

עמוד 144
יואב יאיר | המרכז הבינתחומי הרצליה

נושא המחקר: מדידות מהקרקע ומהאוויר של 
פרמטרים חשמליים באטמוספרה במזג�אוויר 

נאה והקשר שלהם לפעילות השמש.
 בתמונה: בלון סונדה שהופרך לגובה 35 ק"מ

למדידת התכונות החשמליות של 
האטמוספירה.

צילום: יואב יאיר.

עמוד 144
יואב יאיר | המרכז הבינתחומי הרצליה

נושא המחקר: מדידות מהקרקע ומהאוויר של 
פרמטרים חשמליים באטמוספרה במזג�אוויר 

נאה והקשר שלהם לפעילות השמש.
 בתמונה: בלון סונדה שהופרך לגובה 35 ק"מ

למדידת התכונות החשמליות של 
האטמוספירה.

צילום: רועי יניב.

עמוד 134
דוד וייס | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר: הבנה מקיפה ומודלים של תגובת 
צמחים למגוון עקות פתאומיות ולשינויים 

אקלימיים ארוכי טווח.
בתמונה: צילום במיקרוסקופ קונפוקלי של 

רקמת אפידרמיס מעלי צמח עגבנייה טרנסגני, 
 PROCERAΔDELLA המבטא את החלבון המוטנט

)פעיל תמידית(, מחובר ל�GFP תחת בקרת 
הפרומוטר KST הספציפי לתאי שמירה של 

הפיוניות. 
צילום: עידו ניר.
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