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אודות הקרן
הלאומית למדע
לפני כארבעה עשורים החליטה ממשלת ישראל להקצות כספים למחקר הבסיסי בישראל על בסיס תחרותי ועל סמך
הצטינות 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־ 15שנה.
בשנת  1981עמד תקציבה השנתי של הזרוע ,בשמה החדש "הקרן למחקר בסיסי" ,על כחצי מיליון דולר בלבד .בשנת 1985
גדל התקציב לשני מיליוני דולרים .בשלב זה החלה היערכות למהפכה תקציבית ומחשבתית בתקציב ההשכלה הגבוהה,
ובכלל זה בתקציב המחקר הבסיסי בישראל .לבקשתו של ראש הממשלה דאז ,מר שמעון פרס ,הכין נשיא האקדמיה
הלאומית 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־ ,1992עם 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־ 1987ואשר מטרתו
שינוי מעמדה המשפטי של הקרן והפעלתה כמסגרת ארגונית עצמאית ,אשר שואבת את סמכותה מהקהילה המדעית.
מטרת העמותה היא :להעריך ,לבחור ולתמוך בהצעות למחקר בסיסי בתחומים של מדעי הרוח ,מדעי החברה ,מדעי החיים
והרפואה והמדעים המדויקים והטכנולוגיה ,בדרך של הענקת מענקי מחקר להצעות למחקר בסיסי ,שנבחרים בהליך
תחרותי ועל בסיס מצוינות ואיכות מדעית.
העמותה פועלת באמצעות מועצה ,הנהלה אקדמית וועד מנהל .מועצת העמותה ,שבה  10חברים ,קובעת את מדיניות
הקרן ומאשרת את תקציבה השנתי ואת מבנהו .בראש המועצה עומד נשיא האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים,
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 ,ארבעה ראשי תחומים (מדעים מדויקים וטכנולוגיה ,מדעי החיים
והרפואה ,מדעי הרוח ומדעי החברה) ונציג ות"ת .הנהלת הקרן עוסקת בביצוע השוטף של מדיניות המועצה ,ממנה את
הוועדות המקצועיות ,מטפלת בכל ההליך של שיפוט הבקשות החדשות וניהול המענקים הפעילים ומביאה בפני המועצה
את המלצותיה על חלוקת התקציב .הוועד המנהל ,המורכב משלושה מחברי המועצה ,נושא באחריות לפעילות הניהולית
והכספית השוטפת של הקרן.
כ־ 98%מתקציב הקרן הלאומית למדע לשנת תשע"ט הם הקצבת ות"ת;  2%הנותרים באים מתרומות ישירות ,מפרסים,
מקרנות מיועדות למחקר ומקרנות שמורות המנוהלות על־ידי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .התקציב הכולל
של הקרן לשנת תשע"ט ,בכל מסלולי הפעילות ,עומד על כ־ 650מיליון .₪
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חברות וחברים יקרים,
ימי הסתיו של ׳אחרי החגים׳ הינם מן העמוסים בלוח העבודה של הקרן; המענקים שהוגשו
לפני שנה ,ואשר נשפטו ואושרו במהלכה ,מופעלים ויוצאים לדרכם בימים אלה ,ואנחנו
נמצאים לאחר ׳עונת ההגשות׳ של מחזור תש״פ ,ובו מגוון רחב של תכניות ליבה ותכניות
ייעודיות חדשות.
למחזור תשע"ט (זה שמימונו התחיל באוקטובר) הוגשו  1,675בקשות למענקי מחקר אישיים,
פרופ׳ בני גיגר
מתוכם אושרו למימון ( 558שהם  .)33%בחמש השנים האחרונות קצב הגידול הממוצע של
מספר ההגשות עומד על כ 3%בשנה; הגידול בולט במיוחד במדעי החברה (כ 26.8%על פני
חמש השנים האחרונות) ובמדעים מדויקים וטכנולוגיה (כ 23.4%על פני חמש השנים האחרונות) .במקביל חל גם גידול
משמעותי בתקציב הליבה של הקרן ,בהיקף של  127מיליון  ,₪שהם כ 38%מתחילת החומש ,וישנה כוונה להמשיך
ולהגדיל את התמיכה גם במהלך השנים הקרובות .ברור ,מתוך נתונים אלה ,כי חלק נכבד מן העלייה בתקציב ״נאכל״ עלידי
הגידול במספר הפונים אלינו ובהתחייבויות למענקים רבים יותר .עם זאת ,ולמרות הקיצוץ הקטן השנה של המענקים
הממשיכים ,התאפשר לנו ,במהלך החומש ,להגדיל בכ 26%את גובה המענקים עצמם ,גידול שהוא קטן ואיטי מן הראוי
אך הינו שינוי בכיוון הנכון.
השנה חל גידול במספר מוקדי המחקר החדשים שמומנו עלידי הקרן .למסלול זה הוגשו השנה שמונה בקשות ומתוכן
אושרו למימון חמש ,בהיקף תקציבי של  8.75מיליון .₪
לשמחתנו ,התאפשר לנו לפתוח שוב להגשות במחזור זה את התכנית לרופאיםחוקרים בבתיחולים ,תכנית שזוכה להדים
חיוביים מהשטח.
התכנית למענקי מחקר בשיתוף עם מכון  Broadשבארה"ב ,נפתחה להגשות במתכונת חדשה ,למשך שני מחזורי הגשה.
מזה זמן מקיימים בות"ת דיונים בנוגע לדרך חלוקת המשאבים לציוד ,ולאחרונה התקבלה החלטה כי מחזור זה היה כנראה
מחזור ההגשות האחרון למענקי ציוד מוסדי במסגרת הקרן הלאומית למדע.
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למחזור תש״פ נוספו שתי תכניות חדשות
תכנית ייעודית בתחום המדעים הקוונטיים
התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין הוועדה לתקצוב ותכנון (ות"ת) של המועצה להשכלה גבוהה (מל"ג) לבין המנהל
למחקר ,פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא"ת) במשרד הביטחון ,במטרה להגביר ולהאיץ את המחקר
והפיתוח האקדמיים בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים בישראל ,תוך הרחבת מעגל החוקרים העוסקים בתחום ,וחיזוק
שיתוף הפעולה בין חוקרים מתחומים מדעיים מגוונים ואוניברסיטאות מחקר שונות.
המענקים יינתנו לתקופה של שלוש שנים .גובה המענק הינו בהתאם לצרכי המחקר ולא יעלה על  ₪ 400,000לשנה ,לחוקר
ראשי ניסיונאי ועד  ₪ 320,000לשנה לחוקר ראשי תיאורטיקאי .בנוסף ,ניתן יהיה לכלול בקשה לציוד ייעודי למחקר
בסכום של עד מחצית מסך המענק הכולל לכל חוקר.

תכנית ייעודית בתחום הרפואה המותאמת אישית
תכנית למימון רחב היקף של מחקרים בתחום הרפואה הממוקדת אישית (רמ"א) ,בדגש על היבטים מולקולריים וזיקתם
למצבי בריאות וחולי ,תוך התבססות נרחבת על מידע רפואי ודגימות רפואיות .התכנית מבוססת על איגום משאבים של
הוועדה לתכנון ותקצוב (ות״ת) ,ישראל דיגיטלית ושל גופים פילנתרופיים ,ובכללם יד הנדיב וקרן קלרמן .צפוי כי רבים
מהמחקרים יכללו שיתופי פעולה של מוסדות המחקר בארץ עם ארגוני בריאות (ובכלל אלה בתי חולים וקופות חולים),
ועם מיזמים לאומיים בתחומי המחקר הרפואי .מטרת התכנית הינה קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בישראל ,שיביא להבנה
מעמיקה של ביולוגיה של האדם ושל מנגנונים המעורבים במחלות אנושיות.
מרכיב מהותי של התכנית הוא הפקדה מהירה של המידע שיתקבל במהלך המחקר במאגרי מידע שיהיו זמינים לקהילייה
המדעית .המענקים יינתנו לתקופה של עד ארבע שנים .תקרת המימון של פרויקטים עתירי מידע רפואי הינה עד
 ₪ 7,000,000לתקופה של עד ארבע שנים .תקרת המימון של פרויקטים המתמקדים בפיתוח טכנולוגיות מחקר הינה עד
 ₪ 1,750,000לתקופה של עד ארבע שנים.
  
נושא אחר אשר אני מבקש לחלוק אתכם כאן עוסק בנושאים אשר אינם קשורים ישירות לתכניות הקרן השונות ,אך יש
להם השלכות משמעותיות לגבי התועלות העתידיות של המחקר המדעי ולגבי תהליך השיפוט עצמו ,ולפיכך הם מעסיקים
קרנות מממנות מחקר בעולם ,ובכלל אלה את הקרן הלאומית למדע .במהלך השנים האחרונות קיימנו דיונים עם עמיתים
רבים ,המנהלים קרנות מחקר ,דומות באופיין ובמטרותיהן לקרן הלאומית למדע ,במסגרת של פורום עולמי של קרנות
מחקר (  )Global Research Councilשהקרן חברה בו מאז הקמתו .דיונים אלה עסקו בנושאים רבים ומגוונים שיש להם
נגיעה בפעילותן של קרנות מממנות מחקר ובכלל אלה ,סיקור עמיתים של בקשות למענקים ,תמיכה במחקרים פורצי דרך,
פיתוח וטיפוח של תשתיות למחקר ,עידוד קידומן של נשים באקדמיה ועוד.
נושא אחד אשר עלה לא אחת במפגשים אלה ,קשור לקידומה של גישה פתוחה (  )open accessלמאמרים ולמידע.
לאחרונה פעלנו לקידום גישה פתוחה בשלושה מישורים:
 .1הקמת פלטפורמה פתוחה לפרסום מאמרים מדעיים ,שפותחה עלידי  ,F 1000בשם "  "ISF open Researchשבה
זכאים מדענים שמומנו עלידי הקרן במהלך  10השנים האחרונות לפרסם את עבודותיהם .מערכת העיתון מחייבת
צירוף של מלוא הנתונים הדרושים לקריאה ביקורתית של המאמר ולביצוע ״מחקרי המשך״ ,ואף פונה ,לאחר
הפרסום ,לסוקרים חיצוניים בבקשה לכתוב הערכה ביקורתית של המאמר ,והערכה זאת מתפרסמת לצד המאמר,
תוך ציון שמו של הסוקר המעריך .הפלטפורמה הזאת פועלת ומשרתת חוקרים המשתייכים או ממומנים עלידי
ה  ,Welcome Trustעלידי ה  ,Melinda and Bill Gates Foundationוגופים נוספים .לגרסה של הקרן יש כמה סממנים
ייחודיים כגון פרסום מאמרים בכל התחומים שנחקרים בארץ וממומנים עלידי הקרן ,ובכללם עבודות בתחום מדעי
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החברה והרוח ,והמדעים המדויקים ,ולא רק מדעי החיים והרפואה .ייחוד נוסף כולל מדור מיוחד בו יוכלו לפרסם את
עבודתם גם סטודנטים ובתרדוקטורנטים שעבודותיהם יונגשו לעיתון באמצעות חוקר שהחזיק במענק בעבר.
 .2דרישה לשיתוף במידע שנוצר במסגרת פרויקטים שמומנו עלידי הקרן .דרישה זאת נכללת בהנחיות להגשת בקשה
למענק במסגרת התכנית לחקר רפואה ממוקדת אישית (רמ״א) .זאת הפעם הראשונה שדרישה כזאת נכללת בהגשות
לקרן ,והיא תואמת סטנדרטים שמקובלים בקרנות מובילות בעולם.
 .3השנה אנחנו משיקים ,לראשונה ,מאגר של סיכומי מחקרים שנשלחו לקרן עם השלמת פרויקט המחקר ,לאחר עיבוד
והתאמה לקהל קוראים שאינם מדענים וכוללים קהלים של בני נוער ,עיתונאים ,קהל מבוגר שיש לו עניין במדע עכשווי,
מורים ומדענים שעוסקים בתחומים שונים לגמרי .על תרומה זאת לקהילייה אחראית מנהלת תחום מדעי החיים
והרפואה ,ד"ר רינת פורת ,בשיתוף עם החוקרים ,עם צוות של עורכים מדעיים ובעזרת עובדי מנהל הקרן .אני מקווה
ומאמין כי מפעל זה יתרום לקירוב הקהל הרחב לפעילות החוקרים בארץ ,במגוון רחב של תחומי דעת.
פרטים נוספים לגבי פעילות הקרן תוכלו למצוא בדו"ח השנתי הזה ,ואני מקווה כי תמצאו עניין בחומר ,שמשקף במידה
רבה את הפעילות המחקרית הגדולה והענפה אשר מתקיימת במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ואשר לקרן יש זכות גדולה
לקחת בה חלק.
העשייה הגדולה של הקרן שפרטיה כלולים בדו״ח השנתי הינה פועל יוצא של עבודה מסורה של חברות וחברים רבים .אני מבקש
להודות מעומק לבי לחבריי בקרן ,על תרומתם הגדולה לפעילותה ,לטיפוח איכויותיה המיוחדות ולהצלחתה במשימותיה.
בכלל אלה ,חברי מועצת הקרן ,בראשותה של פרופ׳ נילי כהן והוועד המנהל שלה ,בראשות פרופ׳ חנוך גוטפרוינד .הנחיתם,
עצותיהם והגיבוי שהם מעניקים לקרן לא יסולאו בפז .אני מבקש לציין בתודה ובהערכה את שיתוף הפעולה הקרוב שיש לנו
עם חברינו בוועדה לתכנון ולתקצוב ,בראשותה של פרופ׳ יפה זילברשץ ,אשר מטים אוזן קשבת לצרכי הקרן ומסייעים לה.
תודות מיוחדות לחברי ההנהלה האקדמית ,שהיא לב ליבה של העשייה המדעית של הקרן ,ובתוכם לראשי התחומים ,פרופ'
דוד גרשוני ,פרופ' יובל דור ,פרופ' נח לויןאפשטיין ופרופ' רבקה פלדחי ,למנהלות המדעיות :ד"ר רינת פורת ,ד"ר אווה רוקמן,
ד"ר שרה שטלצר ,ד"ר נוחי שיינר ,ד"ר תמר תומר וד"ר אלה פייר ולצוות המסור המסייע להם.
ברצוני להודות לפרופ׳ רוני קוזלוב ,שהיה ראש תחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה במשך תשע שנים ,עד לאפריל האחרון.
בשנים אלו תרם רוני מזמנו ,נסיונו ומקצועיותו לתחום בפרט ולקרן ולהנהלתה בכלל .אני מאחל לרוני הצלחה רבה בפעילותו
המדעית הענפה .מחליף את רוני בתפקידו כראש תחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה ,פרופ׳ דוד גרשוני מהפקולטה לפיסיקה
בטכניון .אני מודה לדוד על שקיבל על עצמו את התפקיד ומאחל לו הצלחה רבה בתפקידו החדש בקרן.
תודה גדולה ומיוחדת שמורה למינהל הקרן ולמנכל״ית ד"ר תמר יפהמיטווך ,ולצוות הניהולי הבכיר על העבודה המקצועית ,על
השכל הטוב ,על המסירות ועל מאור הפנים .כל מי שנחשף לפעילות הקרן מתקשה להאמין כי הפעילות הענפה והמורכבת למן
הייזום של תכניות ,ועד להערכתן ולהפעלתן מתנהלת עלידי צוות קטן ,שמונה  30בסה״כ.
שמורות גם הרבה מילים חמות לקרנות שונות איתן אנו מקיימים קשרים הדוקים ורצופים .ברצוני לציין השנה במיוחד את קרן
משפחת קלרמן ואת יד הנדיב שתרומתם נתנה את הבסיס לתכנית לרפואה ממוקדת אישית שיוצאת לדרכה בימים אלה.
לסיום אני מבקש להודות ל 640חברי הקהילייה האקדמית בארץ ,אשר מתגייסים מדי שנה לצרכי הקרן ,עלידי כהונה
בוועדות המקצועיות השונות ,ול 6,600סוקרי הבקשות ברחבי העולם ,המסייעים לנו בתהליך השיפוט .הקרן היא שלכם,
ובזכותכם היא שומרת על איכותה המיוחדת.

		
			

פרופ׳ בני גיגר
יו״ר ההנהלה האקדמית
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מינהל הקרן

מנכ״ל הקרן
ד״ר תמר יפהמיטווך

מינהל

כספים

מחשוב

סמנכ״ל
אמירה פהר

סמנכ״ל כספים
רו״ח יוליה דוביז׳נסקי

אחראית תכנה
דליה וינר

אחראית בקשות ,מענקים וקשרי חוץ
לילך ברוך

מנהלת חשבונות
אידית וקסמן

בודקת תכנה
הלנה קירמייר

מרכזת מנהל
שרית יעקובוביץ׳

רכזת דוחות כספיים
אלכסנדרה אפטקר

רכזת תכנה
רגינה יושפה

רכזת דוחות כספיים
מירי מלמד

תחום
מדעים מדויקים וטכנולוגיה

תחום
מדעי החיים והרפואה

תחום
מדעי הרוח

תחום
מדעי החברה

תכניות
מיוחדות

מנהלת מדעית
ד״ר שרה שטלצר

מנהלת מדעית
ד״ר אוה רוקמן

מנהלת מדעית
ד״ר נוחי שיינר

מנהלת מדעית
ד״ר תמר תומרפישמן

מנהלת מדעית
ד״ר אלה פייר

מידענית
פליצ׳יה וילדרמן

מנהלת מדעית
ד״ר רינת פורת

מידען
מיכאל דוידוב

מתאמת אדמיניסטרטיבית
ליאורה משה

מידענית
הדר מאיר

מתאמת אדמיניסטרטיבית
עפרה נגר

מנהלת מדעית
פסיכולוגיות
ד״ר נוחי שיינר

מתאמת אדמיניסטרטיבית
עינת שלום

מידענית
רבקה ברש
מתאמת אדמיניסטרטיבית
אינה ולד
מתאמת אדמיניסטרטיבית
יעל פייגין
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מידען
מיכאל דוידוב
מתאמת אדמיניסטרטיבית
יעל אדלר
מתאמת אדמיניסטרטיבית
פסיכולוגיות
עפרה נגר

דו"ח הכנסות והוצאות לשנת

תשע"ט (במליוני )₪

סכום
		
הכנסות
			

דו"ח הכנסות
והוצאות

			

			565.84
הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב  -תקציב ליבה
			73.13
הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב  -תכניות ייעודיות
הכנסות אחרות (תרומות ,קרנות שמורות ועודפים משנים קודמות)
			

11.90

סה“כ הכנסות לשנת תשע״ט

650.87

סכום
		
הוצאות
			
			
תכניות ליבה
			
		
מענקים חדשים  -מחזור 2018/19
124.72
מענקי מחקר אישיים
8.75
מוקדי מחקר
20.52
ציוד מוסדי בסיסי
38.00
ציוד מדעי לסגל חדש
2.40
תכנית ביכורה
4.18
סדנאות מחקר
0.86
תמיכה בהוצאה לאור  -מדעי הרוח
			
מענקים נמשכים  -מחזורים 2017/18-2014/15
מענקי מחקר אישיים
מוקדי מחקר
תכנית ביכורה

		
343.4
6.33
1.85

			
		
תכניות ייעודיות (מענקים חדשים ונמשכים)
			
תכנית מורשה למחקר ביורפואי

		4.98

תחליפי נפט לתחבורה  -מוקדים

6.20

תכנית לרופאים חוקרים בבתיחולים

4.63

תכנית בשיתוף מכון Broad

4.01

תכנית שיתוף פעולה עם ( NSFCסין)

34.74

תכנית שיתוף פעולה עם ( UGCהודו)

6.17

תכנית שיתוף פעולה עם סינגפור

4.01

תכנית שיתוף פעולה עם קנדה

9.21

תכנית בתרדוקטורנטים במדעי החברה

1.40

תכנית למידה משמעותית

2.56

תכנית שיתוף פעולה עם יפן

0.19

שת״פ אוניבסיטאות  -מכללות
			

1.76

			
תפעול
			
מינהל ומיחשוב

			20.00

לשנת תשע“ט
		
סה“כ הוצאות

650.87
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תכניות הקרן

תחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה

25

תחום מדעי החיים והרפואה

43

תחום מדעי הרוח

65

תחום מדעי החברה

83

תכנית ביכורה

101

פעילות ביןלאומית

105

קרנות ופרסים

115
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מסלולי
תמיכת הקרן
לקרן מספר מסלולי תמיכה ,המחולקים לתכניות ליבה ולתכניות ייעודיות:
 תכניות ליבה
שרובן אינן תלויות 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 המסלולים בהם ניתן להגיש בקשות לקרן .המימון
לתכניות אלו הינו מתקציבים ממשלתיים .ישנן מספר תכניות ליבה ,שבמרכזן מסלול מענק המחקר האישי ,ולצידו מענקי
הציוד ,והמענקים למוקדי מחקר .בנוסף ,קיימות תכנית ביכורה ,סדנאות המחקר ומסלול פרסום ספרים במדעי הרוח .שאר
מסלולי הקרן הינם חלק מהתכניות הייעודיות (פירוט בהמשך).

מענק מחקר אישי
עיקר פעילותה ותקציבה של הקרן מוקדש לערוץ 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 ומצוינות המחקר ,לתקופה של שנה עד חמש שנים.
אחוז הזכייה לתשע"ט הינו  .33%התקציב השנתי הממוצע למענק במדעים מדויקים וטכנולוגיה עומד על כ 249אלף ,₪
במדעי החיים והרפואה כ 277אלף  ,₪במדעי הרוח כ 139אלף  ₪ובמדעי החברה כ 178אלף  .₪במסגרת הבקשה
למענק מחקר אישי ניתן להגיש גם בקשה למימון ציוד ייעודי ,הספציפי לתכנית המחקר ,בעלות של עד .₪ 120,000
בסך הכל ,במחזור תשע"ט ,הקרן הלאומית למדע מממנת  558מענקי מחקר אישיים חדשים.
במסגרת מענקי המחקר האישיים ניתן לבקש תוספת עבור שת"פ בין אוניברסיטאות למכללות (ראה עמוד .)119
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מענקי מחקר אישיים | מספר הגשות לפי תחומים
תכניות
הקרן

520
470
420
מספר בקשות לפי תחום

370
320
270
220
170
120
2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

שנה

1675

1680

1673

1540

1509

1451

1416

1244

1275

סה״כ הגשות

תקציב ומספר מענקי מחקר אישיים חדשים

מספר הגשות וזכיות לפי תחומים

(במליוני )₪

140
130

מספ

468 / 182

ם

מס

פ ר ה זוכים בכ

לת

חו

95

89

122

110

125

מדעי
החיים
והרפואה
485 / 164

81

70

100
123
102
71

164

171

164

81

90
99
71

160

80

81

74

53

55

138

141

60

143
149

מדעי
הרוח

167

30

482 / 117
182

180

192

169

164

143

161

166

161

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

מדעים מדויקים
וטכנולוגיה

מדעי החיים
והרפואה

50
40

מדעי
החברה

240 / 95

70

תקציב למענקי מחקר אישיים

מדעים
מדויקים
וטכנולוגיה

ר ההגשות

בכל ת

ח ום

117

114

120

מדעי
הרוח

20
10

שנה

מדעי
החברה
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מוקדי מחקר
ערוץ התמיכה במוקדי מחקר החל לפעול בשנת  .1994התכנית נועדה לתמוך בקבוצות מחקר מצטינות באוניברסיטאות,
במטרה לקדם פעילות מחקרית רחבה ברמה הגבוהה ביותר ובהיקף גדול ,לאפשר לקבוצות מדענים להתחרות בהצלחה
בקבוצות מחקר בחזית המדע העולמי ,לפתח שטחי מחקר חדשניים במערכת המחקר הבסיסי באוניברסיטאות בארץ 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 מצוינות מחקרית ,וההארכה דרושה לשם השגת תוצאות מהותיות נוספות.
למחזור תשע״ט הוגשו שמונה בקשות ,חמש מתוכם אושרו למימון.

מענקים לרכישת ציוד
הקרן הלאומית למדע תומכת ברכישת ציוד מדעי במסגרת שני מסלולים עיקריים:
 .1ציוד מוסדי בסיסי
מסלול זה פתוח בפני חוקרים באוניברסיטאות בלבד ,ויש לכלול בו אך ורק ציוד המנוהל מוסדית ונועד לשרת ציבור רחב
של משתמשים .שיעור ההשתתפות של הקרן הלאומית למדע הוא עד  50%מן העלות ,ובסכום שלא יעלה על  1.1מיליון .₪
כשיקול לאישור הבקשה תלקח בחשבון תרומת חלקה של הקרן לרכישת הציוד.
השנה אושרו להגשה ארבע בקשות מכל אוניברסיטה .במחזור תשע"ט הוגשו  32בקשות ,מתוכן הומלצו למימון 26
בקשות ,בעלות כוללת של  20.5מיליון .₪
לאור החלטת ות״ת ,מחזור תשע״ט היה כנראה מחזור ההגשות האחרון לתכנית לציוד המוסדי במסגרת הקרן.
 .2ציוד להקמת מעבדת מחקר של חבר/ת סגל חדש/ה
מסלול זה מיועד לחוקרים חדשים באוניברסיטאות בלבד במהלך שלוש שנים ממועד הצטרפותם למערכת האקדמית
ומצריך את התחייבות המוסד להשתתפות ברכישה ,לפחות בסכום השווה להקצבת הקרן .בקשה במסלול זה מוגשת
אך ורק במקביל להגשת בקשה למענק מחקר אישי או ביכורה ,כחוקר ראשי יחיד ,באותה שנה .ההקצבה המקסימלית
של הקרן היא  1.1מיליון  .₪הנהלת הקרן מייחסת חשיבות רבה לתמיכה במסלול זה ,ולפיכך כמעט שלא נפגעה מן
הקיצוצים בתקציב הקרן בשנים האחרונות.
למחזור תשע״ט הוגשו  141בקשות במסלול זה ,אושרו למימון  56מעבדות של חברי סגל חדשים בעלות כוללת של
כ 38מיליון .₪

סדנאות מחקר
ערוץ הפעילות של תמיכה בסדנאות מחקר מאפשר לחוקרים לקיים סדנאות מחקר הקשורות לנושאי מחקריהם הממומנים
בקרן .מטרת הסדנאות היא להוות השלמה למחקרים ,לעודד קשרי מדע בין מדענים מהארץ ומחו"ל ,להפיץ בקהילה
הביןלאומית את תוצאות המחקרים הנתמכים עלידי הקרן ולהתוות להם כיוונים חדשים .חלקה של הקרן במימון הסדנא
הוא עד  70אלף  ,₪כאשר הסכום מהווה לפחות  30%מעלות הסדנא.
למחזור תשע״ט אושרו  61מענקים לסדנאות חדשות בהיקף של כ 4.2מיליון .₪
זהו המחזור האחרון שבו ניתן היה לכלול בקשה לסדנא בהיקף רחב יותר ,בשיתוף המכון ללימודים מתקדמים בירושלים.
הסכום המרבי לסדנאות בשיתוף המכון הוא עד  50%( ₪ 140,000הינם הקצבת המכון ,וה 50%הנותרים ,הקצבת הקרן).
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תכנית ביכורה
תכניות
הקרן

תכנית ביכורה מיועדת לקדם מחקרים חדשניים ויוצאי דופן בעלי פוטנציאל לפריצת דרך .מחקרים כאלה ,מעצם טיבם
אינם מתאימים למימון במסלולים המקובלים עקב היותם ,בדרך כלל ,עתירי סיכון ונעדרי ביסוס קודם .הנסיון המצטבר
בקרנות מחקר רבות בעולם מצביע על כך ,שבקשות חדשניות שיש בהן הליכה בדרך שונה מהותית מזו המקובלת בשטח,
מתקשות להתחרות בבקשות הנמצאות בחזית ״הזרם המרכזי״ בתחום המחקר הספציפי .יש המייחסים גישה זאת
לשמרנות ,ואחרים מייחסים אותה לחשש כי בהעדר מידע תומך מוקדם ,סיכויי המחקר להגיע לתוצאות כלשהן קטן.
התכנית מיועדת לתמוך במחקרים בכל תחומי הדעת ,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 גישות מחקריות חדשות השונות מהותית מאלה המקובלות בשטח ואשר להן פוטנציאל
לאפשר קיום פריצות דרך מחקריות.
 פיתוח טכניקות או טכנולוגיות חדשות שיאפשרו התגברות על מחסומים קריטיים בתחום המחקר.
בכדי למצוא דרך לעודד מחקרים פורצי דרך שאין לגביהם עדיין הוכחות היתכנות מבוססות ,עברה תכנית ביכורה למתכונת
ניסיונית חדשה בעלת שני שלבים ,שלב ראשוני שעיקרו בדיקת היתכנות ושלב שני של מימון ארוך טווח:
 בשלב הראשוני ימומנו הצעות בעלות פוטנציאל הנמצאות מתאימות לתכנית למשך תקופה של שנתיים ,שבמהלכן
תתבצע הוכחת היתכנות של המחקר המוצע .הצעות אלה אמורות להציג את המטרות ארוכות הטווח של הפרויקט,
חשיבותו ,חדשנותו והאסטרטגיה המחקרית המוצעת ,עם זאת יושם בהן דגש על בחינת ההיתכנות .ההצעות תבחנה
עלידי ועדת שיפוט מדעית.
בשלב זה ,ימומנו עד  10בקשות בתקציב שיותאם לצרכי כל פרויקט ,אך לא יעלה על  ₪ 278,000לשנה.
 לאחר  18חודשים ,חוקרים אשר יתרשמו כי המחקר המקדים תומך במידה משמעותית בחזון המקורי יגישו בקשה
חדשה להמשך מימון הכוללת תכניות מפורטות להמשך הפרויקט ,תוך גיבויה בתוצאות שהתקבלו עד כה .הבקשות
להמשך המחקר ייבחנו על–ידי ועדת שיפוט מדעית ,ואלה מתוכן שיאושרו ימומנו לתקופה של עד  4שנים נוספות,
בתקציב שיותאם לצרכי כל פרויקט ,אך לא יעלה על  ₪ 370,000לשנה .בהכרח ,מספר הבקשות שתעבורנה לשלב השני
יהיה מצומצם.
למחזור תשע״ט הוגשו לשלב הראשוני  70בקשות מקדמיות 25 ,מהם עברו לתהליך שיפוט מלא ולבסוף שבע בקשות
אושרו למימון.
זהו המחזור הראשון בו ניתן היה להגיש בקשות להמשך מימון ארוך טווח .הוגשו שש בקשות (מתוך שבע שהיו רשאים
להגיש) ,מתוכן אושרו למימון שתי בקשות.
פירוט על התכנית ניתן למצוא בעמ'  102בדוח.
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חלוקת ההקצבות למענקים בתכניות הליבה לשנת תשע“ט 2018/19

(ב)₪

תכניות
הקרן

		

חדשים
מספר מענקים

ממשיכים
סכום מענקים

מספר מענקים

סכום מענקים

		
מענקי מחקר אישיים
מדעים מדויקים וטכנולוגיה

182

45,302,000

522

129,822,684

מדעי החיים והרפואה

164

45,440,000

509

143,344,871

מדעי הרוח

95

13,174,500

176

24,352,432

מדעי החברה

117

20,799,000

264

45,935,985

סה“כ

558

124,715,500

1,471

343,455,972

מוקדי מחקר
5

4

8,746,000

6,333,761

הוצאה לאור במדעי הרוח
20
מענקים לציוד מדעי

855,301

				

ציוד מוסדי בסיסי

26

		20,520,000

ציוד למעבדות של חברי סגל חדשים

56

		38,018,400

סה“כ מענקי ציוד

82

		58,538,400

סדנאות מחקר
61
תכנית ביכורה

4,181,389

				

ביכורה שלב א'

7

1,862,000

ביכורה שלב ב'

2

		 538,000

סה“כ מענקי תכנית ביכורה

9

2,400,000

סה“כ

2,029

מענקי מחקר אישיים

7

199,436,590

9

מענקים למוקדי מחקר

82

מענקי ציוד

61

מענקים לסדנאות

1,854,450

351,644,153

16

מענקי תכנית ביכורה

20

מענקי הוצאה לאור
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תכניות ייעודיות
תכניות
הקרן

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 .באופיין ,תכניות אלו
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.

מענקים חדשים ואחוזי זכיה
40
35
25
20
15

מספר מענקים

30

10
5
רופאים
חוקרים
בבתי
חולים

תכנית
משותפת
ישראל -
קנדה

תכנית
משותפת
עם יפן

תכנית
משותפת
עם NSFC
(סין)

תכנית
בתר
דוקטורט
במדעי
החברה

- Broad
חוזרים
מבתר
דוקטורט

- Broad
מחקר
שיתופי

32%

13%

23%

23.18%

40%

100%

16%

אחוזי זכייה

תכניות ייעודיות לפי שנים
תכנית ללמידה משמעותית
תכנית משותפת עם יפן
תכנית משותפת עם ( NRFסינגפור)
נגישות לתשתיות המרכז לרפואה מותאמת אישית
תכנית משותפת ישראל-קנדה
תכנית להשתלמות בתרדוקטורט במדעי החברה
תכנית משותפת עם ( UGCהודו)
תכנית משותפת עם ( NSFCסין)
תכנית משותפת עם מכון  Broadבארה״ב
תחליפי נפט לתחבורה
רופאיםחוקרים בבתיחולים
תכנית למחקר סכרת נעורים
מורשה למחקר ביורפואי
תכנית מורשה למחקר קליני
תכנית מורשה לקליטת מדענים
שנה

*

*

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

* לא נפתח להגשה במחזור זה

מדעים מדויקים
וטכנולוגיה

מדעי החיים
והרפואה

מדעי
הרוח

מדעי
החברה
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תחום

מדעים מדויקים
וטכנולוגיה
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תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

עמיתיי החוקרים,
במהלך השנה הצטרפתי לצוות הקרן הלאומית למדע כראש התחום למדעים מדויקים וטכנולוגיה.
כחוקר וותיק אני מודע לעובדה שכיום הקרן היא המקור הכספי העיקרי האחראי לטיפוח המחקר
האקדמי בישראל .לכן קיבלתי עלי את התפקיד מתוך רצון לתרום למוסד חשוב זה שתמך בפעילותי
המחקרית במשך כשלושה עשורים .אני מודע לאחריות הכבדה שהתפקיד מטיל עלי ,ואני מבטיח
לפעול במסגרת תפקידי כמיטב יכולתי ומצפוני על מנת שהקרן תמשיך לתמוך במחקר המדעי
בישראל ,לטפח אותו ,ולהשביחו.
פרופ׳ דוד גרשוני

שמחתי למצוא שהקרן מנוהלת עלידי צוות מסור ומקצועי העושה את עבודתו ללא משוא פנים
תוך מתן שרות הוגן ויעיל לקהילה המדעית בארץ .שיפוט הצעות המחקר מתבצע עלידי ועדות מקצועיות שחבריהן באים
מתוך הקהילה המדעית בישראל והן כוללות את טובי המדענים בארץ .ההצעות עומדות למבחנם של סוקרים מתוך הקהילה
המדעית העולמית ,המגלים בדרך כלל נכונות רבה לספק חוות דעה על ההצעות .נכונות זאת נגזרת בין השאר מהרמה הכללית
הגבוהה של הצעות המחקר ומהמעמד המקצועי המכובד של החוקרים בישראל .ברצוני לנצל במה זאת על מנת להודות לכל
ראשי הוועדות וחבריהן ולכל הסוקרים שסיפקו את חוות דעתם ,על השקעתם ועל מאמציהם ותרומתם לשמירת הרמה
המדעית הגבוהה תוך הקפדה על שיפוט הוגן.
במחזור תשע"ט הוגשו  468בקשות אישיות 59% ,מהן הומלצו למימון עלידי הוועדות השונות ו 39%זכו לבסוף למימון עם
מענק ממוצע של כ 250אלף  ₪לשנה .מתוך הזוכים  48הינם חוקרים צעירים חדשים ,כך שחלקם היחסי גדול מרבע ממספר
הזוכים הכולל 29 .בקשות ציוד של החוקרים החדשים אושרו אף הן למימון עלידי הקרן .השנה הוגשו גם  15בקשות לציוד
מוסדי ו 12מתוכן אושרו .כמו כן אושר למימון המשך ,מוקד מחקר אחד.
באופן כללי ניתן לראות כי הקרן ממשיכה וממלאת את יעודה בצורה מיטבית .מחד ,היא מבטיחה שהתקציבים הציבוריים
המושקעים במחקר האקדמי בארץ יושקעו בצורה קפדנית תוך שמירה על טיבו ואיכותו של המחקר .מאידך מבטיחה הקרן
סיכויי זכייה סבירים ,המאפשרים את המשכיות המחקרים ותכנונם לטווח ארוך .הקרן מאפשרת גם קליטה טובה ומועדפת של
חוקרים חדשים ,קליטה שאין חשובה ממנה להמשכיות המחקר.
למרות האמור לעיל ,מן הידוע הוא כי המחקר המדעי בארץ ,ככלל ,מתבצע תחת מגבלות תקציביות גדולות ,וההשקעות בו
נמוכות בהשוואה להשקעות בארצות אחרות אליהן היינו מעוניינים להשתוות .לכן ,על מנת שתוכל הקהילה המדעית בארץ
לשמור על תחרותיות ברמה העולמית ,לשמר את מעמדה ואף לשפרו ,ולהוות מוקד משיכה לחוקרים ישראלים ואחרים ,יש
למצוא מקורות כספיים משמעותיים נוספים למימון המחקר.
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אני שמח לציין כי צעד משמעותי (אך וודאי לא מספק) בכיוון זה מהווה התכנית הייעודית החדשה של הוועדה לתקצוב ותכנון
של המועצה להשכלה גבוהה בשיתוף עם המנהל למחקר ,פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית של משרד הביטחון.
במסגרת התכנית יושקעו במחקר אקדמי בתחום המדע והטכנולוגיה הקוונטיים כ 75מיליון  ₪לאורך החומש הקרוב.
התכנית התחרותית לתמיכה במחקרים אקדמיים רלוונטיים תופעל עלידי הקרן והיא רלוונטית ביותר לתחום שלנו .מועד
ההגשה למחזור הראשון היה ב 6בנובמבר .2018
אני תקווה שתכנית זאת תביא לקפיצת מדרגה משמעותית ביכולות המחקר הישראליות ובמעמדה העולמי של ישראל
בתחום חזיתי חשוב זה .מי ייתן והתכנית אכן תחזק את המחקר והפיתוח האקדמיים בתחום ,תרחיב את מעגל החוקרים
העוסקים בו ותביא לשיתופי פעולה פוריים בין חוקרים מתחומים מדעיים מגוונים ואוניברסיטאות מחקר שונות.
אסיים בהבעת תודה ליו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן פרופ׳ בנימין גיגר ,למנכ"לית הקרן ,ד"ר תמר יפהמיטווך ,למנהלת
התחום ,ד"ר שרה שטלצר ,למתאמת האדמיניסטרטיבית ,גב' ליאורה משה ולמידענית גב' פליציה וילדרמן שקלטו אותי
בתפקידי החדש .אציין במיוחד את ד״ר שטלצר ,שליוותה אותי בסבלנות רבה וברוח טובה ודאגה ללמד אותי כיצד מתנהל
השיפוט המדעי הלכה למעשה .בשם כל קהילת החוקרים בתחום המדעים המדויקים והטכנולוגיה מודה אני לקודמי
בתפקיד ,פרופ׳ רוני קוזלוב ששימש במסירות כראש התחום במשך תשע שנים ושימר ופיתח דפוסי פעולה אשר מטרתם
הינה טיפוח המחקר המדעי האקדמי בישראל.
אני מאחל גם לכל חבריי ועמיתיי החוקרים בישראל ,שנת מחקר פורה ומוצלח.

		
			

פרופ׳ דוד גרשוני
ראש התחום

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

69%
מענקי מחקר
אישיים

21%
ציוד סגל
חדש

8%
ציוד
מוסדי

3%
מוקדי
מחקר

2%
סדנאות
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רשימת הזוכים בתחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
אברמוביץ הלינה | אוניברסיטת תל־אביב

אייזן מוריס | הטכניון

אלעד מיכאל | הטכניון

פיזור כפול של פארטונים ב־  - LHCבדרך

תהליכים קטליטיים מאתגרים המקוטלזים

שימוש בייצוגים דלילים לעיבוד אותות

למדידות מדויקות למודל הסטנדרטי

על־ידי קומפלקסים N־הטרוציקלים

על גרפים  -חזיתות חדשות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אימינטו של אקטינידים

אמויאל ירון | הטכניון
אוסטפלד אבי | הטכניון

אייל איתי | הטכניון

פגמים ומשטחי־ביניים בתחמוצות

גישה דינמית לחלוקה ואגרגאציה של

ארכיטקטורות ללא ריכוזיות של מערכות

תרמואלקטריות

מערכות אספקת מים

מזומן גלובליות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מענק ציוד :צבר מחשבים עם תמיכה

אוסטרובר ירון | אוניברסיטת תל־אביב

בטכנולוגיות אבטחה מתקדמות

מדדים כמותיים בטופולוגיה סימפלקטית
ודינמיקה

אופנהיים יזהר | אוניברסיטת בן־גוריון

אמיר רועי | אוניברסיטת תל־אביב
ננו־מערכות פולימריות המגיבות למספר

אילן רוני | אוניברסיטת תל־אביב

גירויים המבוססות על טרי־בלוק

אנומליות ,שדות מדומים ,ואפקטים של

קופולימרים אמפיפיליים הרגישים

עקמומיות בחומרים טופולוגיים

לפעילות אנזימטית

הרחבה בקומפלקסים ובחבורות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אלבו אסף | אוניברסיטת בר־אילן
תיעול חום מיקרוסקופי להגברת

אנזל יהודה | האוניברסיטה העברית

הבנת מנגנוני חיכוך נשלט חשמלית

לזירה בלייזריי קסקדה קוונטיים

ארוזיה חופית ,יצירת מצוקי חוף

אורבך מיכאל | אוניברסיטת תל־אביב
בשכבות דקות ננומטריות של נוזלים יוניים

לתחום הטרה־הרץ

והתחתרות יובלים תחת עליה וירידה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מענק ציוד :מעבדה להנדסה

במפלס ים המלח המודרני:

קוונטית

אנלוג למצוקים חופיים בהשפעת מפלס

אורון אלכסנדר ,עגנון יהודה | הטכניון

הים הגלובאלי

רוויית אי־יציבויות תרמוקפילריות בתיבנות

אלבר גרשון | הטכניון

שכבת חומר רך

מידול ניפחי :תכנון ,אנליזה וייצור
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אורי עמוס | הטכניון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אנטוב מיכאל | הטכניון
תורת הפונקציות הסימפלקטית ועקומים

מבנה פנימי של חורים שחורים מציאותיים:

אלדר יונינה | הטכניון

אספקטים קלאסיים וסמיקלאסיים

דחיסה מאנלוגי לדיגיטלי מבוסס מטרה

פסאודו־הולומורפיים

אנטובה־איזנבוד אינה |
איזנברג חגי | האוניברסיטה העברית

אל־יניב רן | הטכניון

אוניברסיטת בן־גוריון

מצבי פוטונים היברידיים במרחבי הילברט

ניטור ובקרת חוסר וודאויות

קטגוריות דלין והתייצבות בתורת

בעלי מימדים גבוהים

סטטיסטיות בתהליכי למידה

ההצגות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

חישובית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי
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אפשטיין אריאל | הטכניון
מטא־שריגים מרובי אלמנטים

הנדסת מאמצים ליצירת סדרים אלקטרוניים

האינטראקציה בין גלי גרביטציה פנימיים,

מענק ציוד :מערכת למדידת שדה

וטופולוגיים בחומרים דו־ממדיים שכבתיים

מזו־מערבולות ,וזרמי סבמזו ,באגנים

אלקטרומגנטי קרוב לאפיון

מענק ציוד :מערכת מדידת תכונות

אוקיאניים טרופים ואקסטרה טרופים

התקני אנטנות ומיקרוגל חדשניים

פיסיקליות בטמפרטורות נמוכות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

(עד  40גיגה־הרץ)

מענק ציוד :צבר מחשבים

בן ששון אלי | הטכניון
ארן בארן | מכון ויצמן למדע

יעילות קונקרטית של מערכות הוכחה

גובר אברהם | אוניברסיטת תל־אביב;
ינקונסקו ראובן | שנקר

מבנה אטומי וכימי של זרזי נחושת
בזמן הרכבת מתאנול ותגובות המרת

בנין אורי | האוניברסיטה העברית

סוגיות בסיסיות של קרינה ותהליכי

מתאנול

יצירת רדיקלים מושרית אור בעזרת

אינטראקציה קרינתית חדשים של

מענק ציוד :ספקטרומטר להחזרות

ננו־חלקיקים היברידיים :חומרים,

אלומות אלקטרונים חופשיים

ובליעות מאופנן קיטוב הפועל באורך

ומנגנוני פעולה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

גל האינפרא־אדום

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

זוכה בשת״פ אוניברסיטאות ומכללות

אתגר ליעוז | האוניברסיטה העברית

בסר אמנון | אוניברסיטת בן־גוריון

גויכמן איליה | הטכניון

מערכות מצומדות של פרובוסקייט

אינטגרציה פי־אדית ורגולטורים סינטומיים

פלטפורמה היברידית של גרפן/סיליקון

היברידי ננומטרי וננו חלקיקים בתחום

עבור יריעות עם רדוקציה רעה ושימושים

לגלוי מולטי ספקטרלי

האינפרא־אדום הקרוב ושימושם
בהתקנים פולטי אור

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

בן שלום משה | אוניברסיטת תל־אביב

ברקן רועי | אוניברסיטת תל־אביב

מענק ציוד :ראמן ספקטרומטר,

ברומברג עומר | אוניברסיטת תל־אביב

AFM-IR/SNOM

מחקר מקיף של סילונים מגנטים המתקדמים
בתווך :מההזנקה דרך ההתקדמות והתמרת

גולדרייך עודד | מכון ויצמן למדע;

מכון ויצמן למדע

האנרגיה המגנטית לקרינה הנצפית

רון־גולדרייך דנה | אוניברסיטת תל־אביב

בודניק רן ,לנדסמן יעל הגר |
גלאי חומר אפל :XENONnT

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

ניתוח תוצאות ,כיול שליטה ובקרה

אתגרים חדשים וישנים בבדיקת תכונות
ואלגוריתמים תת־לינאריים

ברטל גיא | הטכניון
בונין גיא | הטכניון

מחקר מתקדם בננו־פוטוניקה אי־לינארית

פיסיקה סטטיסטית של מודלים

גולן יובל | אוניברסיטת בן־גוריון
גורמים המייצבים את פאזת הפיי הקובית

אקולוגיים במימד משתנה

בריק יניב | אוניברסיטת בן־גוריון

החדשה בסינטזה של ננו־חומרים מוליכים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

פותרנים ישירים מהירים אדפטיביים

למחצה ממשפחת החד־קלקגונידים של בדיל

גיאומטרית למשוואות גלים איטגרליות

בורשטין דוד | אוניברסיטת תל־אביב

מענק ציוד :תשתית מחשוב עבור

גורפמן סמיון | אוניברסיטת תל־אביב

תקשורת מקודדת יעילה עם סיבוכיות

מחקר באלגוריתמים מתקדמים לפתרון

מבנה מפורט ,סיבוב פולריזציה ופאזות

מופחתת

משוואות אינטגרליות בתורת הגלים

עם סימטריה נמוכה בפרובסקיטים
פרואלקטריים

בטנסקי ניר | אוניברסיטת תל־אביב

ברנע דבורה | אוניברסיטת תל־אביב

מענק ציוד :דיפרקטומר רב שימושי

כיוונים חדשים בקריפטוגרפיה מעבר

השפעת ההדרודינמיקה של זרימה

לקרוסטלוגרפית קרני  Xבזמן מדידה

לקופסה השחורה :מיגון וניצול קוד

דו־פאזית גז־נוזל בצינור על קצב

מענק ציוד :ציוד להקמת מעבדה למחקר

מעבר החום הרגעי בזרימה לסירוגין

בקריפטוגרפיה

וזרימה מופרדת

של חומרים פונקציונליים

גזית שניר | האוניברסיטה העברית
התהוות וקריטיות בפאזות טופולגיות

בלוק בוריס | הטכניון

ברק לירון | אוניברסיטת תל־אביב

עם אינטראקציה חזקה  -מחקר בשיטת

אינטראקציות מולטי־פרטוניות

הדרך לתגלית

מונטה קרלו קוונטי

ואפליקציות שלהם לדינמיקה של

מענק ציוד :ציוד מיוחד לשלב 2

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

 QCDב־ LHC

בפרוייקט שידרוג החומרה באטלס

מענק ציוד :צבר מחשבים עתיר ביצועים
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גיטיק מוטי | אוניברסיטת תל־אביב

הוד עידן | אוניברסיטת בן־גוריון

זארובי סלים | האוניברסיטה הפתוחה

ההשערות החלשות של שלח לסופיות

משטחים דקים פעילים אלקטרוכימית

חקירת היקום הקרוב בסקלות גדולות

לא בת מניה

המבוססים על מסגרות אורגנו־מתכתיות:

על־ידי מיפוי עצימותו של מימן ניוטרלי

חקר בסיסי לקראת יישום בהפקת מימן

מענק ציוד :אשכול מחשבים בעל

גלוברזון אמיר | אוניברסיטת תל־אביב

אלקטרוקטליטית

תפוקה גבוהה להדמיה נומרית של

למידה בבעיות חיזוי מורכבות בעזרת

מענק ציוד :ציוד למעבדת

התפלגות המימן הניטרלי בחומר

פונקציות ציון ואלגוריתמים עמוקים

פוטו־אלקטרוכימיה של חומרים

הבן־גלקטי

ננו־פורוזיביים

זארצקי יווגני ,פרגה נחום |

גלפגט אלכסנדר ,בראונר נעימה |
אוניברסיטת תל־אביב

הופמן יהודה | האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן־גוריון

חקירת אי־יציבות של זרימת Poiseuille

הדמיית היקום הקרוב

קביעת החוזק של הפרעת נקודתיות

דו־פאזית רבודה של זורמים בלתי מסיסים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

לנקעים באמצעות גלי הלם

הלוי איתי | מכון ויצמן למדע

זהבי מירב | אוניברסיטת בן־גוריון

בצינורות ותיקופה

גנאור יבחר | אוניברסיטת בן־גוריון

בחינת השפעות  green rustעל מאזני

אופקים חדשים בקרנליזציה

קינטיקה של בליית פלגיוקלס בתנאים

נוטריינטים ומתכות בפרה־קמבריום ,על

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

קרובים לתנאים טבעיים והצימוד בין

יצרנות ביולוגית ועל סמנים גיאוכימיים

המסת פלגיוקלס לשיקוע קאוליניט

למצב החימצון של פני כדור הארץ

זילברשטיין מרק | הטכניון
מערכת הפעלה לארכיטקטורות עם

גרבר דן | הטכניון

הרטמן יאיר | אוניברסיטת בן־גוריון

אלגוריתמי אופטימיזציה יעילים באופן מוכח

הילוכים מקריים על חבורות ואלגבראות *C

יכולות תכנות ועיבוד קרוב־לנתונים

זלדוב אלי ,מיאסוידוב יורי |

ללמידת מכונה :מעבר למודלים מסורתיים

הרכבי יאיר | אוניברסיטת תל־אביב

מכון ויצמן למדע

גרינברג אליהו | אוניברסיטת בר־אילן

סוגים חדשים של ארועים במרכזי גלקסיות

מיקרוסקופיה תרמית של

מחקר חישובי ועיצוב של תחמוצות

ככלים לחקירת חורים שחורים סופר מאסיביים

דיסיפציה במערכות דו־מימדיות

פיזואלקטריים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מוגנות טופולוגית

וייס יעקב | האוניברסיטה העברית

זלצר יורם | אוניברסיטת תל־אביב

יהלומים בזמן  -גישה חדשה לפענוח

בקרה ויברציונית של צמתים

דוברובצקי רומן | אוניברסיטת תל־אביב

ההיסטוריה של כדור הארץ

מולקולרים

זרזים מבוססי אבץ לתגובות הידרוגנציה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

והידרואלמנטציה

מענק ציוד :אגילנט  8900טריפל־

זרוק דוד | אוניברסיטת בן־גוריון

קוואדרופול מאספקטרומטר וספקטרה

תנועה רובוטית גלית

פיזיקס ניאודימיום־יאג נוויגטור לייזר

על משטחים גמישים

ויסולי־פישר איריס ,כץ יבגני |

חזאי כרמית | אוניברסיטת בר־אילן

אוניברסיטת בן־גוריון

פרוטוקולים מרובי משתמשים יעילים

מענק ציוד :ציוד המשמש למחקר חישובי
ועיצוב של תחמוצות פיזואלקטריים

דונקלמן אור | אוניברסיטת חיפה
צפני בלוקים בסביבות יוצאות דופן
ומיוחדות

דימנט חיים | אוניברסיטת תל־אביב

מודיפיקציה בפני שטח של חומרים

היפר־אחידות סטטיסטית במערכות עם

פרובסקיטים פוטוולטאים לשיפור יציבות

אינטראקציות ארוכות־טווח

של תאי שמש

יותר עם בטיחות כנגד יריב זדוני

חייט אלכס | הטכניון
התקנים אקסיטון־פולריטוניים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

ורדי עמיחי ,כהן דורון |

המבוססים על אפקט סטארק דינמי

דרביאנקו סטניסלב | אוניברסיטת בן־גוריון

אוניברסיטת בן־גוריון

הגדלת קיבול אינפורמציה ברשתות אופטיות

אטומטרוניקה כאוטית :הבטי כאוס

חפץ דן | אוניברסיטת אריאל

באמצעות התמרת פורייה אי־לינארית

קוונטי של מעגלי אטומים קרים

נושאים בקומבינטוריקה הסתברותית
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חרש אסף | האוניברסיטה העברית

קידוד לתקשורת אינטראקטיבית

ניתוח תופעות לא ליניאריות
במערכות הספק גדולות,

הבנת הדרכים השונות של מותם של

יקותיאלי אמנון | אוניברסיטת בן־גוריון

בהתבסס על מודל

הרדיו

קטגוריות נגזרות ושימושיהן באלגברה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

וגיאומטריה

תופעות אסטרונומיות המשתנות בזמן

ירושלמי־רוזן רחל | אוניברסיטת בן־גוריון

כוכבים באמצעות תצפיות בתחום

DQ 0

להב אורי | אוניברסיטת תל־אביב

מענק ציוד :ציוד תצפיתי למחקר

אימות תכנה תחת מודלי זיכרון

התארגנות הדדית של ננו־גבישי

חלשים

טישלר יעקב רפאל |

צלולוזה וצינוריות פחמן זעירות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אוניברסיטת בר־אילן

בדיספרסיות נוזליות והיברידים

פליטה קוהרנטית באינפרא אדום

מוליכים

מחומרים אורגניים

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

אנליזה של פיצוצים קוסמיים:

יפרמנקו קלים | אוניברסיטת בן־גוריון

לברון יואש | הטכניון

לזר איה | חקר ימים ואגמים לישראל
תחלופת מים בין מדף היבשת לים

ישעיה עמיאל | אוניברסיטת בן־גוריון

הפתוח לאורך חופיה הים תיכוניים

טל אילת | הטכניון

שליטה באופני תנודה מרחביים

של ישראל :תהליכים וכימות

הרכבת פאזלים ארכיאולוגים

בסיבים אקטיביים מרובי ליבות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

המאולחים באיטרביום

לחיני יואב | אוניברסיטת תל־אביב

טלגם־כהן ענבל | הטכניון
סיבוכיות בשווקים:

כהן אורן | הטכניון

מנגנונים של יצירת זיכרון במערכות

מעבר לתרחיש הגרוע ביותר

מיקרוסקופיה מהירה עם אור

מכניות לא מסודרות

מיצירת הרמוניות גבוהות

מענק ציוד :טומוגראפיה ואפיון

טנא רשף | מכון ויצמן למדע

מכני מתקדם

ננוצינוריות המבוססות על תרכובת

כהן גיל | אוניברסיטת תל־אביב

טרנריות וקואטרנאריות מטיפוס

בניות מפורשות ודה־רנדומיזציה

לחמי אורלי | האוניברסיטה הפתוחה

אי־התאמת סריג :סינתיזה ,אפיון ותכונות

של חישוב מוגבל בזיכרון

השפעת שחרור חום כמוס בקווי הרוחב

טרייביץ טלי | אוניברסיטת חיפה

כהן יכין | הטכניון

ועל תגובתה לשינויי אקלים

שחזור תמונות בתווך מפזר תחת

חלקיקי תחליב רב־שכבתיים

מענק ציוד :מחשב רב ביצועים עבור

חוסר אחידות

מצופים צלולוזה

מודל סירקולציה כללית

הבינוניים על הסירקולציה האטמוספרית

כמיקרו־ראקטורים

ליניאל נתן | האוניברסיטה העברית

טרנר ארי | הטכניון
חשיפה של שזירה במערכות

כץ אורי | האוניברסיטה העברית

מרובות חלקיקים

דימות חישובי אדפטיבי באופטיקה
ואקוסטיקה

יוסיבאש זהר | אוניברסיטת תל־אביב

קומבינטוריקה רב־ממדית

למקוף גבריאל | אוניברסיטת בן־גוריון
גילוי פולימרים מיוחדים עם מטתזה של

קריטריוני אתחול כשל לאורך שפות חדות

כץ גיא | האוניברסיטה העברית

בגופים תלת ממדיים בנוכחות נזק נצבר

אימות רשתות נוירונים:

קטן  -ניסוח ואימות ניסויי

אולפין מונחת על־ידי אור

התאמה לרשתות גדולות

לנדאו מנחם גד | אוניברסיטת חיפה;

ושימושים חדשים

אמיר עמיהוד | אוניברסיטת בר־אילן

יופה דמיטרי | הטכניון

מענק ציוד :ציוד חישוב לצורך מחקר

בניית מפתחות עניינים יעילים

נושאים בהצגה סטוכסטית של מערכות

בנושא אימות רשתות נוירונים

לנסקי נדב | המכון הגיאולוגי

ספין קלסיות וקוונטיות

לאור ארי | הטכניון

מאידוי למשקעי מלח :תצפיות חדשות

יעקבי איתן | הטכניון

קרינת הרדיו של גלקסיות פעילות

מים המלח ותובנות לגבי משקעי מלח

קידוד לאחזור מידע אישי

השקטות ברדיו

באגנים אוופוריטיים עמוקים
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לשם אמיר | אוניברסיטת בר־אילן

מרגוליס דוד | מכון ויצמן למדע

סודרי דוד ,גינזבורג דוד |

הערכת ביצועים של טכניקות עיבוד

פיתוח חיישנים מולקולריים מודולרים היוצרים

אוניברסיטת תל־אביב

אותות סטטיסטי במספר סופי

חתימות אור על מנת לזהות אינטראקציות של

שיטות ירידה מוכללת בעבור טורי

של דגימות

קולטני טירוזין קינאז בתאים חיים

איזנשטיין ושמושים לשאריות שלהם

מאיור דן תומס | אוניברסיטת בר־אילן

מרחב נרי | הטכניון

סודרי דניאל | הטכניון

גישה היוריסטית ומשולבת למידול

קודים אקראיים טיפוסיים

לעבר מקבול מאסיבי ויעילות משאבים

של בקרה קטליטית בטרפן
סינטאזות

בלמידה עמוקה :תאוריה ויישום

מרכוס גלעד | האוניברסיטה העברית

מענק ציוד :לעבר הבנה כמותית של

פענוח ושליטה בדינמיקה של יצירת

רשתות עצביות ביולוגיות ומלאכותיות

מאירוביץ תם | אוניברסיטת בן־גוריון

הרמוניות גבוהות רזוננטיות בפלסמות

מבנים ותתי־מבנים בדינמיקה

מושרות לייזר

של חבורות

סולומון יעקב | האוניברסיטה העברית
תת־יריעות לגרנג'יות ,עקומות

מרקוביץ׳ גיל | אוניברסיטת תל־אביב

J־הולומורפיות וסימטריית מראה

מורין אפרת | האוניברסיטה העברית

ננו־גבישים כיראליים מבוססי לנתנידים:

יחסי עצמה-משך-שטח-שכיחות

מודלים לקבלת סלקטיביות אננטיומרית

סמוטי וויצ׳ך | אוניברסיטת תל־אביב

וסיכון שיטפונות של גשם קיצוני

והגברתה ,ופליטה מקוטבת מעגלית

בעיות בקומבינטוריקה הסתברותית

מתוך נתוני חישה מרחוק

ובעיות קיצון

נוימן רוני | מכון ויצמן למדע
מטאנס נורמן | האוניברסיטה העברית

טרנספורמציות אלקטרוקטליות

סתת אור | אוניברסיטת בן־גוריון

חקר השימושים בסלנוציסטאין

המזורזות על־ידי פוליאוקסומתכות

סיבוכיות ואסימונים קוונטים:
כיוונים חדשים במיסוך תכנה

בהקשרים טבעיים ולא טבעיים

ניפומניאשצ׳י אלכסנדר | הטכניון
מידן דגנית | אוניברסיטת בן־גוריון

עירור פרמטרי ובקרה של אי־יציבויות פנים

הולכה ושאיבה בחומרים טופולוגים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מיטניק לאוניד | הטכניון

ניר אבינעם ,אידן משה,

שור־חיוביות ,סימטריה ומניה

לברנטייב אולגה | הטכניון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

ייצוב של טיפות טורואידליות בזרימה צמיגה

עטיה חגית | הטכניון;

תהליכי על ומשוואות דיפרנציאליות
חלקיות סטוכסטיות

ממן הדס | אוניברסיטת תל־אביב

עדין רון ,רויכמן יובל |
אוניברסיטת בר־אילן

עם אינטרקציות
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מענק ציוד :שני שרתים עבור עיבוד נומרי

נסר עדי | הטכניון

הנדלר דני | אוניברסיטת בן־גוריון

דינמיקה וסטטיסטיקה של המבנה הקוסמי:

יסודות ואלגוריתמים לזיכרון משותף

השלכות על כוח הכבידה בסקלה גדולה

לא־נדיף

הקשר בין חלקיקים במים לבין

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אוזונציה :ההשפעה של זהות

נשרי אלון | אוניברסיטת תל־אביב

החלקיק ,קטליזה ואינטגרציה

מספר בעיות בפונקציות אנליטיות מקריות

פודולסקי דניאל | הטכניון

של תהליכי הטיפול

ופסאודו־מקריות ומערכות קולון

תנודות במגנטים ומוליכי על

מנגובי דן | האוניברסיטה העברית

סגל־פרץ תמר | הטכניון

פולמן רון | אוניברסיטת בן־גוריון

פונקציות הרמוניות ,מערכות

הבנה ושליטה בגידול תחמוצות מתכת

גלי חומר קוהרנטיים בלולאה

מתנודדות וכאוס קוונטי

בתוך פולימרים  -לקראת חומרים היברידים

מגנטית :לקראת אינטרפרומטר סנייק

חדשים ומבנים תלת־מימדיים מורכבים

בעל רגישות גבוהה

מנדלר דניאל | האוניברסיטה העברית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

פיתוח וחקירה של מטריצות מוטבעות

מענק ציוד :המעבדה למבנים ננומטרים

פייטלסון דרור | האוניברסיטה העברית

על־ידי ננו־חלקיקים

פונקציונלים והדמיה מתקדמת

למה קשה להבין קוד מחשב?
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פינסקי טלי | הטכניון

למידת מכונה במרחבי פלט עשירים

גרר על־ידי מומס וגידול מופרז

כאוטיות תלת מימדיות ובפרט במערכת לורנץ

על־ידי מומס:

צ׳שנובסקי אורי | אוניברסיטת תל־אביב

בקרה של גידול גרעינים

זיכרונות אופטיים קוונטיים

ודינמיקה במערכות מעין חד־ממדיות

קצב איתן ,ביהם עפר |

מהירים ,יעילים ,וחסרי רעש

בקלקוגנידים של מתכות מעבר

האוניברסיטה העברית

פירסטנברג עופר | מכון ויצמן למדע

תכונות אופטיות הולכה חשמלית

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

התפקיד המרכזי של נקודות טי במערכות

צ׳צ׳יק גל | אוניברסיטת בר־אילן

קפלן וויין | הטכניון

אוניברסליות בתהליכי קריסה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

קוכמן יובל | האוניברסיטה העברית
פלד דורון | אוניברסיטת בר־אילן

הסקה סטטיסטית תחת אילוצי תקשורת

אימות בזמן ריצה יעיל למערכות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

עתירות נתונים ושימושיו

של רשתות

קראוטגמר רוברט | מכון ויצמן למדע
אלגוריתמים יעילים לקירוב מרחק

קול משה | אוניברסיטת תל־אביב

העריכה ובעיות קשורות

פליישר שר־לי | אוניברסיטת תל־אביב

פילמור פתיחת טבעת :פיתוח זרזים,

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

תופעות דעיכה בסיסיות אך חדשות

חקר מנגנון והכנת פולימרים מתקדמים

ברוטציה מולקולרית קוהרנטית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

קרנר דמיטרי | אוניברסיטת בן־גוריון
תורת הסינגולריות של מטריצות

פסקין אורי | הטכניון

קורן אלעד | הטכניון

לקראת התקנים אלקטרוניים

תכונות אלקטרו־מכניות של גרפן

מולקולריים יציבים מכנית

פקוביץ פיודור | אוניברסיטת בן־גוריון

בסקאלת הננו

קרסיק יעקב | הטכניון

מענק ציוד :מענק הצטיידות מכשור

חקר החומר במצבי קיצון ,יציבות

לאפיון חשמלי מכני בסקאלת ננו

הכיווץ של גלי הלם רבי־עוצמה
ודיפוזיה לא־ליניארית של שדה מגנטי

פונקציות רציונליות צמודות למחצה
ודינמיקה מורכבת ואריתמטית

מעל חוג מקומי

קחומוביץ מוסטרי אנריקה | הטכניון
שימוש בסילונים והמבנה הפנימי

פרז גלעד | מכון ויצמן למדע

שלהם לחיפוש פיסיקה חדשה בניסוי

חיפושי פיסיקה חדשה בחזיתות

אטלס

על־ידי פיצוצים חשמליים תת־מימיים
של תילים

רוה־רובין שירה | מכון ויצמן למדע

טנְסִיבִּיּות
האנרגיה והאִינ ְ ֶ

מענק ציוד :מעבדה למערכות סינון

אינטראקציות דינמיות על־פני

זוכה בפרס פרידנברג

ואיסוף נתונים עבור ניסוים בפיסיקת

סקאלות של רצועת האויר היבשה

החלקיקים

מענק ציוד :הרחבת אשכול

פרטר מרב | מכון ויצמן למדע

מחשבים מרובה ליבות

תכנון עמיד בפני תקלות:

קנציפר יוג׳ין | מכון טכנולוגי חולון

מבנים ואלגוריתמיקה

פענוח רעשים בספקטרה של מערכות

רוזנברג גרגורי ,פז־פסטרנק משה |

מורכבות :פרספקטיבה של תאורית

אוניברסיטת תל־אביב

פרידמן לוסיו | מכון ויצמן למדע

מטריצות אקראיות

מעברי פאזה מבודד־מתכת ומבודד־על

שיפורים בספקטרוסקופיה והדמיה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מוליך קוונטיים בלחץ גבוה במערכות
שונות

על בסיס תהודה מגנטית :מחומרים לחיות

קסל רונית | האוניברסיטה העברית
צחייק ששון | האוניברסיטה העברית

התנהגות אורניום ותוריום באזורי

רוזנשיין ג׳פרי | האוניברסיטה העברית

שדות חשמליים כמחוללים חדשים של

הפחתה  -תפקיד הנוזלים במעטפת

טכניקות מונחות נתונים עבור מערכות
מרובות סוכנים

שינויים סלקטיבים בכימיה

קפלן איתי | האוניברסיטה העברית
ציטרון צבי | אוניברסיטת בן־גוריון

פרויקטים בתורת המודלים :תורת

רוטבלום רון | הטכניון

מחקר בהיווצרות הקווארק־גלואון

המיון ותורות לא יציבות וקשרים

יסודות של מערכות הוכחה

פלסמה ב־  LHCעם ATLAS

לקומבינטוריקה ואלגברה

בעלות יעילות כפולה
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שורץ משה | אוניברסיטת בן־גוריון

שפירא אמיר | אוניברסיטת בן־גוריון;

רייכרט רועי | הטכניון
התאמת אלגוריתמי עיבוד שפה

נושאים בקידוד לערוצי שכפול־מחרוזות

רימון אילון | הטכניון

טבעית לטקסטים מתחומים שונים:

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אחיזות מינימליסטיות רובוטיות -

גישה מבוססת רשתות נוירונים
ומידע לשוני

חלק  :IIתוכן ,אלגוריתמים ,ובקרה של

שייביץ עופר | אוניברסיטת תל־אביב

מערכות אחיזה

שיטת הטיפוסים בגרפים ושימושים בבעיות

רינות אסף | אוניברסיטת בר־אילן

דחיסה של גרפים מכוונים

קומבינטוריקה אינסופית

שפריר איתי | הטכניון
מרחקים בין מחלקות של העתקות

שילה דורון | הטכניון

המקבלות ערכים בספירה

רינצקי נעם | אוניברסיטת תל־אביב

תנועת גבולות בין פאזות בסגסוגות

חוזים חכמים בטוחים

זוכרות צורה :מנגנוני תנועה ,התפתחות

שריג עמרי | מכון ויצמן למדע

המיקרו־מבנה וחוקים קינטיים

תופעות חולפות במערכות דינמיות

אוניברסיטת תל־אביב

שכטמן יואב | הטכניון

שריד אלעזר אלי | המרכז למחקר גרעיני

אנליזה סטטית של פרוטוקולים

מיקרוסקופיה דינמית עמוקה על־ידי

אינטראקציה גרביטציונית

מבוזרים

עיצוב תגובת הלם אופטית

ומדידות ספקטרוסקופיות של אטומי

שגיב שמואל ,שוהם בוכבינדר שרון |

מענק ציוד :ציוד למיקרוסקופיה אופטית

שוסטין יבגני | אוניברסיטת תל־אביב

לדימות תלת־מימדית ברזולוציה גבוהה עם

גיאומטרית ספירה ממשית,

יישומים ביולוגיים

טרופית וקוונטית
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אנטימימן

שריר מיכה | אוניברסיטת תל־אביב
מבנים ,שיטות ,ואלגוריתמים

שכטר לוי | הטכניון

בגיאומטריה קומבינטורית

אינטראקציה של אלקטרונים

וחישובית

שוסטר אסף | הטכניון

יחסותיים עם אלומת בסל אופטית

מציאה יעילה של תבניות סבוכות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

שלנק תומר | האוניברסיטה העברית

בשטפי אירועים

תא־שמע אמנון | אוניברסיטת תל־אביב
מכפלת הזיג־זג הרחבה של
גרפים ושימושיה לדה־רנדומיזציה

על־מכפלות ,אנלטיות ורגולריות בתורת

שור יוסף | אוניברסיטת בר־אילן

ההומוטופיה הכרומטית

מעגל  bandgap referenceלזרם

תימן אדם | אוניברסיטת בר־אילן
זכרונות מוטמעים אמיתיים

ומתח קבוע בעל הספק של ננו וואט,

שני גיא | אוניברסיטת בן־גוריון

לניצול יעיל של אפליקציות מחשוב

עבור אינטרנט הדברים ( )IOT

תכנון תחת אי־וודאות ברמה הבאה -

משוערך בטווח רחב

מענק ציוד :ציוד מדידה למעגלים

היוריסטיקות ,מבוי סתום ,ועוד

מענק ציוד :מעבדת מערכות ומעגלים

אנלוגים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

משולבים

מענק למוקדי מחקר
ברכוז מיכה ,אהרוני עופר ,שוימר אדם | מכון ויצמן למדע;
גבעון עמית ,רבינוביץ אליעזר ,סמולקין מיכאל | האוניברסיטה העברית;
יצחקי ניסן ,עוז ירון ,זוננשיין יעקב ,ינקלביץ שמעון | אוניברסיטת תל־אביב;
רזמט שלמה ,ירום עמוס | הטכניון
תורת המיתרים  -משאלות יסוד ליישומים
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אראל יגאל | האוניברסיטה העברית;

לרר אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

שגיב מיכה | הטכניון

שטיין מרדכי | המכון הגיאולוגי

דינמיקה ואפיסטמולוגיה

חבורות עם עקמומיות אי־חיובית

הקידוח העמוק בים המלח -

אינטראקטיבית

שטרן מיכאל | אוניברסיטת בר־אילן

ארכיב להיסטוריה הסביבתית והטקטונית
של הלבנט ברביעון העליון

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

מענקים לסדנאות מחקר

מירון אהוד | אוניברסיטת בן־גוריון

ספינים עבור מידע וטכנולוגיות

התקדמויות בחקר תבניות מרחביות:

קוונטיות

אשכנזי גונן | אוניברסיטת בן־גוריון

שאלות חדשות העולות ממחקרים

כימיה על־מולקולרית וכימיה של

יישומיים

מערכות מורכבות

שרמן דב | אוניברסיטת תל־אביב
תופעות דינמיות בתווך בעל

נוביק־כהן איימי | הטכניון
גוראל גורביץ׳ אורי |

המתמטיקה המורכבת של העולם

האוניברסיטה העברית

האמיתי

מיקרו־מבנה פנימי

הילוכים מקריים על חבורות וגרפים
סטציונריים

נוה דורון | אוניברסיטת בר־אילן;
בר־סדן מאיה | אוניברסיטת בן־גוריון

דומב אברהם | האוניברסיטה העברית

סדנת חורף בנושא חומרים דו־ממדיים

פולימרים פונקציונליים לבריאות האדם

סולומיאק בוריס | אוניברסיטת בר־אילן
חסון אסף | אוניברסיטת בן־גוריון

אלגברה ,גיאומטריה ,דינמיקה ויישומים

תורת הקבוצות ,תורת המודלים
ושימושים

עוזרי רועי | מכון ויצמן למדע;
רצקר אלכס | האוניברסיטה העברית

טולדו ירון ,שמר לב |

יונים לכודים

אוניברסיטת תל־אביב
גלים בקרבת החוף

פודר דורון | אוניברסיטת תל־אביב
תורת חבורות גיאומטרית

ירום עמוס | הטכניון;

ואסימפטוטית ושימושיה

זוננשיין יעקב | אוניברסיטת תל־אביב;

פולק אליהו | מכון ויצמן למדע

רבינוביץ אליעזר | האוניברסיטה העברית

זמן ומושגי יסוד בתורת הקוונטים

אהרוני עופר | מכון ויצמן למדע;

שיטות חדשניות לתורת שדות
קוונטית וכבידה

פרגר ויאצ׳סלב | הטכניון
יסודות מדעיים והנדסת חומרים

כצמן רגינה | אוניברסיטת חיפה

ננופלואידיים על בסיס פחמן לטיהור מים

הכנס הבינלאומי ה־14
"גז במשקעים ימיים"

צ׳ורני בוריס | אוניברסיטת חיפה
הומולוגיית פקטוריזציה

לב ניר | אוניברסיטת בר־אילן;
קוזמא גדי | מכון ויצמן למדע

קנציפר יוג׳ין | מכון טכנולוגי חולון

מסעות באנליזה הרמונית

מטריצות אקראיות ,אינטגרביליות

ועולמות אחרים

ומערכות מורכבות
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בינו אבי ,מסארוה אחמד,

שוורצמן מארק ,פולמן רון,

תשובה עידית | האוניברסיטה העברית

עבדולחלים אברהים |

דיפרקטומטר של קרנירנטגן של גביש

אוניברסיטת בןגוריון

יחיד עבור קריסטלוגרפיה כימית

מערכת ליתוגרפיית קרן אלקטרונים

גלוברזון אמיר ,וולף ליאור,

שלו גיל ,יעקובוביץ׳ אסף,

וולפסון חיים | אוניברסיטת תלאביב

בןיואב הדר | אוניברסיטת בןגוריון

שרת על עבור למידה עמוקה

איכול עמוק עלידי יונים

יוסלביץ ארנסטו ,הובן לותר,

שפילמן אלכס ,מונטג מיכאל,

קליין רפאל | מכון ויצמן למדע

גרינשפן פלביו | אוניברסיטת אריאל

גלאי רב ערוצי ברזולוציה אטומית עבור

ספקטרומטר מסות ברזולוציה גבוהה

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

מענק לציוד מוסדי בסיסי

מיקרוסקופ אלקטרוני חודר לניתוח
תכונות והרכב חומרים

ללוש ז׳אןפול (משה) ,אורבך דורון,
נוקד מלאכי | אוניברסיטת בראילן
ספקטרוסקופיה פוטואלקטרונית בקרני X

מנדלר דניאל ,רכס מיטל,
מישאל יעל | האוניברסיטה העברית
ספקטרומטר לאנליזה פוטואלקטרונית

צ׳צ׳יק גל ,גולדברג יואב,
גנות שרון | אוניברסיטת בראילן
חומרה ללמידת רשתות נוירונים
עמוקות

קניגל עמית ,קורנבלום ליאור,
רוטשילד אבנר | הטכניון
מערכת למדידת תכונות פיסיקליות

קציר ירון ,חביב איתי,
גורן יובל | אוניברסיטת בןגוריון
מערכת לייזר מצומדת ספקטרומטר
מסות :מיקרואנליטיקה בחומרים מוצקים

רבקין יוג׳ין ,פריי גיטי,
אמויאל ירון | הטכניון
מערכת אוניברסלית לאיכול יונים ודימות
בוזמניים
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שיחה עם פרופ' נירית דודוביץ ,מהמחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות ,מכון ויצמן למדע

אופקים חדשים
במדע האטו שנייה
האם סוס יכול לעוף? זה ניסוח קצת פרוע לשאלה שניסוחה המדוייק יותר הוא
זה :האם יש רגע שבו סוס דוהר מנתק את כל ארבע פרסותיו מהקרקע ונמצא כולו
באוויר? חשבתם על זה פעם? השאלה הזאת העסיקה פרשים ומגדלי סוסים בסן
פרנסיסקו של שנות ה 70במאה ה ,19אך איש לא יכול לענות עליה.
פרס של  25,000דולר הוצע למי שיצליח לפתור את השאלה ,והזוכה היה צלם
בשם אדוארד מייברידג' .מייברידג' התקין מצלמות לאורך מסלול הדהירה ,באופן
שכאשר הסוס דהר ,הוא משך בחוטים שהפעילו את המצלמות בזו אחר זו ,וכך
נוצר רצף תמונות ש"הקפיאו" את תנועת הסוס רגע אחרי רגע .סדרת התמונות
הזאת נחשבת לראשונה שתיעדה תנועה כה מהירה ,ולזו שהיוותה השראה עבור
תומס אדיסון לפתח את מצלמת קולנוע.

"כשרוצים לצלם אירוע מהיר מאוד ,חייבים להשתמש
במצלמות ,שזמן הצילום שלהן יותר מהיר מזמן האירוע
עצמו" ,אומרת פרופ' דודביץ'" .עם השנים הפכו המצלמות
למהירות כל כך עד שכיום אפשר לצלם אפילו טיפה שמתנפצת
על משטח ,קליע של אקדח שחודר לתוך תפוח או את הרגע
שבו זכוכית נשברת .במעבדה שלי אנחנו רוצים לצלם תופעות
שהן אפילו יותר מהירות מאלה .למעשה ,אנחנו מתעניינים
בתופעות הכי מהירות בטבע כמו למשל ,תנועה של אלקטרונים
בתוך אטומים ,מולקולות או מוצקים .כיוון שזמן התנועה של
אלקטרון מהיר ביותר ,זמן הצילום צריך להיות קצר מכל זמן
צילום אחר שאנו מכירים".

תגדירי בבקשה 'זמן צילום'.
"זה הזמן שלוקח למצלמה ליצור את התמונה .לכל מכשיר יש
המגבלות שלו .במצלמות הישנות זה היה קשור לזמן החשיפה
של סרט הצילום לאור .כיום ,במצלמות של הטלפונים הניידים
למשל ,אין סרטי צילום כמובן ,וזמן הצילום הוא הזמן שבו
האלקטרוניקה מקליטה את התמונה.
בחיי היומיום ,כשמדובר בעצמים גדולים כמו בני אדם נעים,
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למשל ,זמני הצילום הרלוונטים הם שניה עד אלפית השנייה.
כשמדובר באטומים ,זמן התנועה האופייני שלהם הוא מסדר
גודל של פמטו שניה :מיליונית המיליארדית של שנייה ,אבל
אין אף מצלמה בעולם שמסוגלת לצלם בזמנים כאלה".

אז מה עושים?
"משתמשים בלייזר .רוב הלייזרים שמשתמשים בהם פולטים
אור רציף ,אבל יש גם לייזרים שפולטים הבזקי אור מאוד
מהירים ,ומשכו של כל אחד מהם הוא פמטו שניות בודדות.
זהו כאמור סדר הגודל של זמן תנועת האטומים ,ולכן כאשר
השתמשו בלייזרים כאלה ,הצליחו לראות איך מולקולה
מתפרקת לאטומים שלה ,למשל .היכולת לראות אטומים בזמן
תנועתם זיכתה את מפתחה בפרס נובל בכימיה לשנת .1999
השלב הבא היה לנסות לצלם אלקטרונים .הם הרבה יותר
קטנים ולכן יותר מהירים :הזמן האופייני של אלקטרון הוא
בסדר גודל של עשרות או מאות אטו שנייה :מילארדית
המיליארדית של שנייה .זה אומר שצריך זמן צילום מהיר
יותר ,וכאן נתקלים במחסום שקשור לתכונות האור.

ואז נכנסת לתחום.
"נכון .אני הגעתי לתחום בשלב שבו שנוצרה הטכנולוגיה הזאת,
וידעתי שאני רוצה להיות בין אלה שיסריטו את הסרטים
הראשונים שגיבוריהם הם האלקטרונים".

תוכלי לתת דוגמא ל"סרט" כזה שעשית?
"ה'סרט' הכי מרגש שעשינו הוא ניסוי שבו הראינו אלקטרון
שבורח מאטום".

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

ומשכם נמדד בסדר גודל של אטו שנייה .זה הוליד תחום חדש,
שמאפשר לנו לבדוק תופעות שקודם לא יכולנו לבדוק".

שיחות עם
חוקרים

למה שאלקטרון יברח מאטום?
"כאשר מאירים על אטום בלייזר ,האלקטרון מתנתק ממנו
ומצליח לברוח החוצה בתהליך שנקרא 'מינהור' .זה אחד
התהליכים המהירים ביותר בטבע ,ואנחנו הצלחנו לראות אותו
ולמדוד כמה זמן הוא לוקח (כמה עשרות אטו שניות) .כיום
אנחנו מנסים לבדוק איך אלקטרונים נעים בתוך מוצקים ,איך
אפשר לשלוט בתנועתם ,וכד'".
רוב הלייזרים שאנחנו מכירים פולטים הבזקי אור בתחום
הנראה .זמן המחזור של גלי אור אלה נמדד בסדר גודל של
פמטו שנייה .צילום אלקטרונים דורש זמנים בסדר גודל של
אטו שניה ,כלומר קצרים ב 3סדרי גודל .דרוש אם כך לייזר
שפולט הבזקים שמשכם קצר בהרבה מזמן המחזור של גלי
האור ,והפתרון המתבקש הוא לייזר שפולט לא את גלי האור
הנראה ,כי אם גלים אלקטרומגנטים שזמני המחזור שלהם
קצרים יותר ,קרני  ,Xלמשל .כיוון שאין ברשותנו לייזר כזה,
עמד בפנינו במשך שנים רבות מחסום שנראה בלתי חדיר,
וצילום אלקטרונים היה בגדר חלום רחוק".

ואז הגיעה פריצת הדרך.
"כן .היא נולדה באופן ישיר מהתגלית שבגללה זכו מדענים בפרס
נובל בשנת  .2018התגלית מאפשרת להגביר הבזקי אור קצרים
לעוצמות גבוהות מאוד .כאשר ממקדים את ההבזקים החזקים
האלה אל גז ,נוצר מקור אור חדש שמתנהג כמו לייזר ,אך פולט
אורכי גל קצרים ביותר ,שנמצאים כמעט בתחום של קרני ."X

מה זה אומר 'מתנהג כמו לייזר'?
"אחת התכונות שמאפיינות לייזר הוא שקרני האור נפלטות ממנו
בצורה מאוד מסודרת ,כמו חיילים שצועדים באופן מאוד מסודר.
קרני  Xאו קרני אור של מנורה ,לעומת זאת ,מתפזרות לכל
הכיוונים באופן שדומה יותר לתנועתם של אנשים המשוטטים
לתומם ברחוב .התגלית הזאת הייתה מהפכנית כיוון שההבזקים
שנפלטו היו קצרים יותר מכל הבזק שיוצר עד כה במעבדה

אתם לא באמת רואים את האלקטרונים ,נכון?
"אנחנו מבצעים מדידות ,שמגלות את מיקומם של אלקטרונים.
חלק גדול מהאתגר שלי בתחום הוא אכן לפתח שיטות מדידה".

אתם עושים מדע מאוד בסיסי.
"לגמרי ,למרות שבהחלט אפשר לדמיין איך זה הוא יכול להוביל גם
לפיתוח יישומים .העובדה שיש לנו מקור אור דמוי לייזר ,שפולט
קרינה באורכי גל קצרים כל כך ,יכולה לאפשר לנו להגיע להדמיות
הרבה יותר מדוייקות ממה שיש לנו כיום בתחום הרפואה,
הביולוגיה ובעולם עיבוד החומרים .כמו שקורה לעתים קרובות
במדע ,מה שמתחיל כמדע בסיסי ,בלי שום מוטיבציה ליישום ,יכול
בסופו של דבר להביא גם הרבה תועלת מעשית לאנושות".

ומילה לסיום.
"מה שמלהיב אותי אישית בתחום זו העובדה ,שלמרות כל
ההישגים של השנים האחרונות ,רוב התופעות עדיין לא נמדדו.
כולנו יודעים שיש תנועה של אלקטרונים ,עכשיו יש לנו הזדמנות
לראות אותה ,והידיעה שאנחנו הראשונים למדוד תופעה כלשהי
מרגשת אותי .כמו המעבדה שלי ,יש בארץ עוד חמש מעבדות
שעוסקות בתחום ,והמטרה של כולנו היא לחקור כיצד אלקטרונים
נעים ,מגיבים זה לזה ומשפיעים זה על זה .זה מסעיר ,וזה תחום
שישראל מובילה בו או לפחות תוביל בו בעוד שנים ספורות".
אגב ,התשובה לשאלת "מעופו" של סוס היא "כן" :ברגע
מסויים ,סוס דוהר אכן נמצא כולו באוויר.
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שיחה עם פרופ' אמיר שפירא מהמחלקה להנדסה מכונות ,באוניברסיטת בןגוריון

אחיזות מינימליסטיות
רובוטיות  -תוכן ,אלגוריתמים
ובקרה של מערכות אחיזה
אנחנו מרימים צרור מפתחות שנפל ,אוחזים בספל קפה ומלקטים פרח בשדה
בהיסח דעת .אנחנו לא שמים לב שמדובר בפעולות מורכבות מפני ש"כל ילד יכול",
ולכן לא עולה על דעתנו להתפעל מהן .אבל אם נסתכל על תינוק ,שחוזר ומנסה
לתפוס מוצץ או להחזיק צעצוע ,נוכל לקבל מושג עד כמה אתגריות הן המשימות
האלה .וגם אם ננסה ללמד רובוט לבצע אותן.
זה מה שעושים פרופ' אמיר שפירא ופרופ' אילון רימון :הם מנסים לתכנן כף יד של
רובוט ,שתוכל לאחוז בגופים שונים ,להרים אותם ולהניעם ממקום למקום.

"הפעולה שנראית לנו כל כך פשוטה ,מורכבת למעשה מכמה
וכמה שלבים" מסביר פרופ' שפירא" .לפני הכל ,יש לאתר
את האובייקט ולהגיע אליו .אחר כך צריך לבחור את מיקום
האחיזה בו :באילו נקודות נכון לתפוס אותו כדי להרימו.
בשלב הבא ,עוד לפני שאנחנו אוחזים בנקודות האלה ,עלינו
"לכתר" את האובייקט :להביא את האצבעות מסביבו וליצור
סביבו מעין כלוב .אחרי שעושים את זה ,סוגרים את האצבעות
עד שהן נוגעות באובייקט ומחזיקות בו באחיזה הרצויה ,ורק
אז אפשר להזיז אותו .בשלב זה צריך לבחור איזה כוחות יש
להפעיל עליו (באיזה כיוון ,למשל) ובאיזו עוצמה (לא חזק
ולא חלש מידי) כדי שלא יימעך או לחילופין לא יישמט בזמן
האחיזה והתזוזה .לבסוף ,אפשר לשחרר את האובייקט".

ואת כל רצף התכנונים והפעולות האלה אתה מנסה
להקנות לכף יד של רובוט.
"כן .אנחנו רוצים לבנות כף יד רובוטית שתדע לאחוז במגוון
גדול של גופים בעלי גיאומטריה שונה ,להרים אותם ולהניעם
ממקום למקום".
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יופי ,אז מה הבעיה?
"צריך לנתח ולהבין כל שלב  -הבעיות ,האפשרויות והמגבלות -
ולנסות לעשות אופטימיזיה של הפתרון .הרעיון הוא לצאת
ממה שהיד יודעת לעשות באופן טבעי ולהעביר את זה לכיוון
התעשייתי".

אתם מנסים לחקות את היד האנושית ,כלומר לאמץ את
הפתרונות שהאבולוצה "גילתה" במהלך הדורות?
"יש בעולם מדענים שמנסים לעשות זאת  -לחקות את
הטבע; אנחנו נוקטים גישה אחרת .אנשים ורובוטים שונים
אלה מאלה .אנחנו לא מורכבים מאותם חומרים ,אין לנו אותם
מבנים ,ואנחנו לא חולקים אותן מערכות בקרה .החיישנים
הרובוטיים הרבה פחות טובים מאלה שיש לנו בקצות
האצבעות ,אבל אנחנו מנסים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים
עם מה שיש לנו .למשל ,לכף היד של אדם יש  27דרגות חופש,
כלומר אפשרויות תנועה ,שיוצאות לפועל עלידי  34שרירים.
דרגות החופש של היד הרובוטית מוקנות לה עלידי מנועים.
אנחנו רוצים לבנות משהו הרבה יותר פשוט מגוף עם 34

איך עושים את זה?
"קבוצות שונות מתמקדות בשלבים שונים של התהליך .ניקח,
למשל ,את שלב ה'כיתור' ,יצירת ה'כלוב' סביב האובייקט.
השאלה היא כיצד קובעים איפה להניח את האצבעות סביב
האובייקט  -ולכל אובייקט יש גיאומטריה ייחודית  -כך
שהוא לא יוכל 'לברוח' לנו .לשם כך ,אנחנו פורשים את מה
שנקרא 'מרחב הקונפיגורציה' :כל התנועות האפשרויות
שהאובייקט יכול לעשות במרחב .עכשיו אנחנו מציבים
סביבו את האצבעות ,באופן שחוסם לו חלק מהמרחב הזה,
וכך בהדרגה ,חוסמים כל פעם חלק מהמרחב עד שכל מרחב
התנועה נחסם".

זה תהליך מעשי של ניסוי וטעיה?
"לא .החישוב הוא תיאורטי ,בהתאם לגיאומטריה של
האובייקט ,והוא נעשה בעזרת מחשב".

כלומר ,אתם עוסקים באלגוריתמיקה ,במדעי המחשב.
"זה פרוייקט שיש בו הן אתגר אלגוריתמי הן אתגר הנדסי,
ולכן אנחנו עוסקים בשני התחומים .ההנדסה היא התחום שבו
אנחנו עורכים את החקירה :הגיאומטריה של האובייקטים,
הכוחות המופעלים עליהם ,יצירת המודל של המערכת
ובסופו של דבר גם התכנון הפיסי של כף היד .מדעי המחשב
מאפשרים לנו לפתח אלגוריתמיקה ולהוציא אותה לפועל
עלידי מערכת חישובית".

"ראשית ,אנחנו מנתחים את הבעיה מבחינה פיסיקלית
ומתמטית .אחר כך בונים מודלים מתמטיים של הבעיה,
מתכננים אלגוריתם של פתרון ואז עושים אנליזה ומוכיחים
שהאלגוריתם אכן פותר את הבעיה בזמן סופי .במקביל
עושים סימולציות במחשב שמדגימות את פעולת האלגוריתם
על מגוון גופים ,ולבסוף עושים ניסוי :מתכננים את כף היד
המתאימה ,ובעזרת זרוע רובוטית מניחים לה לתפוס את
האובייקט.

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

מנועים ,ובעצם ליצור גירסה מינימליסטית של יד :כזאת שיש
לה מספר מינימלי של אצבעות ,שעדיין יוכלו לתפוס מגוון
גדול של עצמים ,ויפעילו על העצם כוח מינימלי שעדיין יוכל
להרים אותו".

תאר לי ,בבקשה ,את שיטת העבודה.

שיחות עם
חוקרים

לפעמים הבעיה מורכבת מאוד ,ואז אנחנו מפשטים אותה:
מניחים הנחות יסוד מקלות ,שהופכות את הבעיה לפשוטה
יותר .כאשר אנחנו פותרים את הגירסה "המרוככת" ,אנחנו
יכולים לוותר על הנחות היסוד ולהתמודד עם הגירסאות
המסובכות יותר של הבעיה .למשל ,האובייקטים שהיד
הרובוטית שלנו צריכה להרים הם בתחילה גופים דו מימדיים
(מישוריים) ופוליגונליים (מצולעים) ,ובהמשך יהיו אובייקטים
תלת–מימדיים בעלי צורה כלשהי".

בתחומים אחרים של מדע ,למשל במדעי החיים ,יש
מעבדות שבוחרות מערכת מודל פשוטה ,ובהמשך מעבדות
אחרות מתבססות על הממצאים שלהן כדי לחקור מערכות
מסובכות יותר.
"אנחנו משתדלים להיות עקביים ולבצע את כל השלבים -
מהפשוט למורכב  -בעצמנו ,במעבדה שלנו".

תן לי דוגמאות למשימות מורכבות שאתם חוקרים במעבדה.
"תפיסה והרמה של אובייקט היא משימה מורכבת כשלעצמה,
אבל נוסף על כך ,אנחנו חוקרים למשל איך אפשר לתפוס בבת
אחת מספר גופים (כמו שני כדורים ביד אחת)? מהו מספר
האצבעות המינימלי הדרוש לכך?
יש לנו מחקר שבודק אחיזה משתנה :נניח שאני תופס גוף
ביד אחת אבל אני רוצה לתפוס אותו בצורה אחרת .מה
עליי לעשות? אשמוט אותו ,אזיז את היד מסביבו ואתפוס
אותו בזווית אחרת .אנחנו חוקרים את ההיבטים ההנדסיים
והאלגוריתמיים של המהלך הזה".

ולסיום
"ישנם גופים שמונחים בפינה של מגירה בקצה המדף -
ובאופן כללי ,במקום שחסום מצידו האחד או מכמה צדדים.
במצב כזה ,אי אפשר כמובן להגיע אליו ולתפוס אותו מכל
הכיוונים .כדי לעשות זאת ,צריך להוציא אותו מהפינה או
להזיז אותו קצת מהקיר ,והשאלה היא איך עושים את התכנון
הזה בצורה אלגוריתמית".
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תחום מדעי החיים
והרפואה
נכנסתי השנה לתפקיד ראש תחום מדעי החיים ורפואה בקרן הלאומית למדע ,בהתרגשות ובתחושת
שליחות ואחריות.
מצאתי צוות מקצועי לעילא ,מסור ונעים .תודתי נתונה לד"ר אוה רוקמן ,מנהלת תחום הביורפואה,
לד"ר רינת פורת ,מנהלת תחום מדעי החיים בקרן ,למתאמות אינה ולד ויעל פיגיין ולמידעניות
רבקה ברש והדר מאיר ,וכן להנהלת הקרן :ד"ר תמר יפהמיטווך ופרופ' בני גיגר.
תודות גם לפרופ' שולה מיכאלי ,קודמתי בתפקיד ,על שירות מסור ורב שנים ,וקיבוע של סטנדרטים
גבוהים של איכות ,אכפתיות ויושרה.
פרופ׳ יובל דור

אני מבקש לנצל במה זאת לשתף את קהילת החוקרים במספר נושאים.
ראשית ,נקודות ראויות לציון במחזור המימון האחרון של מענקים במדעי החיים ורפואה:
 מתוך  485בקשות שהוגשו למענקי מחקר אישי ,אושרו למימון  164מענקים ,בסכום כולל של  .₪ 45,440,000אחוז המימון
של בקשות במדעי החיים ורפואה עומד על  ,33.8%בדומה לשנים קודמות.
 אושרו למימון  3בקשות למוקדי מחקר ,בסכום כולל של  ,₪ 4,976,000לאחר שנתיים בהן לא מומנו מוקדי מחקר חדשים
בתחום מדעי החיים .שמחנו לראות הצעות מצוינות ,ששיקפו שיתופי פעולה משמעותיים בין מספר קבוצות מחקר ובין
מספר מוסדות אקדמיים.
 תכנית לרופאים חוקרים בבתי החולים ,המיועדת למימון מחקרים של רופאים בתחילת דרכם כחוקרים עצמאיים ,נפתחה
מחדש השנה לאחר שנת הפסקה .אנו רואים חשיבות מרובה בטיפוח הזן הנדיר של רופאים שעוסקים במחקר מדעי איכותי
במקביל לעבודה הקלינית.
 התכנית המשותפת לקרן הלאומית למדע ולמכון  Broadהורחבה ,בתמיכה נדיבה של קרן משפחת קלרמן .בפורמט החדש
של התכנית ,נבחרו למימון השנה (מתוך  31הצעות מצוינות שהוגשו לקרן) חמש הצעות מחקר בשיתוף פעולה בין קבוצות
מישראל ומבוסטון ,בהיקף של עד  1.2מיליון  $לפרויקט על פני שלוש שנים .התכנית צפויה לתמוך בעוד מחזור אחד של
מחקרים משותפים .במקביל ,המשכנו זו השנה השישית במסורת של כינוס שנתי משותף לחוקרים מישראל וממכון ,Broad
המתקיים לסירוגין בישראל ובבוסטון .כינוסים אלה הפכו למפגש רב תחומי מפרה ומהנה ברמה מדעית גבוהה ביותר .בקיץ
תשע״ט יערך הכינוס בישראל.
 אנו ממשיכים במגמה המבורכת של תכניות ייעודיות ,שמאפשרות לחוקרים להגיש ולזכות במקביל ביותר ממענק מחקר
אחד .מעבר לתכניות של מענק אישי ומוקדי מחקר ,ניתן היה להגיש בקשות בתחום מדעי החיים והרפואה במסגרת תכניות
שיתופי הפעולה הבינלאומיים בניהולה של ד"ר אלה פייר (ישראל  -קנדה ,ישראל  -סין וישראל  -סינגפור) ,תכנית ביכורה,
והתכנית המשותפת עם מכון .Broad
שנית ,מספר מלים על תכנית מימון חדשה וחשובה של הקרן הלאומית למדע בתחום מדעי החיים והרפואה .החל משנת 2019
(מחזור תש״פ) יוצא לדרך מיזם חדש ושאפתני :התכנית לרפואה מותאמת אישית (רמ"א) ,שמיועדת לתמיכה במחקרים רחבי
היקף בתחום הביולוגיה של האדם ,בשיתוף פעולה בין חוקרים ורופאים ,ממוסדות מחקר וארגוני בריאות .היקף התכנית יהיה
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שלישית ,הבהרה ובקשה לגבי תהליך השיפוט של בקשות בקרן .בקשות מענק נשלחות אמנם בעיקר לביקורת עמיתים
בחו"ל ,אך לקהילה המדעית בארץ יש תפקיד מרכזי בתהליך .אנו פונים לרבים מאד מכם בכל שנה בבקשות לסיוע ,הן
בסקירה של בקשות ,הן בחברות בוועדות הקרן .אני מודה לכל החוקרים שנענו לפניותינו ,ומבקש מכולכם לנהוג כך .אנו
יכולים לקבל החלטות איכותיות לגבי מימון רק בעזרה פעילה של מיטב החוקרים בארץ .וכמובן ,יש להדגיש את החשיבות
העליונה שבשמירה קפדנית על סודיות .אנא ,אל תתפשרו בענין זה .כל הדלפה של שמות חברי ועדה או פרטים מישיבות
ועדה פוגעת באופן קשה באמינות הקרן וביכולתנו לעבוד באופן נקי.

תחום מדעי החיים
והרפואה

ככל הנראה כ 60מיליון  ,$ואנו מתכננים ארבעה מחזורי הגשה שנתיים ,כאשר המענקים יינתנו ל 3עד  4שנים .אנו מקווים
שתכנית זו תחזק באופן משמעותי את המחקר הביורפואי בארץ ,ותאפשר ניצול מיטבי של משאבים ייחודיים לישראל כגון
זמינות של מאגרי מידע רפואי מפורטים ומשוכללים ,וקיום אוכלוסיות ייחודיות מבחינה גנטית .תכנית רמ"א מתאפשרת
תודות לתמיכה משותפת של ות"ת ,רשות החדשנות ומשרד הבריאות ,וקרנות פילנתרופיות :קרן משפחת קלרמן ויד הנדיב.
אנו אסירי תודה לגופים אלה על תרומתם.

בהקשר זה ,לא מיותר להבהיר כי תהליך השיפוט בקרן הלאומית למדע ,משלב הבחירה של ראשי ועדות וחברי ועדות ,דרך
הבחירה בסוקרים והדיונים בוועדות ועד לקבלת החלטות סופיות על מימון ,הינו מקצועי ,עצמאי ומבוסס על שיקולים של
מצוינות מדעית בלבד ,ללא שום הטיות פוליטיות ואחרות או מעורבות של גורמים חיצוניים .אנו גאים בעצמאות זו שהיא
נשמת אפה של הקרן הלאומית למדע ונקפיד לשמור עליה בעתיד.
לבסוף ,אנו שמחים לכל הערה או הצעה לשיפור מקהילת החוקרים בארץ .אנא פנו אלינו.

		
			

פרופ׳ יובל דור
ראש התחום

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

61%
מענקי מחקר
אישיים

19%
ציוד סגל
חדש

13%
ציוד
מוסדי

7%
מוקדי
מחקר

1%
סדנאות
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רשימת הזוכים בתחום מדעי החיים והרפואה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
אבני עדי | אוניברסיטת תל־אביב

אלטוביה שושי | האוניברסיטה העברית

ארז איילת | מכון ויצמן למדע

זיהוי ואפיון אינטרקטורים חלבוניים של

 RelAתומך בבקרה על־ידי מולקולות RNA

חיווט מטבולי של חומצות אמינו בסרטן

 LeEIX 2המעורבים באיתות להגנה הצמחית

זעירות בפועלו על השפרון Hfq

תורם להיווצרות מוטציות בעלות משמעות

אדם צח | האוניברסיטה העברית

אליה נטלי | אוניברסיטת בן־גוריון

טיפולית
תפקידן של הפרוטאזות הכלורופלסטיות

שימוש בשיטות מיקרסקופיה מתקדמות

ארז נטע | אוניברסיטת תל־אביב

 FTSH6ו־ FTSH11בתגובת צמחים לעקת חום

להבנת הקשר מבנה־תפקיד של קומפלקס

אפיון תפקידו של  NLRP 3אינפלמסום

ה־  ESCRTבתאי יונקים

בפיברובלסטים בתיווך סרטן שד וגרורות

אהרוני אסף | מכון ויצמן למדע
הבנת מערכת ההרכבה ויתרונות בהתאמה

אלעד דוד ,רוזנר מרדכי |

ארליך מרסלו | אוניברסיטת תל־אביב

לגידול של מחסום השעווה הקוטיקולרית

אוניברסיטת תל־אביב;

שיבושים למערכת ההגנה בפני נגיפים

באמצעות שימוש בצמח מודל חדש

יפו אריאל | המרכז הרפואי תל־אביב

בתאים סרטניים :פתח לשימוש תראפוטי

Nicotiana Glauca

ע"ש סוראסקי

בנגיפים בטיפול בסרטן

הפרשת מוקוס ושינויים מבניים בשלד של
תרבית תאי לחמית העין בתגובה לחשיפה

אשחר זליג ,כץ בן־ציון ,גלוברזון לוין ענת |

אולנובסקי נחום ,לס ליאורה |
מכון ויצמן למדע

למאמצי גזירה של זרימת אויר בתנאים

המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי;

נוירוביולוגיה של קוגניציה חברתית־

פיסיקליים שונים

גריסרו דן | אוניברסיטת תל־אביב

מרחבית בהיפוקמפוס :תובנות מהעטלף

אסטרטגיות חדשות לטיפול בגידולי

אנגלברג דוד | האוניברסיטה העברית

שחלה על־ידי תאי  CAR Tכפולים

איזנברג אליהו | אוניברסיטת תל־אביב

פענוח האפקט הפונקציונלי של מנגנון בקרה

במודלים עכברים

יחסי הגומלין בין עריכת RNA

חדש (אוטופוספורילציה בטרנס וטרנס־

ואבולוציה גנומית

פוספורילציה בין איזופורמים) של חלבוני

אשכנזי נורית | אוניברסיטת בן־גוריון

 p38במערכות אל־תאיות ומערכות תאיות

השפעת גזים נדיפים על הולכת פרוטונים

אייל שרה | האוניברסיטה העברית;

בפילמנטים פפטידיים :ממדע בסיסי

קובו מיכל | מרכז רפואי ע"ש אדית וולפסון

אסט גיל | אוניברסיטת תל־אביב

לשימושים בביו־רפואה

השפעתן של תרופות אנטיאפילפטיות

כיצד מערכת השיחבור מזהה ובוחרת

על מחסום השלייה

אקסונים קצרים מאוגפים על־ידי אינטרונים

בורק יורם | האוניברסיטה העברית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

ארוכים בתוך התא

מנגנוני קידוד על־ידי תאי סריג בקורטקס
האנטורינלי :גישות חישוביות ותאורטיות

אלבאום מיכאל ,וולף שרון | מכון ויצמן למדע

אקרט ורנר | חקר ימים ואגמים לישראל

מיקרוסקופיה קריוגנית סורקת באלקטרונים

הדינמיקה של תהליכי חימצון/חיזור

חודרים לטומוגרפיה ,הרכב ורגישות

בכמוקלינה של אגם הכינרת  -ניתוח

בורשטיין דוד | אוניברסיטת תל־אביב

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

כימי־גנטי

גילוי ואפיון של מערכות קריספר חדשות
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זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

בורשטין־כהן טל | האוניברסיטה העברית

בן־צבי דני | האוניברסיטה העברית

גוטליב־דרור יובל |

והבוגר

לניתוח קיצור קיבה בגישת הביולוגיה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

המערכתית

ריפיצפלוס :מעדויות חישוביות

מענק ציוד :ציוד למעבדת מחקר

ליישומי הדברה

למחלות מטבוליות

מענק מקרן דורות

בז׳ה עודד | הטכניון
״פוטוסינטזה״ וויראלית :שונות ואפיון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

פעילות פוטוסינטתית של מערכות אור

בן־צבי ענת | אוניברסיטת בן־גוריון

המקודדות על־ידי וירוסים

בקרת קיפול חלבונים באורגניזם רב תאי

גיבסון דן | האוניברסיטה העברית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

תרכובות פלטינה אנטיסרטניות

ביסקר גילי | אוניברסיטת תל־אביב

שמשלבות מנגנוני פעולה שונים

אפיון פרופיל מטאבולי של תאי סרטן

בר־גד יזהר | אוניברסיטת בר־אילן

בודדים בעזרת ננו־צינוריות פחמן

בקרה דופאמינרגית על תסמינים של

פלורסנטיות

יתר־תנועה הנובעים מאובדן עיכוב

גלזר בנימין | מרכז רפואי הדסה

בסטריאטום

פענוח הבסיס המולקולרי של שינויים

מענק מקרן דורות

תחום מדעי החיים
והרפואה

הבנת תפקיד  PROS 1במוח המתפתח

חקר התגובה המולקולרית של הקיבה

האוניברסיטה העברית
תפקוד קוקסיאלה בקרציות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

בתאי לבלב אנדוקריניים והשפעתם על

מענק ציוד :מיקרוסקופ פלורסנטי בעל
שני ערוצים מקבילים באינפרה־אדום

ברגמן יהודית | האוניברסיטה העברית

קרוב ובאור נראה לדימות והתאמה

תוכנת ההדרה האללית ()allelic exclusion

מרחבית-זמנית

בגן המקודד לשרשרת הקלה של הנוגדן

בירק אוהד | אוניברסיטת בן־גוריון

ברמן יהודית | אוניברסיטת תל־אביב

תפקודם במהלך סכרת מסוג 2

גפשטיין ליאור | הטכניון
אסטרטגיות לחקר וטיפול בהפרעות
קצב חדריות באמצעות מודלים מבוססי
תאי גזע מושרים

פענוח מנגנונים מולקולריים של מחלות

מנגנונים מולקולרים של

נוירולוגיות שכיחות באמצעות חקר גנטי

 Heteroresistanceבקנדידה גלברטה

של משפחות ייחודיות מונוגניות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

בלייברג ויטנר עינת ,פארן ניר |

ברנע ענת | האוניברסיטה הפתוחה

גישה משולבת חדשה לטיפול

המכון הביולוגי בישראל

השפעת תאורה מלאכותית בלילה

תאי בסרטן

תפקיד הדבקה נגיפית בחומרת

(זיהום אור) על פלסטיות מוחית

מחלת גושה

בציפורים ומעורבות מלטונין בתהליך

גרין רחל | האוניברסיטה העברית

בן ארי זיו ,ספרן מיכל |

ברנר נעמה | הטכניון

גרוס גדעון | מרכז ידע גליל;
בסר מיכל | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

רגולציה פוטופריודי של פתיחת פיוניות

המרכז הרפואי ע"ש שיבא

עקרונות מארגנים של הסתגלות

גרליץ מרדכי | אוניברסיטת תל־אביב

שימוש במולקולות  miRNAבטיפול

באמצעות אקספלורציה

הרגולציה של שיחרור ואקטיבציית

במחלת לייפת הכבד

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

הציטוקין  IL -33על־ידי תהליך המוות
הנקרופטוטי במחלת אסטמה

בן־דור איל | אוניברסיטת תל־אביב

גאנם מוראד | מינהל המחקר החקלאי

חישה מרחוק של עקת חנקן בירקות

תגובות עקה והמעורבות של הרשת

על־ידי שימוש בחיישנים עם רזולוציה

האנדופלסמטית בפסילות המעבירות

גרנות צבי | האוניברסיטה העברית

עיתית ,מרחבית וספקטרלית גבוהה

חיידקים מהסוג ליביריבאקטר

מנגנונים מולקולרים של קיטוב

בתחומי הקרינה הפאסיבית (אופטית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

נוטרופילים על־ידי  TGFbetaוהשלכתם

ותרמית)

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

על צמיחת גידולים ויצירת גרורות

גבר לאה | אוניברסיטת בן־גוריון
בן־פורת איתי | האוניברסיטה העברית

מנגנון ,בקרה ומשמעות פיזיולוגית של

גרסט ג׳פרי | מכון ויצמן למדע

השפעות פרקריניות של תכנית ההזדקנות

התנועה הדו־כיוונית של חלבוני מנוע

המיקום הגלובלי של  mRNAתוך־תאי

התאית על התפתחות סרטן בעור

קינזין־5

ותפקידו בפיזיולוגיה של התא
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דהן רוני | מכון ויצמן למדע

וולף דנה | מרכז רפואי הדסה;

חיל אלעד | אוניברסיטת חיפה

אופטימיזצית הפעילות של נוגדנים

מעבר נגיף הציטומגלו האנושי והבקרה

כמערכת מודל ללימוד מערכות

אימונומודולטורים לטיפול בסרטן

החיסונית עליו במהלך ההריון

סימביוטיות מורכבות
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מענק ציוד :מערכת פקס CytoFLEX

וורצל עמרי | אוניברסיטת תל־אביב
דז׳יקובסקי רון | האוניברסיטה העברית

הבקרה על התמחות תאי גזע

חן ארנון | הטכניון

הבנת מנגנוני הבקרה של ביטוי יחידני

ופלוריפוטנטיות ברגנרציה של פלנריות

רגולציה ומנגנון פעולה של

של גנים וירולנטיים (  )varבטפיל המלריה

מענק ציוד :ציוד עבור פרוייקט

תנועתיות מיטוכונדריה לפילופודיה

Plasmodium falciparum

בנושא הבקרה על התמחות תאי גזע

על־ידי המנוע המולקולרי מיוזין 19

ופלוריפוטנטיות ברגנרציה של פלנריות

על־גבי אקטין :ממחקר ביופיסיקלי

דסאו משה | אוניברסיטת בר־אילן

תחום מדעי החיים
והרפואה

רתימת רצפטורים של ה־  Fcלצורך

פנט עמוס | האוניברסיטה העברית

צרעות טפיליות וחיידקים סימביונטים

לפונקציה תאית

חקירת מבנה־תפקוד של ,GP 38

וטין גד | אוניברסיטת בן־גוריון

גליקופרוטאין נגיפי מופרש המקודד

תפקידו של הטרנספורטר MCT 8

חנני מנחם | מרכז רפואי הדסה

על־ידי נגיף קדחת שתת־הדם

בתפקוד מחסום דם המוח באמצעות

כיצד פעילות גופנית מפחיתה כאב?

קרים־קונגו ( )CCHFV

תאי גזע מושרים מחולים
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

חננשוילי דניאל |

דסקל נתן | אוניברסיטת תל־אביב

מענק ציוד :ציוד להקמת מעבדה

אוניברסיטת תל־אביב

מנגוני השערות של תעלות  GIRKעל־ידי

למידול מחלות נוירולוגיות

תובנות לגבי תפקוד וויסות של

חלבוני  :Gפיזיולוגיה כמותית ומידול

חלבוני NCX

זהרי אהוד | האוניברסיטה העברית
הדני לילך | אוניברסיטת תל־אביב

לראות את העולם דרך חריר:

חסון פלג | הטכניון

התאוריה האבולוציונית והמיקרוביום:

מחקר מערכות אינטגרציה של מידע

ליזיל אוקסידאז מבקר דו שיח

מודלים של שיתוף פעולה ואדפטציה

בתחומי המרחב-זמן במערכת הראייה

בין תא הלווין לסביבתו

מענק מקרן רבסון

האנושית

חרובי דנה | מינהל המחקר החקלאי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

זיו נעם | הטכניון

תפקידם של חלבוני  ELIPבמהלך

הדר יצחק | האוניברסיטה העברית

יחסים כמותיים בין שינויים סינפטיים

התמיינות פלסטידות

אנליזה פונקציונאלית של חלבונים

והתפשטות אותות ברשתות עצביות

ספרופיטיות :המקרה של פלאורוטוס,

זיו־יוקלסון מיכל | אוניברסיטת בן־גוריון

אוניברסיטת בן־גוריון

פטריה מפרקת עץ

אלגוריתמיקה אנטיביוטית

המנגנונים המעורבים בהפרעת השינה,

הירשברג יוסף | האוניברסיטה העברית

חוזין־גולדברג אינה ,בוסיבא סמי |

הסרת היצרות דרכי האוויר העליונות

חקר התפקידים הספציפיים של אנזימי

אוניברסיטת בן־גוריון

ביקוע קרוטנואידים בעגבניה

הבהרת מנגנוני הייצור והתפקיד

יזרעאלי שי |

הרב תכליתי של גופיפי השומן בצורנית

המרכז הרפואי ע"ש שיבא

טרסיוק אריאל ,שגב יעל |

קטנים מופרשים בפטריות

מאזן האנרגיה ותהליכי הגדילה לאחר

הניס יואב | אוניברסיטת תל־אביב

המודל העשירה בשמן

מנגנוני פעילות של פקטור

מחקר ביופיסיקלי של תפקידי

Phaeodactylum tricornutum

השיעתוק  ERGבהמטופויזיס

האוליגומריזציה וההפנמה של קולטני

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

נורמלית וממאירה

אקטיבין בהולכת אותות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

חיימוביץ דניאל | אוניברסיטת תל־אביב
הרשקוביץ ענת | אוניברסיטת תל־אביב

התפקידים של הפיטוכמיקל

יערי יואל | האוניברסיטה העברית

חקר הבקרה של ליזוגניות פעילה

 ,indole -3-carbinolהמתווך בין התגובות

מנגנונים מולקולריים ותאיים של

בליסטריה מונוציטוגנס

הגנה בצמח והתפתחות הצמח

עירור־יתר בדלקת עצבית
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יששכר ניסן | אוניברסיטת בר־אילן

לוי־להד אפרת ,רנבאום פנחס |

מבורך דרור | מרכז רפואי הדסה

מיפוי התקשורת בין מערכת

בית־חולים שערי צדק

הפונקציה הפיזיולוגית של CD 59

העצבים והחיסון במעי עם חיידקי

 - VRK1הגן הפגום בנוון שרירים מסוג SMA

כפי שהיא נלמדת ממוטציות

המעיים בזמן הלידה ,והבנת

( )spinal muscular atrophyתסמונתי -

אנושיות ב־ CD 59ומעכברים

ההשפעות האימונולוגיות ארוכות

תפקידיו בעצבים מוטוריים

חסרי CD 59

מענק ציוד :ציוד להקמת מעבדה

לוין ערן | אוניברסיטת תל־אביב

מוסקונה אסף | האוניברסיטה העברית

לחקר האינטראקציות בין מערכת

מקרונוטרינטים וניצולם על־ידי

ממסר פשוט לפלט מורכב :איתות

החיסון במעי למיקרוביום

הצרעה המזרחית :מחקר באקולוגיה

 ABAבבקרת תגובת ארבידופסיס לעקה

הטווח שלהם

של התזונה

כ"ץ־בריל רחל | מרכז רפואי הדסה

מענק ציוד :ציוד למחקר של אקולוגיה

מור עמרם | הטכניון

חומרי ניגוד ל  MRIשהינם מסומנים

של התזונה ואקופיסיולוגיה של חיות

השבחת פעילות הפלסמה נגד חיידקים גרם

בחנקן־ 15במצב היפרפולרי

קטנות

שלילים

כרם בת־שבע | האוניברסיטה העברית

לוינזון עודד ,מלר עמית | הטכניון

מורין שי | האוניברסיטה העברית

הבסיס המולקולרי של סוג חדש של

חקירה ברמת המולוקולה הבודדת

מעורבות פלסטיות פנוטיפית

עקת שכפול הגורמת לנזקי  DNAוחוסר

של שינויי קופורמציה של

ואפיגנטיקה בהסתגלות חרקים

יציבות גנומית בסרטן

ABC transporter

רב־פונדקאיים לצמחים מתאימים
ולא מתאימים כפונדקאים

כרמי ירון | אוניברסיטת תל־אביב

ליבנה צבי | מכון ויצמן למדע

זיהוי אוכלוסית התאים הדנדריטים,

אנליזה של תיקון  DNAהנוטה־לטעות

מורן יהוא | האוניברסיטה העברית

המשפעלים תאי  Tמסוג  CD 4כנגד מלנומה

(סינתזת  DNAחוצה־נזקים) בתאי גזע

פענוח מגמות אבולוציוניות ברכישת

עובריים

פונקציה חדשה על־ידי חקר רעלנים

בעקבות אימונותרפיה,
והגדרת המנגנון והאיבר האנטומי

והפאראלוגים שלהם בשושנת הים

בו זה קורה

לם איילת | הטכניון

מענק ציוד :מערכות לגידול תאי

כיצד חלבוני עריכת  RNAמשפיעים

מערכת החיסון מגידולים הומנים ועכברים,

על התפתחות

מיטרני־רוזנבאום סטלה |

ולבחינת פעילותם בתרבית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מרכז רפואי הדסה

Nematostella vectensis

תפקיד הגן  Gneבשריר

לבאות נועם | אוניברסיטת בן־גוריון

למפרכט רפאל | אוניברסיטת חיפה

התפקיד של הרצפטור לאבץ

התפקיד של  EphB 2ביצירת זיכרון

מירון־הולץ אסתר | הטכניון

בבקרת הפעילות המטבולית של

והגברתו

מנגנון ,בקרה ותפקיד מחזור

השלד ובמניעת הדלדלות מסת

והפרשה של פריטין בשמירה

העצם לאחר ירידה ברמות

לנדסמן לימור | אוניברסיטת תל־אביב

על מאזן ברזל מערכתי ובמצבי חולי

הורמוני המין

הבנת תפקיד  BMP 4המופרש מפריציטים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

בתפקוד תאי β

מרבל יפעת | מכון ויצמן למדע

לוי דן | אוניברסיטת בן־גוריון
לרנר יוליה |

פענוח פעילות ותהליכי בקרה של

בגליו־בלסטומה

המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי

מנגנון הדגרדציה בגולג'י

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

אפיון מנגנונים נוירוביולוגיים המקושרים

מתילציה של חלבונים

לוי עמנואל | מכון ויצמן למדע

עם פעילות גופנית בגיל המבוגר:

מרדור יעל ,קופר איציק |

ממיקרו־מבנה לרשתות

המרכז הרפואי ע"ש שיבא
ההשפעה של שדות חשמליים

חקר מבנה ותפקוד תאים בעזרת
חומרים המבוססים על חלבונים

לרס אמנון | מינהל המחקר החקלאי

מקוטעים על היחידה הנוירווסקולרית:

סינטתיים

תפקיד ריבונוקליאזות מסוג  T 2בצמחים

מנגנוני פעולה ואפקטים פיזיולוגיים
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מרוז יסמין | אוניברסיטת תל־אביב

סצ׳י־פאינרו רונית | אוניברסיטת תל־אביב

פישוב יצחק ,פיינגולד מריו |

צמחים :חלון ליחסים כמותיים בין

לתאי תמך לתכנון ננו־תרופות חכמות

האיתות המיקרוסקופי ,ותגובת הצמיחה

למניעה וטיפול של גרורות מלנומה במוח

ב־  :E. coliאיך טבעת  Zאי־הומוגנית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

יוצרת הצרה איזוטרופית?

המקרוסקופית
מענק ציוד :מערכת ניסיונית וחישובית
למחקר כמותי של תגובות התנהגותיות

עאזם עבדאלסלאם | אוניברסיטת תל־אביב

פלדמן יורי ,ברשטיין גרגורי |

של צמחים לגירויים סביבתיים

חקר הפונקציה המולקולרית של ,Tim 50

האוניברסיטה העברית

תת יחידה של קומפלקס ייבוא החלבונים

המשמעות של מים בתהליך ההזדקנות

המיטוכונדריאלי TIM 23

של תאי דם אדומים

נבון גיל | אוניברסיטת תל־אביב

תחום מדעי החיים
והרפואה

אינטגרציה בזמן בטרופיזמים של

פענוח האינטראקציות בין תאי מלנומה

אוניברסיטת בן־גוריון
אירגון במרחב ובזמן של ה־ divisome

דימות תהודה מגנטית בעזרת מעבר רוויה
של גלוקוזאמין כשיטה חדשה להדמייה

עבאסי זייד | הטכניון

פלטי רז | הטכניון

של גידולים סרטניים וגרורותייהם

מעורבות ה־ CORINו־ PCSK6בפתוגנזה של

 CRACמנגנוני הפעלה של תעלת היונים

היפרטרופיה של המיוקרדיום והתפתחות

מענק מקרן דורות

בצקות באי־ספיקת לב ניסיונית

מענק ציוד :מערכת משולבת

נחושתן חובב | מרכז רפואי הדסה
השפעת האקטיבציה של ליזיל טירנא

לאלקטרופיזיולוגיה ומקרוסקופיה

עיראקי פואד | אוניברסיטת תל־אביב

בשיטות  TIRFו־ FRET

נלקן ישראל | האוניברסיטה העברית

לפיתוח סרטן המעיים ומחלת חניכיים

פנקוביץ ניב ,נחמני עדו |

הבסיס העצבי להעדפות צליליות :בין

בתגובה לתזונה עתירת שומן שגורמת

המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי

מערכת השמיעה למערכת התגמול

להשמנת יתר וסוכרת

תפקידם של תאים מיאלואידים

סינטטאז על סרטן ובייחוד על סרטן ריאה

זיהוי גורמי רגישות גנטיים המניעים

סופרסורים ברגנרציית הכבד לאחר כריתה

סבלדי־גולדשטיין סיגל | הטכניון

עקביוב ברק | אוניברסיטת בן־גוריון

מנגנונים העומדים בבסיס הפרשנות

היכרות ספציפית של  DNAעל־ידי

פצנקר לאוניד ,גלרמן גרי |

האנזים פרימאז

אוניברסיטת אריאל

השונה של אותות ברסינוסטרואידים
ברקמות השונות של מריסטמת השורש
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

סומך רז ,לי יוני | המרכז הרפואי ע"ש שיבא
אפיון מולקולארי ותיקון של הפרעות

פלטפורמה תרנוסטית המורכבת משני

ערבה יואב | הטכניון

צבעים בתחום אינפרא אדום קרוב

משפחה חדשה של חלבונים קושרי RNA

לניטור פלואורסצנטי כמותי של משלוח

שליח :תפקיד ל־ tRNA Synthetases

תרופות ממוקד

בבקרת  RNAשליח

פרוט יפעת | האוניברסיטה העברית

חסר חיסוני מולדות הפוגעות בתהליך
הרקומבינציה של לימפוציטים מסוג T

פחימה ציון | אוניברסיטת חיפה

מחיזוי לתנועה :אנטגרציה של מידע

ו־  ,Bבקרב שתי קבוצות חוליםSCID- :

אפיון המנגנונים המוליקולרים של עמידות

צרבלרי על־ידי קליפת המח המוטורית

 Artemisו־ Ataxia Telangiectasia

רחבת הספקטרום המוקנית לחיטה על־ידי
הגן  PmG3Mכנגד מחלת הקימחון

סורוקר ויקטוריה ,רפאלי עדה,
סלע נועה | מינהל המחקר החקלאי

פרוינד נטליה | אוניברסיטת תל־אביב
אפיון קומבינטורי של סרה של חולים

פיינזילבר מיכאל ,רישל אידה |

במחלות מדבקות .שחפת כמודל

מנגנוני חישה טעם וריח המעורבים

מכון ויצמן למדע

מענק ציוד :בקשה לציוד להקמת מעבדה

בריח הפונדקאי של אקרית הורואה

ויסות צמיחה עצבית על־ידי חלבונים

לאימונולוגיה מולקולרית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

קושרי  RNAבאקסון

פרידלר אסף ,יצחייק שלמה |
סלוצקי אינה | אוניברסיטת תל־אביב

פיקסלר דרור | אוניברסיטת בר־אילן

האוניברסיטה העברית

עקרונות ומנגנונים בהומאוסטסיס של

ריבוב בזמן ובתדר כשיטה אופטית חדשה

מערכות אלקטרוכימיות מבוססות

תכונות הירי ברשתות היפוקמפליות

לחקירת מידע מעומק רקמה בשימוש

פפטידים לחישה של מודיפיקציות

והפרעתם במחלת אלצהיימר

פרופיל פיזור מלא

לאחר תרגום בחלבונים
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פרידמן יונתן | האוניברסיטה העברית

קורין נתנאל | הטכניון

רונאי זאב | הטכניון

דינמיקה קו־אבולוציונית של תחרות מין

השפעת חלקיקים פונקציונאלים על

 SHARPIN-PRMT 5בבקרת

מינים וניבוי מבנה חברות מיקרוביליות

הדינמיקה של קרישת דם עורקית

התפתחות מלנומה

מענק ציוד :מערכת לגידול ואפיון של

בתנאי זרימה

רייכמן דנה | האוניברסיטה העברית

חברות מיקרוביאליות

קימל רון | הטכניון;

אפיון של יחסי גומלין בין פירוק

פרנס אורן | האוניברסיטה העברית

כהן יעקב | מרכז רפואי רמב"ם

חלבונים מווסת על־ידי CDC 48

זיהוי מקיף של גנים החיוניים להדבקה

אבחון מולקולרי על־פי אפיון מורפולוגי

לשמירה על מאזן חמצוני בתא

קאפושי

קלכהיים חיה | האוניברסיטה העברית

שב־טל ירון | אוניברסיטת בר־אילן

מענק ציוד :ציוד לחוקר חדש לצורך הקמת

הדינמיקה של התפתחות צינור העצבים

מעקב אחר ארגון חלקיק

מעבדה לחקר מערכת החיסון

הדורסלי

ה־  mRNPבזמן מעברו בגרעין התא

פרנס משה | אוניברסיטת תל־אביב

קפלן נעם | הטכניון

ליטית או לטנטית של נגיף סארקומת

והמעבר אל הציטופלסמה ,בתאים
מקובעים ובתאים חיים

חקירת התפקיד הפיזיולוגי של התלות

מינוף הגנום התלת מימדי לפתירת

במתח של רצפטורים מוסקריניים מצומדי

הגנום החד־מימדי

שגב עינת | מכון ויצמן למדע

חלבון  Gבלמידה וזיכרון בדרוזופילה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

הקשר בין תוצרי ביניים בתהליך

מענק ציוד :ציוד למעבדה ניסויית

הדה־ניטריפיקציה החיידקי לבין

פרץ רות | מרכז רפואי רמב"ם

וחישובית לחקר הארגון המרחבי

מוות של אצות

פענוח מסלולים תוך תאיים בממאירויות

של הגנום

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

גניקולוגיות ותקיפתם  -סיפורם של

מענק ציוד :מערכת מיקרוסקופיה

קפלן תומר | האוניברסיטה העברית

עם אינקובציה לצפייה ותיעוד של

כלים חישוביים לאבחון מחלות אנושיות

אינטראקציות ושטפים מטאבולים בין

צבליחובסקי דמיטרי |

על־פי דגמי מתילציה של DNA

מיקרואורגניזמים

עיצוב מחדש של מודל ההפעלה של

קצב־שפירא שולמית |

שגיא אמיר | אוניברסיטת בן־גוריון

TRPV 1

האוניברסיטה העברית

חלבוני מפתח של השלד החיצוני הכיטיני

תרומתו של החלבון  Vav 1במעבר

במהלך מחזור הנשל בסרטנים

צחור אלדד | מכון ויצמן למדע

מ־  acinarל־  ductalמטאפלזיה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

הגברת יעילות הרגנרציה בלב יונקים

בסרטן לבלב

 PAX 8ו־p 21

האוניברסיטה העברית

שוהם יובל | הטכניון
צ׳חנובר אהרן | הטכניון

קרני רותם | האוניברסיטה העברית

חישת ביומסה בקלסטרידיום תרמוצלום

דיכוי התמרה ממאירה המושרה

תפקידי פקטורי השחבור hnRNP A 1

על־ידי פקטורי סיגמה אלטרנטיביים:

על־ידי מכלול חדש של ווסת השעתוק

ו־ hnRNP A 2/B 1בהתקדמות מחלת

אנליזה מבנית ופונקציונאלית

 NF-kappaBהנוצר בתיווך מערכת

הסרטן ועמידות לתרופות

שולמן זיו | מכון ויצמן למדע

האוביקיטין־פרוטאזום :מנגנוני פעולה
והשלכות ביו־רפואיות

רביד תומר | האוניברסיטה העברית

רגולציה תאית של תהליך יצירת

סילוק חלבונים שאינם מקופלים

נוגדנים בעזרת דימות איברים

צליל שלי | הטכניון

כיאות ונוטים לאגרגציה על־ידי מערכת

שלמים

בסיס ביופיסיקלי לתקשורת מכנית

האוביקויטין־פרוטאזום :מחקר רחב היקף

מענק מקרן דורות

בפעימות תאי לב

של המנגנון ,הבקרה ותפקידו הביולוגי

שורק חרמונה | האוניברסיטה העברית
צפתי יהודה | האוניברסיטה העברית

רוזנצויג רינה | מכון ויצמן למדע

חקר ההשפעה של  RNAלא

מחלות ביולוגיה של טלומרים ותפקיד

חקר המנגנון באמצעותו מפרק ClpB

מקודד כולנרגי על חרדה והפרעות

ההליקז  RTEL 1בתחזוקת הטלומרים

צברי חלבונים

מטבוליות
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דינמיקה של מתילציה של  DNAבאזורי

שינויים ביומכניים בקרומי העובר

תגובת המאכסן לטיפול אימונותרפי

בקרה דיסטלים :פענוח תפקידם

בעקבות מתח מכני

ממנגנון הפעולה ועד השלכותיו הטיפוליות

בהחלטות על גורל התפתחותי
מענק ציוד :מערכת מיקרוסקופיה

שמיר רון | אוניברסיטת תל־אביב

שרון דרור | מרכז רפואי הדסה

קונפוקאלית ומערכת מניפולציה לעוברי

שיפור היעילות בניתוח נתוני ריצוף

אנליזה תפקודית וריפוי גני של

עכבר

עמוק של DNA

האיזופורמים של הגן  FAM161Aשהינו

שטרן־באך יעל | האוניברסיטה העברית

שניידמן דינה | האוניברסיטה העברית

תורשתי באוכלוסיה הישראלית

בקרת פעילות קולטני  AMPAעל־ידי

מבנה נוגדן ,דינמיקה ואינטרקציה עם

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

חלבוני עזר

אנטיגן בהתבסס על נתוני SAXS

תחום מדעי החיים
והרפואה

שטלצר יונתן | מכון ויצמן למדע

שלו אליעזר | הטכניון

שקד יובל | הטכניון

הגורם הנפוץ ביותר לניוון רשתית

שטרן־גינוסר נעם | מכון ויצמן למדע

מענק ציוד :תשתית חישוב למעבדה

שרייבר גדעון | מכון ויצמן למדע

לביולוגיה מבנית חישובית

אבולוציה של ספציפיות של קישור
בין חלבונים

אפיון הפעילות של  RNAלא מקודדים
המבוטאים על־ידי הוירוס ציטומגלווירוס

שפרינצק דוד | אוניברסיטת תל־אביב
זיהוי המנגנון של פולריזציה לוקלית של

שרמן מיכאל | אוניברסיטת אריאל

שי איריס | אוניברסיטת בן־גוריון;

הקומפלקס החלבוני Fat 4-Dachsous 1

תפקיד הקומפלקס  Hsp 70-Bag 3בסרטן

יונגסטר אילן | מרכז רפואי אסף הרופא

ותפקידו ביצירת פולריות פלנרית בתא

ציר פוליפנולים-מעי-השמנה; מחקר

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

התערבות אקראי מבוקר במשך  18חודשים

שרן רודד | אוניברסיטת תל־אביב
מידול לוגי של רשתות חלבונים

שפרכר אלי |
שלגי רעות | הטכניון

המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי

תם יוסי | האוניברסיטה העברית

רשתות בקרת איכות של חלבונים

אפיון תפקידו של הגן TSPEAR

פענוח התקשורת בין  CB 1ל־GLUT 2

והרגולציה שלהן בסטרס ומחלות

כווסת של התפתחות אקטודרמלית

בהתפתחות נפרופתיה סוכרתית

מענקים למוקדי מחקר
גולדפרב דניאלה ,סלנקו פיליפ ,הופמן הגן,
לוי יעקב (קובי) ,פיינטוך עקיבא | מכון ויצמן למדע
חקירת מבנים ,דינמיקה ושינויים בחלבונים העוברים הפרדת פאזות במבחנה ובתא

מנדלבוים עופר ,לוי־שפר פרנצ׳סקה | האוניברסיטה העברית;
אשרוב ניר ,בן־עמי רונן | אוניברסיטת תל־אביב;
בכרך גילעד | האוניברסיטה העברית
הבנת האינטראקציה בין  UPECו־  CANDIDAעם תאי מערכת החיסון על מנת לטפל
בהדבקות בדרכי השתן ובסרטן שלפוחית השתן

קמינקא גל ,אגמון נועה | אוניברסיטת בר־אילן;
אילי אמיר | אוניברסיטת תל־אביב;
ברוקשטיין אלפרד | הטכניון
חוכמה נחילית :קבלת החלטות בנחילים ביולוגים ומלאכותיים
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500μm

אלסון ארי | מכון ויצמן למדע

מבורך דרור | מרכז רפואי הדסה

רחמילביץ שמעון | אוניברסיטת בן־גוריון

אוסטאוקלאסטים מפרקי עצם

בקרת מערכת המשלים ע"פ ממברנות

אינטראקציות אביוטיות וביוטיות באזור

בבריאות ובחולי

תאים בבריאות ובחולי

בית השורשים

כהן שנהב ,גליקמן מיכאל | הטכניון

קליסקי תומר | אוניברסיטת בר־אילן

חקר מנגנוני  - ZOMESמפירוק חלבון

סדנא בנושא נפרולוגיה התפתחותית

תחום מדעי החיים
והרפואה

מענקים לסדנאות מחקר

תכניות
ייעודיות

ועד ריפוי מחלות באדם

רוזנבלום קובי | אוניברסיטת חיפה
לבקוביץ גיל | מכון ויצמן למדע;

בקרת תרגום חלבונים על־ידי ,miRNA

וגנר שלמה | אוניברסיטת חיפה

פרוטאוסטזיס או אפיגנטיקה ותפקידה

סדנא בינלאומית בנושא הורמוני

בלמידה וזכרון ,פלסטית סינפטית

נוירוהיפופיזיאלים

ותפקוד קוגניטיבי במצבי בריאות וחולי

מענק לציוד מוסדי בסיסי
עציון יורם ,כהן סמדר,

שרון מיכל ,מרבל יפעת,

אברהם קרן ,מאיו ליאור,
צרפתי אילן | אוניברסיטת תל־אביב

מונסונגו אלון | אוניברסיטת בן־גוריון

אהרוני אסף | מכון ויצמן למדע

מערכת מאלדי למאס־ספקטרומטריה

מערכת הדמיה סונוגרפית ברזולוציה

ספקטרומטר מאסות מסוג

מבוססת הדמיה

גבוה למחקרים ביו־רפואיים במכרסמים

אורביטראפ

איצקוביץ שלו ,תנאי עמוס,

פחימה ציון ,קרוגמן תמר,

שריד רונית ,מיכאלי שולמית,

עמית עידו | מכון ויצמן למדע

קורול אברהם | אוניברסיטת חיפה

שפי אורית | אוניברסיטת בר־אילן

FACSaria III SORP

מערכת שימור ארוך טווח של דגני בר

מערכות להכנת התקנים באמצעות

מישראל למחקר מבנה הגנום ,אבולוציה,

הקפאה עמוקה לשימוש במיקרוסקופיה

אריאל עמירם ,שטיינדלר לאורה,

שונות גנטית ,דומסטיקציה והשבחת

אלקטרונית

ברקן דלית | אוניברסיטת חיפה

זנים תרבותיים

שרמן מיכאל ,פנחסוב אלברט,

מכשיר ציטומטרית זרימה ממיין
FACSaria III

פרוי אורן ,שפיגל נחום,

גרליץ גבי | אוניברסיטת אריאל

מילס ארז | האוניברסיטה העברית

ציוד להדמיה תאית ובידוד

גוטהילף יואב ,בלינדר פבלו,

מערכת אוטומטית לניטור מטבולי,

אשרי־פדן רות | אוניברסיטת תל־אביב

פיסיולוגי והתנהגותי

מתקנים מתקדמים למחקר בדגי זברה

שילר ג׳קי ,גפשטיין ליאור,
לינדל דבי ,עמית רועי,

ברלין שי | הטכניון

שרודר אבי | הטכניון

מערכת כל אופטית הולוגרפית

פלו ציטומטר מתקדם למיון תאים

לחקירה וגריה ברמה התאית של

בתפוקה ורגישות גבוהה

מערכות ביולוגיות בחיה המתנהגת
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תכניות ייעודיות במסגרת החטיבה הביורפואית

מענק מחקר לרופאיםחוקרים
בבתיהחולים
מטרת תכנית זו היא להעלות את רמת המחקר הקליני בישראל ,על־ידי הקמת גרעין של רופאים מצטינים בבתי־חולים
(אוניברסיטאיים) בישראל לאחר השתלמות בתר־דוקטורית בחו״ל .ייחודיות המענק בכך שהוא מאפשר לרופאים לפנות זמן
למחקר על־ידי מענק עבור 'זמן שמור' (השתתפות של  50%מעלות המעביד) ,כמו גם מענקי מחקר .המענקים ניתנים לתקופה
של שלוש שנים ,גובה המענק המרבי לשנה :עד  ₪ 148,000״זמן שמור״ ועד  ₪ 185,000למחקר.
במחזור תשע"ט הוגשו  22בקשות שמתוכן שבע זכו למימון .שמות הזוכים

גלוק נתן | המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי
החלבון  COMMD 10ברקמת השומן מבקר את הוצאת האנרגיה הנשלטת בידי מקרופאגים

הזה אמיר | מרכז רפואי הדסה
זיהוי פפטידים מתוך החלבון אמלוג'נין האחראים על הפנוטיפים הרגנרטיביים המושרים על־ידי החלבון המלא

וולובלסקי עודד | מרכז רפואי הדסה
הבנת המנגנונים המולקולריים של מחלת הכלייה ב־ Tuberous Sclerosis

וילנסקי אסף | מרכז רפואי הדסה
חקר המנגנונים החיסוניים במהלך פרי־אימפלנטיטיס המושרית על־ידי חיידקים

לוטן עמית | מרכז רפואי הדסה
הפחתת ברזל והפרעה תאית מתווכת־ברזל כטיפול חדשני בסכיזופרניה

מוהנא נדאל | המרכז הרפואי תל־אביב ע"ש סוראסקי
רתימת אקסוזומים לטיפול בסרטן הראש והצוואר

שובי מוני (מנשה) | מרכז רפואי הדסה
תפקיד הזרחן בפתוגנזה של הסתיידות המסתם הוותיני באי־ספיקת כליות
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תכניות בשיתוף מכון Broad

התכנית הוקמה במסגרת שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדע ומכון  Broadשבארצות הברית ובתמיכת קרן משפחת קלרמן .מטרת
התכנית היא לתמוך במחקרים המשותפים לחוקרים ישראלים ולחוקרים מה־ ,Broad Instituteבתחומים מגוונים בביולוגיה וביו־רפואה.
השנה נפתחה התכנית בהיקף נרחב יותר  -שלוש שנות מימון ובסכום של עד  $ 500,000לפרוייקט (לשני הצדדים יחד).

תחום מדעי החיים
והרפואה

תכנית למחקר משותף עם מכון Broad

תכניות
ייעודיות

למחזור החמישי הוגשו  31בקשות שמתוכן אושרו למימון חמש .שמות הזוכים
בן־פורת איתי ,פרנס אורן | האוניברסיטה העברית

מאי הילה ,הרשקוביץ ישראל | אוניברסיטת תל־אביב;

Mostoslavsky Raul | Harvard Medical School, Broad Institute

אבני גדעון | רשות העתיקות והמוזיאונים

הטרוגניות תאית בגידול ובסביבתו כמנגנון מקדם

Reich David | Broad Institute

התפתחות סרטן הלבלב  -תפקידיהם של תאים במצב סנסנס

אוכלוסיות הלבנט בראי ה־  DNAהקדום

גל־מור אוהד | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

פרידמן ניר ,שיפמן שגיב | האוניברסיטה העברית

Livny Jonathan, Earl Ashlee | Broad Institute

Kadoch Cigall | Broad Institute

אדפטציה של חיידקי סלמונלה ותגובות המאכסן במהלך ההדבקה

דינמיקה וקומבינטוריקה של מעצבי כרומטין בבריאות וחולי

המובילות לנשאות ארוכת טווח בבני אדם

יששכר ניסן | אוניברסיטת בר־אילן;
איצקוביץ שלו | מכון ויצמן למדע
Benoist Christophe | Broad Institute / Harvard Medical School
Mathis Diane | Harvard Medical School

חקר האינטראקציות הנוירו־אימונולוגיות במעי עם המיקרוביום
במחלות מעי דלקתיות ,במרחב ובזמן

מענק מחקר לחוזרים מבתרדוקטורט
במכון  Broadבמסגרת התכנית המשותפת
מטרת התכנית לסייע בקליטתם של חוקרים שזכו במענק לבתר־דוקטורט במכון ברוד במסגרת התכנית המשותפת של הקרן
הלאומית למדע ומכון ברוד ושבים לארץ במסגרת המסלול לקביעות לאחד המוסדות המוכרים עלידי הקרן .המענק ניתן
לתקופה של עד שלוש שנים ,בסכום מקסימלי של  ₪ 370,000לשנה.
במחזור זה הוגשה בקשה אחת שאושרה .שם הזוכה
יסעור מורן | האוניברסיטה העברית
השפעות הוריות על אוכלוסיות החיידקים במעי של תינוקות
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שיחה עם ד"ר נעמה גבעזטורסקי מהפקולטה לרפואה ,טכניון

איפיון המכניזמים של
התקשורת בין חיידקי המעיים
הסימביונטים והמאכסן
לאחרונה מדובר רבות על המיקרוביום ,אותה אוכלוסייה של "חיידקים טובים"
שחיה בקרבנו ,פשוטו כמשמעו :במערכת העיכול שלנו .מיליוני זנים של חיידקים
כאלה מסתובבים בעולם ,אך כל אדם נושא בחובו צירוף ייחודי לו ,שמורכב מכמה
מאות זנים .השותפים הסמויים האלה משפיעים על מגוון עצום של תפקודים
אנושיים ,כמו פעילותה של מערכת החיסון ,ולא זו בלבד אלא שמתברר שהם אלה
שמפעילים אותה ובלעדיהם היא תישאר רדומה.

"כשמסתכלים על מערכת החיסון של עכברים ,שאין להם
חיידקים במעיים ,מגלים שהיא מאוד לא מפותחת" אומרת
ד"ר גבעזטורסקי" .והנה ,כאשר מוסיפים להם חיידקי מעי של
בני אדם ,זן אחרי זן ,רואים שהמערכת מתחילה להתפתח".

כל זן של חיידקים מוביל להתפתחות חלק אחר של
מערכת החיסון?
"כן .לכל זן חיידקים יש חתימה אופיינית ,כלומר השפעה
ייחודית על מרכיבים שונים של מערכת החיסון ,אבל זה לא
שרק זן אחד 'יודע' להפעיל חלק מסויים במערכת החיסון .יש
חפיפה ביכולות החיידקים  -זנים שונים יכולים להפעיל אותו
חלק במערכת החיסון  -ודרוש צירוף של זנים כדי להפעיל
חלקים שונים של מערכת החיסון .אחד הדברים שאנחנו
חוקרים ,למשל ,הוא המספר המינימלי של הזנים ,הדרושים
להפעלה של כל חלק במערכת החיסון".

לפני שניכנס לדינמיקה של יחסי החיידקים עם מערכת
החיסון ,בואי נברר משהו :תהליך ההפעלה הזה קורה
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גם אצל בני אדם ,כלומר גם תינוקות נולדים עם מערכת
חיסון לא מפותחת וחיידקי המעי הם שמפעילים אותם?
"זה בדיוק מה שקורה .התינוק נולד סטרילי ,ובמהלך הלידה
הוא 'אוסף' את החיידקים הטובים שנמצאים בתעלת הלידה
של האם .החיידקים האלה הם שמאפשרים לו לפתח את
מערכת החיסון שלו".

ומה קורה עם תינוקות שנולדים בניתוח קיסרי?
"תינוקות כאלה אכן מאכסנים חיידקים שונים מאלה של
תינוקות שנולדו בלידה רגילה ,ואגינלית .מחקרים שונים
מציעים שהשוני הזה בחיידקים אחראי להתפתחות מאוחרת
של מחלות  -אסטמה ,למשל  -ולכן ישנם כיום בתי חולים
בהם מורחים תינוקות שנולדו בניתוח קיסרי בחומר שנלקח
מתעלת הלידה של האם".

ידוע שחלב אם מקנה הגנה חיסונית טובה יותר לתינוק.
זה קשור איכשהו לחיידקי המעיים?
"כן! שנים רבות ידוע שחלב אם מכיל סוכרים שהתינוק

תחום מדעי החיים
והרפואה
שיחות עם
חוקרים

לא יודע לעכל ,ומדענים תמהו על קיומם שם .מתברר,
שחיידק מעי מסויים משגשג בנוכחות הסוכרים האלה ,כלומר
שהסוכרים דרושים בעצם לחיידק ...זהו חיידק אנטי דלקתי,
כלומר מסייע לתינוק להילחם בזיהומים ,והוא חי במעי התינוק
רק כשהוא יונק .כשהתינוק מפסיק לינוק ,החיידק נעלם".

איך בעצם החיידקים מפעילים את מערכת החיסון?
"זה בדיוק מה שאנחנו מנסים להבין .אנחנו יודעים איזה
חיידקים מפעילים תאי חיסון שונים ,אבל אין לנו מושג איך זה
קורה .יש פה תהליך של תקשורת בין החיידקים לבין מערכת
החיסון ,וכדי ללמוד אותה אנחנו מחפשים את המולקולות
החיידקיות שמעורבות בהפעלה ,את המרכיבים בתאי החיסון
שמעורבים בה ואת מנגנון ההתקשרות.
אם נבין כיצד חיידקי המעי מפעילים את מערכת החיסון,
נוכל להשתמש בהם  -או במרכיביהם  -כתרופה שמעודדת
את מערכת החיסון של חולים .הנה ,למשל ,השרינו בעכברים
דלקת מעי (שדומה לקוליטיס) וכאשר נתנו להם זנים

מסויימים של חיידקים ,הצלחנו לשכך את הדלקת .צירוף
אחר של זני חיידקים יכול לעזור לרפא מחלות אוטואימוניות".

כלומר ,הפעלה סלקטיבית של מערכת החיסון עלידי
שימוש בזנים שונים של חיידקים הובילה לריפוי העכברים.
"נכון .לכאורה אפשר לתת גם לחולים אנושיים את זני
החיידקים המתאימים ,אבל אנחנו רוצים לדייק ולהשתמש
רק במולקולות הרלבנטיות של החיידק ,באופן שיאפשר
לשלוט על המינון שלהן ועל משך התגובה .עד היום זוהו
רק מעט מאוד מולקולות חיידקיות כאלה ,שתי העיקריות
אופיינו במעבדה שבה עשיתי את הפוסטדוקטורט".

איך אתם מנסים לגלות את המולקולות החיידקיות ואת
המנגנון שבעזרתו הן מפעילות את תאי החיסון?
"ראשית היה צריך לפתח שיטות שיאפשרו לנו לעקוב אחרי
החיידקים .השיטות הפלואורסנטיות המקובלות לסימון
חיידקים ,תלויות בנוכחותו של חמצן בסביבה ,ולכן לא
רלבנטיות לחיידקים שחיים במעי ,שהוא כזכור סביבה
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נטולת חמצן .עלידי שימוש בטריק כימי ,הצלחנו לסמן את
החיידקים שלנו ולעקוב אחריהם כשהם מתקשרים עם תאי
החיסון ומפעילים אותם .בחלק מהחיידקים אנחנו מסמנים
מולקולות ספציפיות  -יש לנו שיטות לסמן באופן נבדל
סוכרים ,חומצות אמינו וחומצות שומן  -וכך אנחנו יכולים
להתמקד בהן ,כלומר לזהות את החלק הפונקציונלי בחיידק
שאחראי להפעלה של תאי החיסון.

עניין אחר שלנו הוא לבדוק איפה במעי ממוקמים החיידקים
הטובים .אנחנו קוראים לזה 'ביוגיאוגרפיה' .הודות לשיטות
הסימון שפיתחנו אנחנו יכולים לגלות איפה ממוקם כל זן
של חיידקים .זה נושא חדש במחקר ,אבל יש עבודה מעניינת
על חיידקי הפה ,שמראה איך האוכלוסייה נבנית בהדרגה.
מי הראשונים ,שמשמשים מצע לבאים אחריהם ,מי הבאים,
וכן הלאה".

שיטה ביוכימית נוספת שבה אנו משתמשים לצורך זיהוי
המולקולות ,שמשתתפות בהפעלת תאי החיסון ,היא
פירוק של החיידקים לגורמים ,למקטעים .למשל ,אחד
שכולל את קרומי התא ,שני שכולל את תוכן התא וכד'.
כל מקטע נבדק מבחינת השפעתו על מערכת החיסון ,ואם
נמצא שהוא משפיע ,אנחנו מנסים לפרק גם אותו למקטעי
משנה ,כדי לרדת לרזולוציה יותר ויותר גבוהה ,עד לרמה
של המולקולה המשפיעה.

כמו 'סוקסציה' ,התהליך ההדרגתי שמתרחש בטבע ,שבו
חלים שינויים באוכלוסייה שחיה באזור מסוים.
"נכון ,כמו בניה של ריף אלמוגים .מדענים הצליחו למקם זן
מסויים של חיידקים לאזור ספציפי במעי הדק ,ושמו לב
שהפעילות החזקה ביותר שלו מתרחשת שם .לכן חשוב
לאפיין היכן ממוקמים חיידקי המעי השונים ,ואז כשנחפש
מולקולות או פעילויות מסויימות ,נדע להתמקד במקומות
האופייניים לזנים הרלבנטים .אחרת יש סיכוי שנפספס אותם".

לבסוף ,אנחנו עובדים גם עם שיטה גנטית .הרעיון הוא לייצר
בחיידקים מוטציות ולבדוק איזו מהן פוגעת ביכולתו של
החיידק להפעיל את המערכת החיסונית .איתור של הגן שנפגע
עלידי מוטציה כזאת ,יוביל לזיהוי המולקולה המבוקשת".

האם ייתכן שהחיידקים הטובים מתפקדים כמורים של
מערכת החיסון הצעירה עלידי כך שהם חושפים את
הילוד למולקולות זרות ,אבל בתנאים מוגנים יותר?
עושים לו סימולציה לעולם "האמיתי"?  

נו ,והצלחתם לשים את האצבע על המולקולות החיידקיות
שמעורבות בהפעלת מערכת החיסון?
"אנחנו מתקרבים לכך במובן שאנחנו מצליחים לצמצם יותר
ויותר את תחום החיפוש .בעקבות הפירוק של החיידקים
למקטעים כימיים ,זיהינו את המקטעים הפעילים ,כלומר
את אלה שמספיק שנשים אותם  -על צלחת שגדלים בה
תאי חיסון מבודדים או בעכבר השלם שאין לו חיידקים  -כדי
לקבל הפעלה של תאי החיסון .עכשיו אנחנו מפרקים אותם
לגורמים קטנים עוד יותר.

60

t=2h

t=0h

"זאת שאלה מעניינת מאוד .חיידקי המעי מתיישבים בגופנו
באותו חלון זמן שבו מערכת החיסון מתפתחת .בתקופה זו
המערכת לומדת לזהות מצד אחד מהו 'זר'  -פולש שחודר
לגוף וצריך להתגונן נגדו ,ומצד שני מהו 'עצמי'  -תאי הגוף
עצמו שאותם אסור לתקוף .יש כאן שיווי משקל עדין מאוד,
וחריגה ממנו יכולה לגבות מחיר כבד .למשל ,זיהוי מוטעה של
'עצמי' כ'זר' מוביל להתפתחות של מחלות אוטואימוניות.
משום כך ,בהחלט מעניין לחקור האם שיווי המשקל העדין
הזה קשור ל'החלפת המידע' שמתקיימת בשלבים אלה בין
חיידקי המעי למערכת החיסון".

שיחה עם פרופ' לילך הדני מהמחלקה למדעי הצמח ,אוניברסיטת תלאביב
תחום מדעי החיים
והרפואה

התיאוריה האבולוציונית
והמיקרוביום :מודלים של
שיתוף פעולה ואדפטציה

שיחות עם
חוקרים

בשנים האחרונות אנחנו מגלים יותר ויותר על תפקידיו המגוונים של המיקרוביום -
מיליארדי החיידקים החיים בגופנו ומלווים אותנו בכל אשר נלך .מתברר ,שהם
משפיעים על אופן התגובה שלנו למזון ,מעורבים בהתפתחות מערכת החיסון
שלנו ואולי אף קשורים להזדקנות .בגלל מספרם העצום ששווה למספר התאים
בגופנו ,ואף עולה עליו ,זכה הגנום של החיידקים לשם "הגנום השני" ,ואם כך
נשאלת השאלה :האם גם הוא מעורב באבולוציה ממש כמו הגנום הראשון ,זה
שמצוי בכל אחד מתאי גופנו? פרופ' הדני חושבת שכן.

"במעבדה שלי מנסים לפתור בעיות פתוחות באבולוציה,
כאלה שהתשובות שניתנו עליהן עד כה אינן לגמרי מספקות"
אומרת הדני .אחת מהן עוסקת בהתנהגות אלטרואיסטית,
כזאת שכרוכה בהפסד של פרט אחד לטובת הרווח של
פרט אחר .על פניו ,אם כל הפרטים מתחרים על הכשירות
שלהם ,כפי שדרווין לימד אותנו ,התנהגות כזאת לא הייתה
אמורה לשרוד :הפרט שנושא את הגן האלטרואיסטי ועוזר
לזולת ,מפסיד משאבים וכך מקטין את כשירותו ומעלה
את זו של הזולת .מכאן שדווקא הזולת ,שלא נושא את הגן
האלטרואיסטי ,הוא זה שיעמיד יותר צאצאים ,שלא יישאו את
הגן ,ואילו הפרט שנושא את הגן יעמיד מעט צאצאים ,כך שעם
הזמן הגן האלטרואיסטי ייעלם".

זה המודל של "הגן האנוכי".
"נכון .הבעיה היא ,שהמודל הזה לא עובד במקרים של אלטרואיזם
שמתרחש באוכלוסייה מעורבת ,כלומר לא של קרובי משפחה.
יש אפילו מקרים של אלטרואיזם בין מינים שונים ,ושם בוודאי
שהמודל לא מתאים .מצב נוסף ,שבו עזרה לזולת יכולה להקנות
יתרון אבולוציוני ,הוא כאשר מדובר בקבוצה שבין חבריה
מתקיימות אינטרקציות חוזרות .אז אפשר לומר :היום אני
עוזר לך ,מחר אתה תעזור לי ,וכך נשווה כשירויות .בכל זאת,
ההסברים האלה לא מציעים פתרון מלא ומניח את הדעת.
לאור המידע שהלך ונאסף על המיקרוביום  -החיידקים
שחיים בגופנו אבל גם בגופם של כל בעלי החיים  -עלה
בדעתנו הרעיון ,שלפחות חלק מהתשובה טמון בהם".

אבל יש מודלים שמסבירים את היתרונות האבולוציונים
של האלטרואיזם.

לפני שנגיע לרעיון ,לאיזה בעלי חיים יש מיקרוביום?

"לאלטרואיזם יש יתרון ,למשל כאשר האוכלוסייה מורכבת
מפרטים שקרובים גנטית זה לזה משום שאז ,כאשר פרט
מקריב את עצמו ,הוא עוזר לשגשוגם של קרובי משפחתו
שנושאים אותם גנים כמו שלו".

"כנראה לכל בעלי החיים והצמחים שאנחנו מכירים .לצורך
התיאוריה שלנו אפשר להסתכל גם על פאג'ים  -נגיפים
שהפונדקאים שלהם הם חיידקים  -כסוג של מיקרוביום
שלהם".
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ועכשיו ,איך המיקרוביום יכול להסביר את האבולוציה של
העזרה לזולת?
"ניסינו לחשוב ,אולי חיידקים אלה יכולים להשפיע על התנהגות
המאחסן ,והם שמניעים את הפונדקאי שלהם לעזור לזולתו
ולשתף איתו פעולה .שאלנו :האם למיקרוביום יש אינטרס,
שהפונדקאי יעזור לזולת ,יותר משיש לפונדקאי עצמו".

מה האינטרס של המיקרוביום לעשות זאת?
"מיקרוביום מועבר בשתי דרכים :האחת  -מהורים לצאצאים,
והשנייה  -בין פרטים שנמצאים יחד :אוכלים יחד ,ישנים יחד,
שוהים באותו המקום .בכל אינטראקציה יכולה להתרחש
העברה של המיקרוביום .הפונדקאים לא צריכים להיות
קרובים גנטית ,מספיק שהם קרובים פיסית".

בין הורים וצאצאים היא ( 50%מחצית מהגנום של הצאצא
מקורה באם והמחצית השנייה באב) ,ואילו הקרבה בין הורה
וצאצאיו מבחינת המיקרוביום (הגנום השני) יכולה להיות
גדולה יותר".

המודל הזה מציע פתרון אבולוציוני לנטייה של בעלי
חיים לעזור לזולת ,אבל כדי להעביר את המיקרוביום,
פונדקאים יכולים סתם להסתובב יחד .לא צריך לעזור,
לוותר ,להפסיד לטובת הזולת.
"זה נכון .מספיק שהמיקרוביום יעשה מניפולציה על
הפונדקאי שלו כך שיתקרב לפונדקאי אחר ,כדי שהוא יוכל
לעבור אליו ולהתרבות .זה אומר ,שהמיקרוביום יכול להניע
את הפרט להיות חברותי ,להסתובב עם אחרים ולהתחכך
איתם ,אפילו מבלי שיעזור להם".

העברה אנכית והעברה אופקית של גנים.
"ושתיהן משחקות תפקיד באבולוציה ,במקביל .נסתכל,
למשל ,על הורים וצאצאים .הם קרובים גנטית כמובן ,וזו
ההצדקה לכך שלעתים קרובות הורים מוכנים להסתכן למען
צאצאיהם .הם מסייעים כך להצלחתם של עותקים נוספים
של הגנום הראשון שלהם .במקביל יתכן שפועל פה עוד
מנגנון .הורה שמטפל בצאצא שלו ,נמצא איתו בקרבה פיסית
ולכן קיימת גם קרבה גנטית של המיקרוביום ,שיכולה להיות
אפילו יותר משמעותית מהקרבה הגנטית בין הפונדקאים
(ההורה והצאצא) .הקרבה הגנטית (של הגנום הראשון)
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ואתם בונים מודלים מתמטים שמביאים בחשבון את כל
השיקולים האלה.
"נכון .אנחנו עוסקים בעיקר במודלים תיאורטים .הם לא
אומרים מה יקרה ומה לא יקרה ,אלא משרטטים את הגבולות
למה סביר שיקרה .מראים לך כיוון ,לאן כדאי לכוון את הפנס
בצורה נבונה יותר .מה שיפה במודלים האלה זה שאפשר
לזהות בהם ,למשל ,תנאים שבהם כדאי לאב להשקיע
בצאצאים .למודל הקלאסי של האבולוציה ,אנחנו מוסיפים
את האבולוציה של המיקרוביום .בעצם הטיפול ,האב מגדיל

תחום מדעי החיים
והרפואה
שיחות עם
חוקרים

את המיקרוביום שלו ,ואז אפילו לא ממש חשוב אם הוא
והצאצאים קרובים גנטית .ככל שהוא מטפל בהם יותר ,הוא
מעביר להם יותר מיקרובים ,כך שהקרבה מבחינת הגנום
השני שלו לצאצאים גדלה .למעשה ,הוא יכול אפילו לאמץ
צאצאים".

עד כמה אימוץ הוא התנהגות נפוצה בטבע?
"בטבע פרטים רבים מטפלים באחרים ,שאינם קרובים אליהם
גנטית ,אפילו כאלה שמאמצים פרטים ממין אחר .התיאוריה
הרגילה מתקשה להסביר את זה ,אבל אם חושבים על כך
שבמהלך הטיפול יש המון הזדמנויות להעביר את המיקרוביום
לפרטים צעירים ,זה הופך את הטיפול בהם לכדאי מאוד".

בעצם ,אתם מרחיבים את תיאוריית האבולוציה מבחינת
המנגנונים שלה ,מבלי לשנות את העקרונות .עדיין אנחנו
מדברים על "הגן האנוכי" ,אבל לא רק של הפונדקאי אלא
גם של המיקרוביום שלו.
"נכון .גם הפונדקאי וגם המיקרוביום עוברים ברירה טבעית
על פי ההצלחה להוריש את הגנום שלהם ,ולפעמים
האינטרסים שלהם מנוגדים .האינטרס של המיקרוביום יכול
להיות להגביר את שיתוף הפעולה בין הפונדקאים ,והמחקר
שלנו מציע שפגיעה באוכלוסיות חיידקים ,למשל עלידי
שימוש מסיבי באנטיביוטיקה ,יכולה לפגוע בשיתוף הפעולה
בין הפונדקאים".

איך המיקרוביום מגביר את שיתוף הפעולה ,כלומר איך
הוא משפיע על ההתנהגות של הפונדקאי?
"גנים חיידקיים מייצרים חומרים ומפרישים אותם למעי של
הפונדקאי .החומרים האלה יכולים לעבור דרך הדם למוחו של
הפונדקאי וכך להשפיע על התנהגותו".

כמו שהטפיל טוקסופלסמה גורם לעכברים שנושאים
אותו להסתובב יותר באזור של חתולים ,שיטרפו אותם,
וכך הוא מתרבה.
"כן ,ויש כיום שפע של דוגמאות נוספות לטפילים שמשפיעים
על התנהגות הפונדקאי .חיידקי לקטובצילוס ,למשל ,שחיים
בתוך זבובים משפיעים עליהם להעדיף בני זוג שהתזונה שלהם
דומה ומתאימה לחיידקים .תולעים טפיליות מסויימות גורמות
לצרצר ,שהוא הפונדקאי שלהם ,להיכנס למים שם הן מזדווגות.
עבור הצרצר ,הכניסה למים פירושה התאבדות ,אבל התולעים
מתרבות ,כך שההתנהגות הזאת משרתת אותן".

ומילה לסיום
"ההתייחסות למיקרוביום ככוח מניע באבולוציה של יצורים
חיים ,יכולה להסביר תופעות שלא יכולנו להסביר עד כה.
במילים אחרות ,כל תופעה או שאלה פתוחה ,שווה להסתכל
עליהן גם דרך הפריזמה של המיקרוביום .יש פה כבר שני
גנומים ,אז התשובה לשאלה ותיקה יכולה להיות שונה ממה
שהוצע עד עכשיו".
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פרופ' רבקה פלדחי

תחום
מדעי הרוח

תחום
מדעי הרוח
ברחבי העולם מתפשט בשנים האחרונות משבר הדמוקרטיות הליברליות ועמו הטלת ספק בדבר
הצורך באליטות אינטלקטואליות .משבר זה נחווה ,בין השאר ,כפיצול קיצוני בין קבוצות זהות שונות,
בין עניים לעשירים ,ובין רשתות תקשורת סגורות ,שלא מתקשרות בינן לבין עצמן .משבר כזה מחייב
חשיבה רעננה על המקום ,התפקיד והמהות של מדעי הרוח ,אותם תחומי ידע שעניינם האדם ,צורות
החיים הראויות לו והחברה האנושית .בנסיבות אלה ,ראוי לתת את הדעת לאופיים של מדעי הרוח
כשיחה מתמשכת ,כדיאלוג בין תחומי מחקר ושיטות מחקר; בין עיסוק באדם לעיסוק בטבע; בין
המדעים ה"רכים" ל"מדעים הקשים" .כיום יש בידינו כלים  -בעיקר דיגיטליים ,לטיפול במערכות נתונים
גדולות (ביג דטה) שמאפשרים לעסוק גם במחקרים רחבים שעניינם זיקות במרחב ובזמן בין תרבויות,
בין דתות ,בין מדינות ובין שפות ,ובוודאי בין ציוויליזציות שונות של ידע .ייצור של ידע כזה מותנה
בשיתופי פעולה ובעבודת צוות הן בתוך מדעי הרוח הן בינם לבין מדעי החברה והמדעים המדויקים.
מחקרים כאלה יכולים להיעשות רק בתמיכתן של קרנות מחקר ,וביניהן הקרן הלאומית למדע.

השנה הוגשו לקרן  240הצעות בתחומים השונים של מדעי הרוח ,לעומת  231הצעות שהוגשו בשנה שעברה 95 .מהן ()39.6%
אושרו לעומת  89הצעות ( )38.5%אשר אושרו בשנה שעברה .סכום ההקצבה הכולל למדעי הרוח עלה בשנה האחרונה בשיעור קטן
ועמד על  ,₪ 13,174,500לעומת  ₪ 12,580,800שהוקצו בשנה שעברה .סכום המענק הממוצע עמד השנה על כ 138.7אלף ,₪
ירידה קטנה לעומת הסכום שהוקצה בשנה שעברה ( 141.4אלף .)₪
החל ממחזור זה ,במחקרים במדעי הרוח שהם מקטע של תכנית ארוכת טווח יותר (כמו למשל מפעל המקרא) ניתן לבקש
מענק לתקופה של עד חמש שנים .במחזור זה הוגשה בקשה אחת והיא אושרה למימון.
תודה לכל העושים במלאכה ,לחברי הוועדות המקצועיות ,לסוקרים שכתבו עבורנו חוות דעה ,לצוות הקרן ,ובמיוחד לד"ר
נוחי שיינר ,מנהלת התחום ,לעפרה נגר ,המתאמת האדמיניסטרטיבית ולמידענים :מיכאל דוידוב ,אדית פאלק ויהודית גרטנר.

		
			

פרופ' רבקה פלדחי
ראש התחום

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

88%
מענקי מחקר
אישיים

6%
פרסום
ספרים

5%
סדנאות

1%
ציוד
מוסדי
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רשימת הזוכים בתחום מדעי הרוח

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש

אדלר יונתן | אוניברסיטת אריאל

בן־אשר־גיטלר ענבל |

ברק און | אוניברסיטת תל־אביב

אנליזה מקיפה של שרידי התפילין

המכללה האקדמית ספיר

היסטוריה חברתית ותרבותית של התחממות

העתיקות ממדבר יהודה

אדריכלות כפרוייקט חוצה תרבויות :בניה

וקירור במזרח התיכון בעת החדשה

בירושלים בתקופת המנדט הבריטי1948-1917 ,

איילי־דרשן נגה | אוניברסיטת בר־אילן

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

התגבשות סיפור בעל ומות מאוגרית:
מחקר פילולוגי-השוואתי

גינת רמי | אוניברסיטת בר־אילן
מסאדאת למבראכ :מדיניות ותפיסות

בנבג׳י יצחק | אוניברסיטת תל־אביב

מצריות את השלום והיחסים עם ישראל

המלחמה על ארץ ישראל :זכויות טריטוריאליות,

()2011-1975

אמיר גל ,בןזאב נעמה | אוניברסיטת חיפה;

צדק גלובלי ותורת המלחמה הצודקת

עורכי דין פלסטינים במדינת ישראל,

בן־דוד בעז | המרכז הבינתחומי;

להמן גונר | אוניברסיטת בן־גוריון

1966-1948

סנדלר וונדי | אוניברסיטת חיפה

כלי חרס בדרום פניקיה בתקופת הברזל:

גלבוע איילת | אוניברסיטת חיפה;

רובין אבי | אוניברסיטת בן־גוריון

תפיסת רגשות בשפת סימנים :ערוץ

פרספקטיבות חדשות

בונימוביץ שלמה | אוניברסיטת תל־אביב

לקסיקאלי (מילולי) מול לא־לקסיקאלי (טון)

ארמון נדיר מתקופת אל־עמארנה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

גלזנר רות | האוניברסיטה העברית

בבית־שמש :חפירה,

זוכה בשת"פ אוניברסיטאות ומכללות

מחקרים בתולדות המתמטיקה בימי
הביניים בעברית ובערבית יהודית

ניתוח ופרסום

בן־שלום רם | האוניברסיטה העברית
ביטון־אשקלוני ברוריה |
האוניברסיטה העברית

יצחק נתן :האינטלקטואל היהודי האחרון

גריילסאמר מרים | אוניברסיטת בר־אילן

בפרובנס

המשמעות והאינסטרומנטליזציה
של היפר־פוריות ולידות מרובות

איזידור מפלוזיום וסביבתו התרבותית
(מאה חמישית)

בן־ששון מנחם | האוניברסיטה העברית

מימי הביניים עד למאה ה־18

בית הרמב"ם בהנהגת קהילות ישראל במזרח

גרינברג יואל | אוניברסיטת בר־אילן

בלומברג אילנה | אוניברסיטת בר־אילן
בר־אשר משה | האוניברסיטה העברית

הקדנצה בצורות בינאריות במאה ה־:18

כתיבת חלק ג של דקדוק שם העצם במשנה

גישה מבוססת דאטה

אוניברסיטת בן־גוריון

ברודי רוברט | האוניברסיטה העברית

גרמן אנדי | אוניברסיטת בן־גוריון

מזרקת הטבילה ברנסנס:

אוצר הגאונים החדש לסדרים קדשים

מסברה לידיעה :תודעה עצמית בביקורת

אמנות ופולחן בטוסקנה

וטהרות

האפלטונית על הסופיסטיים

ג׳ורג׳ אליוט ותרבות פוסט־חילוני

בן־אריה דבי נירית |
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ישראלי עודד | אוניברסיטת בן־גוריון

העברה תרבותית באלף השני לפנה"ס:

ציידים לקטים במזרח הנגב במהלך

כתבי רמב"ן הפרשניים-הגותיים

תרומתם של מוטיבים אמנותיים זרים

התקופה הניאוליתית הקדם קראמית ב',

(להוציא פירוש התורה):

לאסטרטגיה החזותית של פרעה אחנאתן

נחל אפעה כמקרה מבחן

מהדורה ביקורתית מוערת ומבואות

דוידוביץ׳ אורי | האוניברסיטה העברית

ורמן דרור | האוניברסיטה העברית

כהן אוון־גרי | אוניברסיטת תל־אביב

מורכבות יישובית וקשרי אזורים

מיקרוהיסטוריה כפשוטה :מיניאטורות

מחקר פונטי-חיתוכי

הרריים ועמקיים בראשית העיור בדרום

ומיניאטוריזציה באירופה בעת החדשה

(ארטיקולטורי) של העיצורים

הלבנט :תל קדש והגליל בתקופת הברונזה

המוקדמת

בעברית בת זמננו

זיידנר יוסי | האוניברסיטה העברית

כהן שלמה | אוניברסיטת בן־גוריון

דוידי עינת | אוניברסיטת חיפה

אדם והתנהגותו התרבותית ,מרחבית

הפילוסופיה והאתיקה של

לקראת קאנוניזציה של בארוק יהודי:

וסימבולית בפליאולית התיכון של

מניפולציות

יצירתו הדו־לשונית של חוסה פנסו דה לה

הלבאנט ( 150-100אלף שנה לפני זמננו)

ווגה מאמשטרדם כפרדיגמה של ספרות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

תחום
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דוד ארלט | האוניברסיטה העברית

ורדי יעקב | רשות העתיקות והמוזיאונים

הקדומה

כהן שבות לאונרדו |
אוניברסיטת בן־גוריון

בארוק יהודית

חורב־חליווה הראל | אוניברסיטת תל־אביב
דעאדלה תאופיק | האוניברסיטה העברית

הברית החברונית :רשתות ,סולידריות

בין ההר לחוף :לוד ,עיר במישור החוף בין

וזהות אזורית בקרב פלסטינים ממוצא

שני משטרים1948-1872 ,

חברוני בגדה המערבית

הולצמן אבנר | אוניברסיטת תל־אביב

חיות יוסף | אוניברסיטת חיפה

ספרות פולמוסית קתולית באתיופיה
(המאה ה־)17

לוריא־חיון עדי | אוניברסיטת תל־אביב
אמנות־סאונד והשיח הפוליטי ביצירתו
של ערן זקס

יומני מיכה יוסף ברדיצ'בסקי

אמנות ,קבלה והון תרבותי :מסע בעקבותיה

( - )1921-1902מהדורה מחקרית

של מפה קוסמוגרפית מהרנסאנס

לנגרמן צבי | אוניברסיטת בר־אילן

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

הפירוש התימני האנונימי לרמב״ם,

הררי אורנה | אוניברסיטת תל־אביב

מורה נבוכים :מהדורה ,תרגום ,ניתוח

אלכסנדר מאפרודיסיאס על ה״פיסיקה״

טאלר נלי | האוניברסיטה העברית

של אריסטו :איסוף וניתוח הפרגמנטים

מתודה ומטאפיסיקה בפוליטאה של אפלטון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

טייכר אמיר | אוניברסיטת תל־אביב

והעדויות

לקס ליאור | אוניברסיטת בר־אילן
התגוונות ושינוי מורפולוגי:
כפילות מורפולוגית בערבית

מנדליזם חברתי :גזעים ,גנים

הרשטיין אורי | האוניברסיטה העברית

וחרדות תרבותיות

עמידה

יזרעלוביץ׳ עידו | אוניברסיטת תל־אביב
וייס זאב | האוניברסיטה העברית
ניצורן של הערים בגליל :תמורות

תכנים ומקבילות

עדים מומחים בבתי דין רומיים מתקופת
האימפריה ועד שלהי העת העתיקה

חברתיות-תרבותיות ,דתיות ופוליטיות
בעתות של גבולות משתנים

לרנר אמיר | אוניברסיטת תל־אביב
מאה לילה ולילה וספרות המדרשים:

מאור זוהר | אוניברסיטת בר־אילן
פוסט־חילוניות בעידן חילוני:

יסעור־לנדאו אסף | אוניברסיטת חיפה

ביקורתם של פרנץ רוזנצוויג ואויגן

בין ים ליבשה בתקופת הברונזה והברזל:

רוזנשטוק הויסי על תזת החילון

ויס אהוד | אוניברסיטת בר־אילן;

מחקר תת־ימי דיאכרוני של המעגנים

דרורי אלישיב | אוניברסיטת אריאל;

ומתקני הנמל של תל דור

רשות העתיקות והמוזיאונים

ישי חביבה | אוניברסיטת בן־גוריון

ואופיה של העיר התחתית

מגדיר זרעים לבוטנאי ארכיאולוג,

משולם בן שלמה דיפיארה -

בתל צפית/גת בתקופת הברזל א-ב

הדור הבא

משורר ופואטיקן

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

קרסיק אבשלום |

מאיר אהרן | אוניברסיטת בר־אילן
גת בגדולתה :התפתוחתה ,תיארוכה
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סרוגו שי | אוניברסיטת חיפה

פרידמן מרדכי עקיבא | אוניברסיטת תל־אביב

מוניקנדם יפעת | אוניברסיטת תל־אביב
חוק אימפריאלי ומנהג מקומי בשלהי העת

תנועת העבודה היהודית סלוניקאית בין

תשובות ואיגרות של ר' אברהם בן

העתיקה :ספר החוקים הסורי־רומי וספרות

העולם העות'מאני לבין מדינת הלאום

הרמב"ם ובני דורו ומחקרים עליהן

נוצרית שאינה משפטית כמקרה מבחן

היוונית ()1943-1908

צדוק רן | אוניברסיטת תל־אביב
מורג רעיה | האוניברסיטה העברית

סרפר צביקה | אוניברסיטת תל־אביב

הטופונימיה של סף ההר המרכזי

אזור אפור :ייצוג העומד מן הצד והמשת"פ

טרנספורמציה של המשחק המסורתי היפני

(דרום-מערב שומרון ועמקי איילון ושורק):

בקולנוע העולמי2017-1945 :

מנו ומקיוגן לקבוקי :עיבוד וחדשנות

ניתוח סמנטי-פונקציונלי בגישה דיאכרונית

מורי יוסי | האוניברסיטה העברית

עבליני מוריס | אוניברסיטת חיפה

קוזמא ליאת | האוניברסיטה העברית

עיצובה המוסיקלי־ליטורגי של ירושלים

מסלולים ספרותיים של עקירה :כתבים

היסטוריה של רפואה ערבית בפלסטין

בזמן מסעי הצלב

פלסטינים בעולם

המנדטורית

מרדר עפר | אוניברסיטת בן־גוריון

עמיתי ראובן | האוניברסיטה העברית

קוחנל ביאנקה | האוניברסיטה העברית

זרקור על האוריניאקית הלבנטינית:

מחקרים בתולדות אזורי הכפר בארץ ישראל

אמנות ואדריכלות כנסייתיות בירושלים

דינמיקה ושונות תרבותית במערת מנות

בימי הביניים המאוחרים :מישור החוף

בת־זמננו :להשפיע על העבר ,לשנות את

ושפלת יהודה בתקופת השלטון האיובי

ההווה

מרמורשטיין מיכל | האוניברסיטה העברית

והממלוכי ( 1516-1187לספה"נ)

קירש נורית | האוניברסיטה הפתוחה

סמני שיח כאינדקסים של סוגי שיח:
ערבית מצרית דבורה וכתובה

פדר יצחק | אוניברסיטת חיפה

רפואה ,מדע ובינוי אומה:

כמקרה מבחן

טומאה ,טאבו ויצירת נורמות

חיים שיבא וביסוסם של מחקר ביו־רפואי

בישראל הקדומה

ושל מערכת הבריאות בישראל

פוקס יניב | אוניברסיטת בר־אילן

קפלן דברה | אוניברסיטת בר־אילן

משל נפתלי | האוניברסיטה העברית
הריטואל כמלאכת מחשבת

ניסן־רוזן איתי | האוניברסיטה העברית

מבעד לעיניים רחוקות :לידתה של

מיפוי חיי יום יום בקהילות אשכנז בעת

היסטוריה מרובינגית  1575-575לספירה

החדשה המוקדמת

הדינמיקה של יחס לסיכון

פורסטנברג יאיר משה |
סוקר־שווגר חנה | אוניברסיטת בן־גוריון

קצוף בנימין ,שרמר עדיאל |

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בר־אילן

על העודפות כעיקרון

יצירת ההלכה תחת רומא :היצירה

תוספתא נזיקין :מהדורה ביקורתית ומבוא

פואטי ופרשני  -הספרות העברית

המשפטית של התנאים על רקע ההקשר

המודרנית 2017-1907

המשפטי בפרובינקיה

סטבסקי יהונתן | אוניברסיטת תל־אביב

פטריך יוסף | האוניברסיטה העברית

אסטרונומיה ,פיסיקה ,טכנולוגיה

מתקפתו של צ'וסר על הספרות:

כנסיות ומנזרי ארץ ישראל ,שלב ב:

ופילוסופיה במאה העשרים

מקורותיה ,שימושיה והשלכותיה

ממסד נתונים לסינתיזה

קציר שאול | אוניברסיטת תל־אביב
ההגדרות המחודשות של השנייה:

קרן ארנון | אוניברסיטת חיפה;
סטון מיכאל | האוניברסיטה העברית

פינקלשטיין ישראל ,נאמן נדב |

מילר בועז | המכללה האקדמית צפת

אפוקריפה ארמנית :קורפוס טקסטים

אוניברסיטת תל־אביב

ספקנות ביחס לעדויות

ארמניים אפוקריפליים ופארא־מקראיים

אוסטרקונים עבריים מממלכת יהודה:

זוכה בשת"פ אוניברסיטאות ומכללות

לא מעובדים ,העוסקים בדמויות ומאורעות

קריאות חדשות לאור צילומים

מקראיים

מולטיספקטרליים

סלע אורי | אוניברסיטת תל־אביב

פרידלנדר אלי | אוניברסיטת תל־אביב

המתים וחברה

מדע ,ריטואל ,ושלטון בסין1868-1730 ,

טבע חי והסטוריה בהגותו של ולטר בנימין

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

רוזן סטיבן | אוניברסיטת בן־גוריון
שדות רוגמים בנגב :כרונולוגיה ,פולחן
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רוזנבאום גבריאל משה |

שגריר אורון | האוניברסיטה העברית

שטיבל גיא ,איזק בנימין |

מילון מקיף של הערבית המצרית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

המודרנית המדוברת והכתובה

אבני המיל הרומיות בישראל

שוורץ דניאל | האוניברסיטה העברית
רוט פנחס | אוניברסיטת בר־אילן

שימוש במקרא ובשפת המקרא בספר

תשובות הלכתיות מאנגליה מימי הביניים -

מקבים א

מהדורה ביקורתית דו־לשונית

רוטשטיין סוזן | אוניברסיטת בר־אילן

האוניברסיטה העברית

סמיכות וקונסטרוקציות גניטיביות:

המחוז האוטונומי היהודי בבירוביג'אן,

שנקר אורלי | האוניברסיטה העברית;

 :1941-1928היסטוריה חדשה

מהן העובדות הפיסיקליות בהן תלויות
עובדות ברמה גבוהה?

שפר שגיא | אוניברסיטת תל־אביב
בתחנת האוטובוס :תכנון תחבורה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

שחמון אורי | האוניברסיטה העברית
רחמימוב איריס | אוניברסיטת תל־אביב

זוכה בשת"פ אוניברסיטאות ומכללות

חמו מאיר | אוניברסיטת חיפה
שומסקי דימיטרי |

פרספקטיבה בין־שפתית

תחום
מדעי הרוח

האוניברסיטה העברית

אי הקבעות החישוב

אוניברסיטת תל־אביב;
בן דוד חיים | המכללה האקדמית כנרת

סקירה שיטתית של להגי הערבית

מעצר המוני ומוסד המשפחה :חיי

התימנית ,כפי שנשתמרו בפי יהודים

משפחה של עצורים אזרחיים במלחמת

בישראל ובעולם

והתמורות בפריפריה בגרמניה המזרחית
של המלחמה הקרה

תירוש־בקר עפרה |
האוניברסיטה העברית

העולם הראשונה ואחריתה

שטאובר רוני | אוניברסיטת תל־אביב

ניתוח לשוני של קורפוסים בערבית

רם־טיקטין אפרת | אוניברסיטת בר־אילן

שיתוף פעולה בין ישראלים לגרמנים

יהודית אלג'יראית בעזרת למידת

תאוריה אחידה של צדק חלוקתי בחינוך

בהעמדה לדין של פושעים

מכונה

מתוך גישת היכולות

נאצים בגרמניה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מענק לציוד מוסדי בסיסי
שליו שריאל ,בןדב יונתן,
לב אפרים | אוניברסיטת חיפה
מכשירים ניידים של RAMAN, XRF
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מענקים לסדנאות מחקר
הוכמן ברברה | אוניברסיטת בן־גוריון

טימנציק רומן ,קוליק אלכסנדר |

פינס יורי | האוניברסיטה העברית

קריאה עכשיו :פרקטיקות ,פדגוגיה ,פרופסיה

האוניברסיטה העברית

בחינה מחדש של היסטוריוגרפיה

המקרא במודרניזם הרוסי

סינית קדומה

קריאה בתנ"ך במאה הראשונה והשנייה:

ליטבק מאיר | אוניברסיטת תל־אביב

קוזמא ליאת | האוניברסיטה העברית

פגאנים ,יהודים ,נוצרים וגנוסטיקנים

יהודי איראן :חברה ,תרבות ופוליטיקה

רפואה בתנועה במזרח התיכון

במהלך הדורות

וצפון אפריקה,

הירשמן מנחם | האוניברסיטה העברית

וולף־מונזון תמר | אוניברסיטת בר־אילן

1960-1830

הפואטיקה והפובליציסטיקה של אורי צבי

נחתומי אוהד | אוניברסיטת בר־אילן

גרינברג בהקשריהן ההיסטוריים ,התרבותיים,

הסברים תכליתיים בין

קצוף בנימין ,שרמר עדיאל |

הפוליטיים ,האמנותיים והלשוניים

לייבניץ לקאנט

אוניברסיטת בר־אילן

זנגר יונת־ענת | אוניברסיטת תל־אביב

סרפר צביקה | אוניברסיטת תל־אביב

בתר־אמת והקולנוע :זיכרונות חלופיים,

מסורות תיאטרון מזרח ומערב:

שחר מאיר | אוניברסיטת תל־אביב

מרחבים במחלוקת ,נרטיביים סותרניים

יצירה ,שימור ,שינוי והתחדשות

חיות בדתות אסיה

מחקרי תוספתא
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תכניות ייעודיות
תחום
מדעי הרוח

סיוע בהוצאה לאור
במדעי הרוח

תכניות
ייעודיות

במחזור תשס״ט פתחה הקרן הלאומית למדע תכנית המיועדת לסייע בתקציב הוצאה לאור ,כולל הוצאות מקדמיות ,של ספרים
שהם פרי מחקר בתחומי מדעי הרוח .הבקשות נבחנות עלפי מידת התרומה המדעית של הספר לקידום תחום המחקר בארץ
ובעולם .ניתן להגיש לתכנית רק כתבייד של ספרים שהתקבלו לדפוס בהוצאה מדעית מוכרת ,ובמקרה של הוצאות תרגום,
ספרים שהתקבלו לדפוס על סמך פרק מתורגם לדוגמה .גובה המענק הניתן עלידי הקרן הוא עד  50%מהתקציב הנדרש להוצאת
הספר ,ו 100%מהתקציב בבקשות לתרגום.
למחזור תשע"ט הוגשו  42בקשות; מתוכן מומנו  20בקשות בעלות כוללת של כ 855אלף  .₪שמות הזוכים
אלידע עוזי | אוניברסיטת חיפה

דון־יחיא אליעזר | אוניברסיטת בר־אילן

נחתומי אוהד | אוניברסיטת בר־אילן

העולם בצהוב :לידת עיתונות ההמון

בין שלמות הארץ לשלום בארץ:

מושג האינסוף בעת החדשה

העברית בארץ ישראל 1918-1884

הציונות הדתית בהנהגת שפירא

אליצור שולמית | האוניברסיטה העברית

והמאבק על ארץ ישראל,

פסברג שמואל (סטיבן) |

1970-1936

האוניברסיטה העברית

סוד משלשי קודש :הקדושתא מראשיתה
עד ימי ר' אלעזר בירבי קליר

מבוא לתחביר לשון המקרא

הכהן עדן | מכללת הרצוג
מחזור היוצרות של

רבינוביץ עודד | אוניברסיטת תל־אביב

אסטר שון זליג | אוניברסיטת בר־אילן

ר' שלמה סולימן אלסנג'ארי

השכלה ומשפחה:

גבוה מעל גבוה :ישעיה הנביא ותגובותיו

לפרשות השבוע

יחסי שארות ,מדע ,וספרות בצרפת
של העת החדשה המוקדמת

לתעמולה של האימפריה האשורית

ונטורה גל | האוניברסיטה העברית
ביאלר אורי | האוניברסיטה העברית

הנקה אימהית ותחליפיה באמנות

רובין ריכב | האוניברסיטה העברית

עם לא לבדד ישכון :מדיניות החוץ

הצרפתית במאה התשע עשרה

סיפורים שסיפרו לי ההרים:
נוף תרבותי בחלופות הזמן

של ישראל 1993-1948

יונה רונה | אוניברסיטת תל־אביב
ביינר גיא | אוניברסיטת בן־גוריון

נהיה כולנו חלוצים:

רונן רות | אוניברסיטת תל־אביב

מנהגים של השכחה :היסטוריה עממית

החלוץ בפולין ועליית תנועת

לאקאן עם הפילוסופים

ושכחה חברתית של מרד באלסטר

העבודה הציונית לשלטון,
1936-1923

ברויאר יוחנן | האוניברסיטה העברית

רייזר דניאל | מכללת הרצוג
המראֶה כמראָה:

שיטת התרגום מארמית לעברית בספר

יפת שרה | האוניברסיטה העברית

טכניקת הדמיון במיסטיקה

הלכות ראו

פירוש על ספר עזרא נחמיה בסדרת

היהודית במאה העשרים

מקרא לישראל

שב אלון | אוניברסיטת חיפה

גולדשטיין יוסי |
אוניברסיטת אריאל

מרגלית מאיר | הקריה האקדמית אונו

הסונטות של הנרי פרסל:

בן־גוריון ,ביוגרפיה

הירידה מהארץ בתקופת המנדט

רטוריקה והיפוך
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שיחה עם פרופ׳ וואין הורוביץ מהחוג לארכיאולוגיה ,האוניברסיטה העברית
תחום
מדעי הרוח

רשימת הכוכבים הגדולה
ומקורות דומים:
אסטרונומיה ,מיסטיקה ,וידע
במזרח הקרוב הקדום

שיחות עם
חוקרים

אשורולוגיה ,בניגוד למה שנוטים לחשוב ,אינה תחום שעוסק בחקר התרבות
האשורית דווקא .האשורולוגיה עוסקת בחקר התרבויות העתיקות שהשתמשו
בכתב יתדות ,התרבות האשורית היא רק אחת מהן .תרבויות נוספות כאלה הן:
התרבות השומרית ,האכדית והבבלית .הלוחות הראשונים שנכתבו בכתב יתדות
התגלו באשור ,ומכאן שמו של התחום ,אך מאז התגלו עוד אלפי לוחות ,חרסים
ואבנים כאלה בכל המזרח התיכון.

"לדעתי ,אשורולוגיה היא התחום היחיד בעולם שמוגדר על
פי שיטת הכתב שלו" ,אומר פרופ' הורוביץ" .כאשורולוגים,
אנחנו עוסקים בכל המקורות ובכל השפות שנכתבו בכתב
יתדות ,ומדובר בעיקר בשתי שפות :השומרית (שדומה במידה
מסויימת לפינית ,הונגרית וטיבטית) והאכדית (שהיא שפה
שמית ,כמו העברית והערבית) .נוסף להן ,אך במידה קטנה
בהרבה ,ישנן גם האוגרתית ,החיתית ,החורית ,ועוד .באנלוגיה
ללימודים הקלאסיים ,השומרית והאכדית הן היוונית והלטינית
של המזרח הקדום".

כתב היתדות הוא הכתב הראשון בעולם ,נכון?
"ישנו ויכוח שניטש בנושא .יש טוענים שהמצרית הקדומה
הכי עתיקה ,אבל אני בצד שסבור שכתב היתדות הוא הקדום
ביותר .התקופה שבה השתמשו בכתב היתדות משתרעת
מ 3,000לפני הספירה עד למאה הראשונה לספירה".

באירן ,המפרץ הפרסי ,סעודיה ,סוריה ,ישראל ומצרים .הוא
הומצא ככלי לניהול היומיומי של העיירות והערים הראשונות
באלף הרביעי לפי הספירה .בתחילה השתמשו בו לתיעוד
של חלוקת קרקעות ,חובות ,רווחים ,הסכמים ,וכד' באופן
שאיפשר 'לקבע' ולשמר את המידע לאורך הזמן .בהמשך,
נכתבו גם תיאורים שנבעו מנסיון חייהם של הכותבים או
סיפורים פרי דמיונם ,שאפשר היה להעבירם מדור לדור.
במקור ,הכתב היה פיקטוגרפי ,כלומר מורכב מסמלים שכל
אחד מייצג באופן ויזואלי את משמעותו .למשל ,המילה 'כוכב'
תוארה כציור של כוכב :הרבה קווים שמצטלבים בנקודה
מרכזית .מאוחר יותר ,הפכו הציורים לסימנים שמבטאים את
הצליל של המילה ,וכך הצטמצם מספר הסימנים .בתחילת
הכתב הוא כלל  2,000סימנים ,ובסופו רק ."600

ושמו של הכתב?
איך נוצר הכתב הזה?
"מקור הכתב הוא אשור בדרום עירק ,אבל השתמשו בו גם

"על שם צורת הסימנים .בדרך כלל אנשים כתבו על לוחות
חומר רך  -טיט  -בעזרת קנה.
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כאשר מכניסים את קצה הקנה אל הלוח ומוציאים אותו,
נשאר סימן דמוי יתד :מקום כניסת הקנה אל הלוח הוא
ראש היתד ,והזנב הוא המקום בו הקנה יוצא .אחרי הכתיבה
השאירו את הלוח בשמש עד שהתקשה ,ובתקופות מאוחרות
יותר היו מכניסים אותו לתנור".

כילדה חשבתי ,שהכתב נקרא כך מפני שהשתמשו ביתדות
לחצוב את הסימנים על לוחות אבן.
"נכון שיש גם לוחות אבן בכתב יתדות ,ששימשו לוחות קיר
בארמונות ובמקדשים ,אבל שמו של הכתב נובע מצורתו ולא
מכלי הכתיבה .הכתיבה על לוחות החומר הייתה מהירה
מאוד .הם כתבו בקצב הדיבור".

ניסית פעם לכתוב בכתב יתדות?
"לא כל כך בהצלחה ,לצערי .זה מה שקורה כשלא לומדים את
זה בבית הספר"...

כמה לוחות אנחנו מכירים בכתב יתדות?
"ההערכות נעות בין  15,000למיליון לוחות .אני מעריך שיש
לנו כחצי מיליון לוחות 97 .מתוכם הם תעודות וממצאים
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מהארץ .שתי התעודות הקדומות ביותר שנמצאו אי פעם
בירושלים כתובות בכתב יתדות".

איך פיענחו את כתב יתדות?
"במאה ה 19חוקרים מצאו רשימות של מלכי פרס ,שהיו
כתובות בכתב יתדות הן באכדית והן בפרסית קדומה .כיוון
ששמות מלכי פרס ידועים מהמקרא ,אפשר היה להתחיל
לפענח את הכתב .זו עבודה איטית והדרגתית ,כמו שמרכיבים
פאזל ,עד שמתקבלת התמונה השלמה".

על מה כתבו בכתב היתדות?
"כל תחום תוכן תרבותי שאנחנו מכירים באוניברסיטה
המודרנית ,מצוי בכתב היתדות .כיוון שהתחום מוגדר עלפי
שיטת הכתב ,אשורולוגים שונים עוסקים בתחומי דעת שונים:
יש שמתעסקים בחברה וכלכלה ,אחרים בספרות ,במוזיקה או
במדע .המחקר שלי מתמקד באסטרונומיה".

אתה בודק מקורות שכתובים בכתב יתדות שעוסקים
באסטרונומיה?
"בדיוק .במשך השנים נוצר גוף ידע גדול ,שמכיל כמעט את

"לא למתחיל ,אלא למתמחה ,אבל בהחלט ספרות מקצועית"

טכנית ,איך אתה בוחן את הלוחות האלה?
"בזמנו נסענו וראינו את כל המקורות שאנחנו חוקרים במו
עינינו (למעט מקור אחד בצרפת ואחר ,שנעלם ומקום הימצאו
לא ידוע) .ביומיום אנחנו מסתכלים על צילומים במחשב
שקיבלנו מהמוזיאונים השונים".

מה כוללת הרשימה הזאת?

מה מעניין אותך כשאתה בא לבדוק את הלוחות האלה,
בני אלפי השנים?

"היא כוללת ידע כללי מגוון מאוד של כל מה שידעו
באסטרונומיה המסופוטומית .יש בה תיעוד של תצפיות
שנערכו בשמיים וזיהוי של כוכבים .הם ידעו ,למשל ,שכוכב
השחר וכוכב הלילה הם אותו כוכב לכת  -נוגה .בכתובים
האלה אנחנו מוצאים את צביר הכוכבים שנקרא 'כימה'".

"אני מגדיר את עצמי כאנתרופולוג שחוקר את השומרים והבבלים.
כיוון שאני לא יכול לראיין אותם כי הם הלכו לעולמם די מזמן ,אני
מנסה להכיר אותם ,לגלות מה קרה בתוך הראש שלהם ,על פי
הכתבים שלהם .אני קורא את הכתובים ומדמיין לעצמי את האיש
שיוצא מהבית שלו בערב ומסתכל לשמיים ,ממש כמונו".

זה שם שמופיע בספר איוב.
"נכון .למשל בפסוק 'עושה עש ,כסיל וכימה וחדרי תימן'.
השם 'כימה' מופיע בכתב היתדות כבר באלף השלישי לפני
הספירה! פירושו באכדית' ,משפחה' ,והוא מוכר גם בשם 'שבע
אחיות' .צביר הכוכבים הזה בא לידי ביטוי הן במיתולוגיה
השומרית ואכדית הן במיתולוגיה היוונית".

שיחות עם
חוקרים

מלבד מידע עובדתי ,אפשר לקלוט מהכתבים האלה גם
רגשות ביחס למה שהם ראו?
"כן .אפשר לראות שהם מתייחסים לחוויה הזאת כמשהו
שהוא גדול יותר מהעולם הרגיל ,היומיומי ,האנושי .אפשר
לחוש בהתפעלות שלהם ,למשל כשהם מדברים על יופיו של
הכוכב שזוהר כמו לפיד בחושך".

איזה עוד מידע יש ברשימה?

וזה מרגש אותך?

"הרשימה היא שילוב של ידע מסורתיעממי ומדע .בחלק
של הידע העממי אנחנו מוצאים זיהוי של כוכבים עם אלים
מסויימים ,סיפורים שקשורים לכוכבים האלה ומיסטיקה,
שמצביעה למשל על ההשלכות שיש לעובדה שהכוכב נוגה
מזוהה עם האלה אשתר.

"בהחלט .במקצוע שלי אין שום דבר שחוצץ ביני לבן מי שכתב
את מה שאני קורא .זה אומר שיש בינינו קשר .אמנם זה קשר
חד סטרי  -הוא כתב ואני קורא  -אבל הוא קיים".

בחלק של המדע אנחנו מוצאים ,לצד התצפיות ,גם מודלים
מתמטיים שנועדו להסביר את התצפיות האלה .כבר
באלף הראשון לפני הספירה מופיעים ציורים גיאומטריים
שמתייחסים לתנועות הכוכבים בשמיים .נוסף על כך ,היה
להם לוח שנה .למעשה ,הלוח העברי שאנחנו מכירים בא
משם .הוא נוצר באלף הרביעי בארץ שומר".

תחום
מדעי הרוח

כל העבודות הגדולות שנכתבו על אסטרונומיה בכתב יתדות.
עכשיו אנחנו בוחנים עבודה שמשלימה את הקנון הזה .מדובר
ב 15לוחות ,שמפוזרים במוזיאונים ובאוספים שונים בצפון
אמריקה ובאירופה ,שמהווים העתקים של אותה עבודה .כל
עותק מכיל חלקים של הטקסט ,ויחד הם מהווים את מה
שהאשורולוגים מכנים 'רשימת הכוכבים הגדולה' .הקבוצה
שלי זיהתה ,שהשם המקורי ,הקדום ,של הטקסט הוא שני
שמותיו של יופיטר shulpa’e :ו  .sagmegarאלה שמות
שומריים ,שבאו מאכדית".

היית אומר שזה היה ספר לימוד לאסטרונום המתחיל?

לאחרונה שמענו על הרס המקדשים בעירק .מה זה אומר
מבחינתך?
"מבחינת הארכיאולוגיה מדובר בחדשות רעות ,כמובן.
האשורולוגיה ,באופן מוזר ,דווקא יכולה להרוויח מזה .לוחות
רבים בכתב יתדות ,שהיו בתוך המקדשים ההרוסים ,עברו
לשוק השחור ,ואני סבור שתוך  200-100שנה הם יגיעו לאנשי
מדע שיוכלו לחקור אותם".

כמו שקרה עם הגניזה הקהירית ועם מגילות ים המלח.
לשם מה בעצם ערכו את הרשימה הזאת?
"זו שאלה טובה .ראשית ,השתמשו בה אסטרונומים
ואסטרולוגים ,שקיבלו שכר על עבודתם מהמלך .זה היה מקצוע
לכל דבר .שנית ,אנחנו חושבים שלטקסט הזה היתה חשיבות
מחקרית .מצד אחד ,הוא סיכם ופרסם את הממצאים וההסברים
האסטרונומיים שנודעו עד אז .מצד שני ,הוא נועד לשמש בסיס
למחקרי המשך .ממש כמו שקורה במחקר מודרני".

"נכון .נוסף על כך ,הרס המבנים יכול לאפשר עכשיו חפירות,
שיגלו כתבים נוספים .כל זה מעורר מחלוקות מוסריות של
המקצוע :האם מותר לקרוא מקורות שבאים מהשוק השחור
או לא .ההתלבטות היא בין החובה שלי כלפי העולם העתיק
וכלפי מי שכתב את הלוח לפני  3,000שנה ,שרצה מן הסתם
להגיע אליי ,לבין מחוייבותי לערכי העולם המודרני ,שלא
רוצה להתעסק עם פירות של גניבה".

77

הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תשע“ט | 2018/19

שיחה עם פרופ׳ עמוס מוריסרייך מהחוג לתולדות ישראל ,באוניברסיטת חיפה

טיפוס גזעי' ,הבדל יהודי' וצילום:
היסטוריה אפיסטמולוגית של
צילום כראיה מדעית בקונטקסט
הגרמני.
מה עולה בדעתנו כשאנחנו שומעים את המושגים "מדע" ו"חקר הגזע"? בדרך כלל
אנחנו חושבים על גרמניה במאה ה 20ועל נאצים ש"כופפו" את המדע כדי להוכיח
את תורת הגזע ולתמוך באידיאולוגיה הנאצית.
פרופ' מוריסרייך סבור שמחשבות כאלה נובעות מהבנה חלקית ומוטה של הדברים.
בספרו "צילום וגזע :צילום גזע כראיה מדעית" הוא מראה ,שהתמונה ההיסטורית
מורכבת יותר.

"הספר לוקח פרקים היסטורים אפלים של המדע ומנסה
להתבונן בהם במבט מפוכח וצלול" ,הוא אומר" .במשך שני
דורות ,היסטוריונים והציבור הרחב נטו לתפוס את חקר הגזע
לא כחלק אינטגרלי של ההיסטוריה של המדע אלא כשייך
לזירה הפוליטית ,כחלק מתפיסת הגזענות הנאצית וממנגנון
התעמולה שלה .זו טעות .חקר הגזע נעשה גם עלידי מדענים
רבים במסגרת מדע רציני ומבוסס ,ולא רק בגרמניה".

ראשית ,אולי נגדיר למה הכוונה כשאומרים"גזע"?
"כיום אנחנו מתייחסים לגזע כמושג פוליטי ,אבל לאורך תקופה
ארוכה הוא נתפס כמושג מדעי ,שהוגדר עלידי מדענים
באופנים רבים ,לעתים סותרים .לעתים קרובות ,המונח
'גזע' התייחס לקבוצה שלחבריה יש מאפיינים משותפים,
שמבחינים אותם מחברי קבוצות  -גזעים  -אחרים .חקר הגזע
היה חשוב ונוכח מהשליש האחרון של המאה ה 19עד ,1945
ואפילו מאוחר יותר .כשאני אומר 'חקר הגזע' ,אני מתכוון
למחקרים שחורגים בהרבה מהאסוציאציה שיש לנו בדרך
כלל על המונח הזה .לרוב אנחנו מדמיינים חוקר בחלוק לבן
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עם מכשיר מדידה ,מישהו משדה הביולוגיה או הרפואה ,אבל
זה דימוי לא נכון .לא נכון ,למשל ,שחקר הגזע התחיל במדעי
הטבע .המחקרים הראשונים נערכו דווקא במדעי הרוח -
פילוסופיה ובלשנות  -ואז התרחבו הלאה .בדקתי ספקטרום
רחב מאוד של ענפי מדע ,החל בגנטיקה ,אנתרופולוגיה פיסית
ואתנולוגיה וכלה בתולדות האמנות ,פולקלור ופילוסופיה.
בכולם התקיים מחקר בנושא הגזע ברמות שונות ובהתאם
לאג'נדות שונות .לגבי כל ענף בדקתי מה היו תפיסות הגזע
של החוקרים (תיאוריות או דטרמיניסטיות ,למשל) ומה היו
תפיסות המדע שלהם (למשל ,תפיסה כמותנית לעומת
תפיסה איכותנית) .התמקדתי בצילום ,והתוודעתי לאנשים
שפיתחו שיטות צילום כדי לקדם את המחקר המדעי של הגזע.
הפיתוחים האלה התרחשו משנות ה 80של המאה ה ,19עד
סוף שנות ה 20של המאה ה .20הנאצים לא עשו פיתוחים
חדשים ,אלא השתמשו בטכנולוגיות צילומיות קיימות".

תן לי דוגמאות למחקרי גזע שהשתמשו בצילום.
"אתן לך שתי דוגמאות למדענים שעסקו בתחום ,שדווקא

מרטין היה ליברל .כאשר במלחמת העולם הראשונה ,מדענים
דיברו על עליונות המדע הגרמני על פני המדע הצרפתי
(ולהיפך) ,כביטוי לעליונות הגזע ,הוא התנגד .הוא אמנם עסק
בחקר הגזע ,אך השיח הגזעני היה זר לו ,והוא כתב מאמר
בכתב עת חשוב על כך שמדע הוא אוניברסלי ואינו קשור
לשום גזע או לאום .מרטין לא היה יהודי ,אך אשתו השנייה
הייתה יהודיה ,ובמלחמת העולם השנייה נשלחה למחנה
הריכוז טרזיינשטדט.
והנה ,מרטין ניסח את שיטת הצילום לחקר הגזע .הוא לא
רצה לחדש דווקא ,אלא לקח שיטות צילום קיימות וייצב
את הסטנדרטים לשימוש בהן בהקשר של האנתרופולוגיה
הפיסית .תפקידו של האנתרופולוג הפיסי בעיניו הוא לחקור
את הגיוון האנושי ,ואי אפשר להבין את ההיסטוריה הביולוגית
של הגיוון הזה מבלי להתייחס לגזע .הצילום הוא כלי מחקר
חשוב במעלה אבל כדי שהשימוש בו יהיה תקף ,תנאי הצילום
צריכים להיות מבוקרים כמו בניסוי מדעי במעבדה  -התאורה,
המרחק מהמצולם ,ציוד הצילום ,וכד' .הספר של מרטין כלל
הוראות טכניות מאוד מפורטות של תנאי הצילום הנדרשים".

"מטרת הצילום ,על פי מרטין ,אינה למסגר את המצולם
ולהתבונן בו ,אלא לאפשר מדידות מהצילומים .כל הדברים
שנראים בצילום ניתנים למדידה ,והנתונים מאורגנים בטבלאות.
בסופו של דבר המידע מהתמונה מקבל ייצוג סטטיסטי".

כלומר ,הצילום הוא כלי מחקר לאיסוף נתונים פיסיים
כמותיים .אם כך ,זה דווקא כן דומה לרושם הראשוני שיש
לנו על חוקר גזע ,שמחזיק מכשירי מדידה.
"אמנם מרטין היה בעל רקע רפואי כמו האנתרופולוגים
הפיסיים בהקשר הגרמני ,אבל הוא בהחלט לא עשה מחקר
אידיאולוגי .המדע שהוא עשה היה תיאורי ,ותפיסת הגזע
שלו לא הייתה דטרמיניסטית .שום דבר לא נגזר ממנה ,אלא
הכרה במגוון האנושי.

תחום
מדעי הרוח

אינם נענים לסטראוטיפ המקובל של חוקרי גזע .אחד מהם
נשכח כמעט לגמרי מההיסטוריה של המדע ,למרות שהיה
מעמודי התווך בתחומו ,כך שלמעשה שליתי אותו מתהום
הנשייה .שמו היה רודולף מרטין ,שוויצרי שנולד ב.1864
הוא היה אנתרופולוג פיסי ,שנודע בכל רחבי העולם דובר
הגרמנית  -שוויץ ,אוסטריה גרמניה  -הודות למדריך שכתב
לאנתרופולוגים .הספר הפך לאבן דרך בתחום האנתרופולוגיה
הפיסית עד כדי כך ,שאין אנתרופולוג במרחב הגרמני שלא
השתמש בו למחקריו .המהדורה האחרונה של הספר יצאה
בשנות השישים ,ואפילו היום משתמשים בו.

איך הצילום שלו קשור לחקר הגזע?

שיחות עם
חוקרים

חוקר גזע אחר שחקרתי הוא פליקס פון לושן .הוא היה
ארכיאולוג ,חוקר שפה ואתנולוג שלחם נגד האנטישמיות.
הוא השתמש בצילום כדי לתפוס ולבטא את המימד המשותף
לקבוצות האנתרופולוגיות שהוא בדק ,למשל במחקרים על
הכורדים בטורקיה .כוחו של הצילום עבורו היה ביכולתו
לתפוס ולהעביר את המשותף ,הטיפוסי ,לאנשים בקבוצות
השונות .הוא לא ניסה לעשות סטנדרטיזציה של הצילום
במובן של מרטין ,אבל כדי להדגיש את המשותף הוא צילם את
האנשים בתנאים שמטשטשים את ההבדלים ביניהם ,למשל
בתאורה חזקה ומזווית נמוכה מעט ,שבה פרטים כמו קמטים
'נעלמים' .הצילומים שלו נראים כמו קלפים במשחק זיכרון
מסויים :דומים מאוד זה לזה ונבדלים רק בפרטים קטנים".

ההיפך מהחיפוש אחרי הגיוון של מרטין.
"למה ,גם זו היתה דרך לחקור את הגיוון האנושי ,אבל פון
לושן התעניין במימד החזותי של התמונה ,ולא במדידה
או בהיבטים כמותיים שאפשר לגזור ממנה .למעשה ,הוא
שלל לחלוטין את השימוש בסטטיסטיקה בחקר הגזע.
בחינה של נתונים כמותיים עלולה להוביל למסקנות
מוטעות ,הוא טען ,כמו במקרים בהם מסתכלים על ממוצע
הנתונים .מקום בו הטמפרטורות קיצוניות  -נמוכות מאוד
בחורף וגבוהות מאוד בקיץ  -דומה מבחינת הטמפרטורה
הממוצעת למקום שיש בו אקלים ממוזג ,אבל הדמיון הזה
אינו משקף את המציאות".

כמו הסטטיסטיקאי שטבע באגם שעומקו הממוצע  1.3מ'.
"בדיוק .הסטטיסטיקה יכולה לשקר .גרסת המדע של פון
לושן הייתה שונה מזו של מרטין .הם היו חלוקים בדברים
מהותיים ,אבל גם פון לושן היה ליברל .הוא טען שהיהודים
דומים לחיתיים ,שאת גולגלותיהם ועצמותיהם מצא
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שני המדענים שתיארת אכן היו ליברלים והתייחסו לחקר
הגזע כאל משימה מדעית ,ולא כקרדום פוליטי לחפור בו.
"במאה ה 19ובראשית המאה העשרים אפשר היה למצוא
מנעד רחב של מדענים ,מבחינת היחסים בין התפיסות
המדעיות לתפיסות הפוליטיות שלהם בנושא הגזע .חלק
מהאנשים הכי משפיעים בחקר הגזע היו כאלה שהדיעות
הפוליטיות שלהם היו ליברליות ,לעומת אחרים שהיו
לאומניים ואנטישמיים .אבל זו תהיה הטעיה והטייה לומר
שחקר הגזע ,יותר מאשר תחומי מדע אחרים שעסקו בבני
אדם ,היה אידיאולוגיה ותו לא .פון לושן עשה ,כאמור ,מדע
רציני ורק מאוחר יותר אנשים לקחו את הטיעונים שלו -
שהיהודים הם בעלי תרכובת גזעית ייחודית ,שונה מאוד
מהגזע הארי  -והפכו אותם על פיהם כנגד היהודים ,שהם
בני כלאיים גזעיים .מרטין קבע סטנדרטים של צילום כדי
לדייק את המחקר האנתרופולוגי באשר הוא ,ורק אחר כך
עשו שימוש בשיטות האלה לצורך מדידות אנתרופולוגיות של
יהודים בגטאות ,למשל בגטו לודג'".

אתה שב ומדגיש שחקר הגזע נעשה במסגרת העיסוק
המדעי ,ולא כסטייה פוליטית ממנו.
"בדיוק .כיום ,המדענים והציבור תופסים מדע כמשהו טהור
על פי הגדרה ,ולכן כמעט אין להם ברירה אלא לתפוס את
חקר הגזע כפסיאודומדע ,משהו שרק מתחזה למדע".

תחום
מדעי הרוח

בחפירות הארכיאולוגיות שלו בטורקיה העותמאנית של
זמנו .הוא גם השתמש בצילום של ארמני שחי בטורקיה ,כדי
להראות שמבחינת הטיפוס ,מדובר בטיפוס היהודי .המסקנה
של פון לושן הייתה שהיהודים הם תוצאה של עירוב גזעי,
שהמרכיב העיקרי בו הוא חיתי ,כלומר הם אינם גזע שמי.
מכאן ששנאת היהודים על בסיס אנטישמי היא מגוחכת".

פוליטיים .מולם עמדו אנשים שהאשימו אותם שהם 'יהודים',
ושמשום כך הם מתנגדים לחקר הגזע שמוכיח את נחיתותם.
אחרי התבוסה של גרמניה ,ב ,1945ההתפצלות הזאת לשני
מחנות התרחשה בתוך הקהילה המדעית במערב גרמניה,
בקרב אותם אנשים שעסקו קודם יחד בחקר הגזע .הגנטיקאים
והאנתרופולוגים הפיסיים טענו שמה שהם עצמם עושים זה
מדע והאשימו את האחרים ,בעיקר את מדעי הרוח והחברה,
כמי שמתעסקים בפסיאודומדע .כולם היו צריכים להרחיק
את עצמם מהעבר הנאצי ,אבל התיוגים שהיו קודם  -חקר
הגזע כמדע אמיתי לעומת פסיאודומדע  -נשארו.

שיחות עם
חוקרים

זה מלמד שאחרי  ,1945המדענים נלחמו על הלגיטימיות
של המחקר ,גם מבחינת המעמד המדעי והמורשת שלו וגם
במסגרת הניסיון לדה נאציפיקציה האישית שלהם .הם לא
היכו על חטא ואמרו' :מה שעשינו היה מדע בעייתי ,מבוסס
על מושג בעייתי ופוליטי לפי הגדרתו' .הם נקטו שיטה של
הפרדה בין חקר הגזע כמדע אמיתי לבין חקר הגזע כמדע
שנגוע בפוליטיקה ,פסיאודומדע".

ההכרה שחקר גזע נעשה כמדע לכל דבר אמורה להעלות
תובנות כלשהן?
"ההכרה הזאת מגלה ,שהבעייתיות במושג 'מדע הגזע' אינה
רק ב'גזע' אלא גם ב'מדע' .רוב המדענים האמינו בזמנו שאי
אפשר לחקור את ההיסטוריה הפיסית של האנושות בלי
להיכנס לשאלת הגזע .כיום ,אפשר להחליף את המונח 'גזע'
ב'גנים' ולשאול אם אפשר לחקור את ההיסטוריה הפיסית
של האנושות בלי להיכנס לשאלת הגנים .יש היסטוריונים
של הגנטיקה ,בעיקר בגרמניה ,ששוללים את תקפותה של
הגנטיקה .יש בכך קרבה בין היסטוריונים גרמנים לישראלים".

בגלל הטראומה המשותפת.
מפריע לך שהמדע מכחיש את מעורבותו בחקר הגזע.
"כן ,הוא מכחיש פעמיים :פעם אחת הוא מתאר את האנשים
שעסקו בחקר הגזע כפסאודומדענים ,ופעם שנייה הוא
ממשיך לראות את עצמו כתחום 'נקי' .המחקר שלי מזים
את שתי התפיסות .אני כמובן לא מתכוון להגיד שגזע הוא
מושג תקף מדעית או שהמדענים שעסקו בחקר הגזע היו
טובים ממה שהיו ,אלא שהמדענים עושים לעצמם חיים קלים
כאשר במקום להישיר מבט בהיסטוריה הזו  -כולל השלכות
אפשריות במדע של ההווה  -הם פוטרים את עצמם עלידי
הגדרתו כפסאודומדע".

איך התרחשה ההתנערות הזאת של המדע?
"כבר בשנות ה 20של המאה ה 20היו אנשים שהתנגדו
לחקר הגזע בטענה שהוא פסיאודומדע כי הוא נעשה לצרכים

"כן .גזע הפך להיות מושג שצריך לשים במרכאות ,וזה
מדגים יפה את ההיסטוריה הפוליטית של מושגים מדעיים.
אחרי המלחמה אונסק"ו כינסה את גדולי המדענים והוציאה
הצהרה שלפיה 'גזע' הוא מושג פוליטי ולא מדעי .זה אומר,
שיש גיוון אנושי ,אבל הגיוון הזה ו'גזע' הם שני דברים שונים".

ודעתך?
"ההבנה שלי כתוצאה מהמחקר שערכתי השתנתה עם
הזמן .בתחילה היה הרצון להחזיר את צילום הגזע בחזרה
אל ההיסטוריה של המדע .כיום ,אחרי שעשיתי זאת ,אני חש
יותר בכפילות שבנויה בתוך ההיסטוריה הזאת .הדבר הקשה
לתפיסה הוא שחקר הגזע הוא גם חלק מהיסטוריה של המדע,
כלומר מעוגן ברציונליות ובאמת מדעית ,ובה בעת גם ההפך
הגמור מזה".
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תחום
מדעי החברה

פרופ׳ נח לויןאפשטיין

תחום מדעי החברה מאופיין במנעד רחב מאד של תחומי דעת ,אפיסטמולוגיות ,ומתודולוגיות
מחקר .מגוון זה מציב אתגר לתהליך השיפוט ומחייב תכנון מוקפד ויצירתי של ועדות השיפוט
בשאיפה להעמיד אלה לצד אלה הצעות מעולמות תוכן דומים ככל האפשר ולהבטיח שיפוט הוגן
לכל הצעה .הרכב הוועדות משתנה משנה לשנה וכולל מומחים מתחומים רלבנטיים ,בהתאם
לנושאים המוגשים בכל מחזור הגשות .השנה הוקמו  22ועדות אשר דנו ב 482בקשות למענקי
מחקר אישיים שהוגשו עלידי  675חוקרים .עבור  100חוקרים ( 15%מהפונים) היתה זו הבקשה
הראשונה למענק אישי מהקרן .לצורך גיבוש החלטותיהם ,נעזרו הוועדות ביותר מ 1,800חוות
דעת .ברצוני לנצל במה זו להודות לכל חברי הוועדות ולחוקרים הרבים שנענו ושלחו חוות דעת ,על
תרומתם לתהליך חלוקת מענקי המחקר תוך שמירה על רמה מדעית גבוהה ביותר.

 117בקשות זכו השנה למימון; מספר המשקף שיעור זכיה של  ,24%בדומה לשנה שעברה .כפי שצוין בעבר ,אחוז הזוכים
במענקי מחקר במדעי החברה קטן בהשוואה לתחומים אחרים .שיעור ההצלחה הנמוך ממה שהיינו רוצים לראות במדעי
החברה ,נובע מהערכת השופטים החיצוניים וועדות הקרן כי הצעות רבות לוקות בחסר ,בעיקר בהתייחס למידת ההקפדה על
תכנון מערך המחקר והפירוט שניתן לו בהצעה .יש להניח כי תכנון מפורט ומדויק יותר של המרכיבים המתודולוגיים והצדקתם,
יחזק את הצעות המחקר ואת סיכויי הזכייה שלהם.
השנה עמד גובה המענק הממוצע על כ 178אלף  ,₪מעט גבוה יותר מאשר בשנה שעברה .זהו גידול של קרוב ל 40%בהשוואה
למענק הממוצע לפני  5שנים .עליה זו בגובה המענק מבטאת את השינויים בצורכי המחקר במדעי החברה ואת ההכרה כי
שימור מחקר איכותי בקנה מידה עולמי מחייב הגדלת המשאבים עבור כוח האדם במחקר ,ובתחומים מסוימים גם עבור
טכנולוגיות מתקדמות .השינויים באופי המחקר במדעי החברה מקבלים ביטוי גם במשך הזמן של מענקי המחקר .בשנת 2013
כ 40%ממענקי המחקר היו לשנה או שנתיים .השנה היוו מענקים לתקופת זמן זו פחות מ 10%מכלל המענקים .למעלה
ממחצית המענקים השנה ניתנו לשלוש שנים ,וכרבע ממענקי המחקר היו ל .4בהתאם לצורך מחקרי אושרו גם מספר מענקים
לתקופה של  5שנים .הארכת תקופת המחקר נועדה לאפשר לחוקרים לפתח תכניות מחקר מורכבות ורחבות ובכך להתמודד
טוב יותר בעולם המדעי הנעשה יותר ויותר תחרותי.
במחזור הנוכחי הוגשו לקרן  22בקשות לתמיכת הקרן בציוד עבור אנשי סגל חדשים 10 .בקשות ( )45%אושרו למימון בהיקף
כספי כולל של קרוב לארבעה מיליון  .₪מענקים אלה יאפשרו לחברי סגל חדשים לקדם את תכניות המחקר שלהם תוך שימוש
בטכנולוגיות המתקדמות ביותר .דבר זה גם יתרום להכשרתם של תלמידי מחקר העובדים עם חברי סגל אלה.
השנה הוגשו  19בקשות למימון סדנאות מחקר וכולן אושרו .הסכום לסדנא עמד על קרוב ל ,₪ 70,000עליה קטנה בהשוואה
לשנה שעברה .סדנאות מחקר מהוות מסגרת מצוינת לקדם חילופי מידע ודיון אינטנסיבי בין חוקרים מהארץ ומחו"ל ולבנות
קשרים ושיתופי פעולה .ברצוני לשוב ולעודד חוקרים אשר זכו במענקי מחקר מהקרן לעשות שימוש במשאב מצוין זה.
השנה אנו מציינים  5שנים להפעלת תכנית מלגות בתרדוקטורט .זו תכנית ייחודית למדעי החברה .היא נועדה לקדם חוקרים
צעירים מבטיחים במיוחד באמצעות מלגה לתקופת השתלמות והכשרה במוסדות המחקר הטובים ביותר; זאת מתוך כוונה

84

תחום
מדעי החברה

שישתלבו בעתיד במוסדות השכלה גבוהה בישראל .השנה נבחנו  26בקשות של מועמדים שסיימו את לימודי הדוקטורט
לאחרונה .מתוכם  6מלגאים מצטינים במיוחד זכו בסיוע במימון ההשתלמות שלהם למשך שנה או שנתיים באוניברסיטאות
בחו"ל .אף שאין לנו מידע מפורט על בוגרי תכנית המלגאים ,משמח ללמוד ש 7מבין  15המלגאים בשני המחזורים
הראשונים הגישו בקשות במסגרת התכנית למענקי מחקר אישיים וכל ה 7זכו במענקים .מדובר כמובן במספרים קטנים
כך שמוקדם להסיק מסקנות בנוגע לתכנית אבל נתונים אלה בהחלט מעודדים .אנו עורכים תהליך של בדיקת התכנית
ובמסגרתו מתבקשים מועמדים שהגיעו לשלבים מתקדמים בתהליך בחירת הזוכים במלגה למלא שאלון בנוגע להתקדמות
הקריירה האקדמית שלהם .תהליך זה יאפשר הערכה שיטתית של התכנית וזיהוי הדרכים בהן ניתן לשפר אתה.
בשנה שעברה דווח על תכנית משותפת למשרד החינוך ולקרן הלאומית למדע .מטרת יוזמה זו הינה לקדם מחקר ופיתוח של
גישות ללמידה משמעותית (מיומנויות המאה ה )21בכל רמות מערכת החינוך ובתחומי הדעת השונים .בינואר  2017פרסמה
הקרן קול הקורא לקבוצות מחקר ומידת ההיענות עלתה על הציפיות :התקבלו  21הצעות המערבות כמאה חוקרים מ22
מוסדות השכלה גבוהה .אני שמח לבשר עתה כי ועדת שיפוט בינלאומית מצאה שחמש מהתכניות שהוגשו הינן מצוינות
וראויות למימון לתקופה של  5שנים .כל הקבוצות החלו את הפעילות המחקרית שאת תוצאותיהן נראה בשנים הקרובות.
לפני סיום ברצוני להסב את תשומת הלב של חברי הקהילה האקדמית במדעי החברה לעבודה המסורה של סגל הקרן
הנעשית ברובה מאחורי הקלעים; החל מהכנת קול קורא ,עובר בגיוס ועדות השיפוט וניהולן ,ועד לתרגום המלצות הוועדות
השונות להחלטות של הקרן .במיוחד ברצוני להודות לד"ר תמר תומרפישמן ולד"ר נוחי שיינר על העבודה היסודית
והדיסקרטית שהן עושות ברגישות ובמקצועיות ,ועל המחויבות העמוקה שלהן להבטחת איכות תהליך השיפוט .תודה גם
ליעל אדלר ,עפרה נגר ,מיכאל דוידוב ,אדית פאלק ויהודית גרטנר על עבודתם הנאמנה ,ולשאר צוות הקרן המניעים מפעל
עצום זה באופן מעורר הערכה.
הנני מאחל לעמיתי במגוון תחומי האקדמיה שנה של עשיה מבורכת.

		
			

פרופ‘ נח לויןאפשטיין
ראש התחום

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

76%
מענקי מחקר
אישיים

14%
ציוד סגל
חדש

5%
סדנאות

4%
מוקדי
מחקר

1%
ציוד
מוסדי
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אביעזר הלל | האוניברסיטה העברית

בר־נתן גליה | האוניברסיטה העברית
השימוש בסנקציות תרבותיות

חזק וברור? מחקרים על תפיסה והשפעות

אינהורן אתי | אוניברסיטת תל־אביב

קונטקסט בזיהוי הבעות קוליות

מבנה עלויות דביק כמכשיר איתות

אברמוב דורון | האוניברסיטה העברית

אקרמן רקפת | הטכניון

פרז נחשון | אוניברסיטת בר־אילן

פרספקטיבה בייסיאנית לפקטורים

מודל הסף הדועך כמודל מקיף המתאר

למשול בקודש :דגמים של סובלנות

משותפים ,משתני מקרו והטיות במודלים

ויסות מאמצי חשיבה

פוליטית במקומות קדושים שנויים

לתימחור נכסים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

במחלוקת

בסכסוכים בינלאומיים

גובני יובל | אוניברסיטת תל־אביב;

אברמוביץ פליקס | אוניברסיטת תל־אביב;

ארזי שחר | מרכז רפואי הדסה

גוטמן נורית | אוניברסיטת תל־אביב

גרינשטיין ודים | האוניברסיטה הפתוחה

על חשיבותו של הגו במערכת

התמודדות בפער הידע כדי לממש זכויות

נושאים בסיווג רב־מימדי

הסומטוסנסורית במצבי בריאות וחולי

בריאות :מחקר של ״חריגים חיוביים״ בקרב

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

יוצאי אתיופיה בהשוואה לתושבים שאינם

אהרוני שרי בת שבע |
אוניברסיטת בן־גוריון
ארכיונים פמיניסטיים כמקור של ידע

מהגרים

ארמוני מיכל | מכון ויצמן למדע
הוראת מדעי המחשב בבתי־ספר יסודיים

על נשים ואלימות :השוואה בין מרכזי

גולד אריק | האוניברסיטה העברית
אי־שוויון והתוצאות הסוציו־אקונומיות

בירנהק מיכאל דן | אוניברסיטת תל־אביב

של גברים אפרו־אמריקנים :תפקידה של

שלום נשיות בישראל

שיירים דיגיטליים :ניהול ואסדרה של מוות

הירידה בתעשייה והגידול בהגירה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

ומידע במדיה חדשים

אוקון־זינגר הדס | אוניברסיטת חיפה

בנאי קרן ,לביא לימור | אוניברסיטת חיפה

שפירא דניאל | אוניברסיטת בן־גוריון

ויסות רגשי של תגובות התנהגותיות

גיל ,שמיעה ולמידה מהירה והשפעתם על

שיווק דרך מובילי דעה באתרי תוכן -

ואוטונומיות למסיחים מאיימים:

תפיסה של דיבור קשה לזיהוי

שינוי פארדיגמה

סיוע לנפגעות תקיפה מינית לתנועות

גולדנברג יעקב | המרכז הבינתחומי;

התמקדות בגרעין הפולבינר

זוכה בשת"פ אוניברסיטאות ומכללות

בננסון יצחק | אוניברסיטת תל־אביב;
אושרי אודליה | האוניברסיטה העברית

בן־אליא ערן | אוניברסיטת בן־גוריון

גושן ענבל | האוניברסיטה העברית

חזרה לשיווי משקל :הבנת הגורמים

קביעת מחירי חניה מפורטים בעיר

טריטוריות אסטרוציטים בהיפוקמפוס:

לעלייתן של מפלגות ימין קיצוני באירופה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מבנה ,ותפקיד בזיכרון וייצוג מרחבי
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טרייסטר דורית |
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האוניברסיטה העברית
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המוחיים של "לקיחת פרספקטיבה"

תאוריה ויישומים

מענק ציוד :מערכת למדידה
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יונאי יובל | אוניברסיטת חיפה

בחירת תחום לימודים ומוסד לימודים:
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ורסנו צחי | אוניברסיטת תל־אביב
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יפתחאל אורן | אוניברסיטת בן־גוריון;
צפדיה ארז | המכללה האקדמית ספיר
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צבאיים בשטחים  -ניווט בשדה שיפוטי

זוכה בשת"פ אוניברסיטאות ומכללות

יולדות :ניתוח סוציו־אקולוגי של

תחת משטר צבאי

יצחקוב גיא | הקריה האקדמית אונו

חווית הלידה ואי־שוויון בבריאות
בקרב אמהות

חריס רון | אוניברסיטת תל־אביב

השפעת התערבות הקשבה על יחסים

הרשת התאגידית הגלובלית

במקום העבודה ותוצרים ארגוניים

דגני תמר ,פריאור ענת |

הראשונה :התפשטות דיני החברות

אוניברסיטת חיפה

מבריטניה לאימפריה1914-1815 ,

בין־שפתיות ותפקודים ניהוליים בעיבוד

טולדו תומר | הטכניון

מתמטית :חקר ההשפעה של משוב

שפה שלישית

פעילויות נוסעים והתנהגות באירוע

אישי מקוון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

פינוי באסון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

ואחד ( ,)1שתיים ( ,)2ת'רי ( :)3השפעות

ירושלמי מיכל | אוניברסיטת חיפה
הערכה מעצבת דיגיטלית של חשיבה
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ישר עמית | אוניברסיטת חיפה

לוין אסף ,און שמואל | הטכניון

מלצר־אשר איה | אוניברסיטת תל־אביב

חקירה של קשב חזותי ולמידה תפיסתית

אופטימיזציה מרובת בחירות

החזקה ושליפה בעיבוד תלויות
תחביריות :מה ניתן ללמוד משפה

באפקט ה״התקהלות״ בתפיסה חזותית
מענק ציוד :מערכות למחקר תפיסה

לוי־פאור דוד | האוניברסיטה העברית

ויזואלית בבני אדם

לקחת ברצינות את המדינה
הרגולטורית :ניתוח השוואתי

כ״ץ עידית | אוניברסיטת בן־גוריון

בעלת כינויי גוף חוזרים

מנדלבאום אבישי | הטכניון
רשתות שרות עם זימונים:

לחובסקי אסף | אוניברסיטת תל־אביב

מודלים ,ניתוח ותוכן המבוססים

מדכאים צרכים :התפקיד המתווך של

חובות חוקתיים :פרק נשכח

על נתונים ,עם שימושים

המוטיבציה ושל סגנון תהליך עיצוב הזהות

בהיסטוריה של המשפט הישראלי

למערכות בריאות ומשפט

קבלת החלטה בהקשרים התומכים או

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מנדלקרן רונן | אוניברסיטת תל־אביב

כהן אלמה | אוניברסיטת תל־אביב
מנכ"לים עם בנות ופערים מגדרים בקרב

ליבוביץ עדי | האוניברסיטה העברית

כיצד שמר הניאו־ליברליזם על

מנהלים בכירים

השפעת הקונטקסט על החלטות של

השפעתו לאחר המשבר הפיננסי

כהן אסף | אוניברסיטת חיפה

תובעים :מחקר אמפירי

של ?2008-2007

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מסגרת ניתוח רעיונית חדשה

אי־ודאות במערכות תורים מבוקרים

לייקין רוזה | אוניברסיטת חיפה

מנש גפרי | האוניברסיטה העברית

ניתוח מומחיות המורים הקשורה

איסוף מידע גמיש

כהן יונתן | אוניברסיטת חיפה

לדירוג אתגר מתמטי בכיתות

מי יעיד? ההשפעות של פרספקטיבת

מתמטיות הלומדות מתמטיקה

מרגלית טליה | אוניברסיטת תל־אביב

המספר וההשפעה הממתנת של סטיגמה

ברמה של  5יח"ל

תכנון ושיח נדל"ן בישראל:

תחת עומס כבד

וסיכון באפקטיביות השכנוע של סיפורים
אישיים בתחום הבריאות?

כוורי אמנון ,רוזנטל מעוז | המרכז הבינתחומי;

שינויים והשפעות הדדיות

ליסובסקי נורית | הטכניון
גנים לאומיים בישראל:

מרטנס קרל | הטכניון

עיצוב נוף כאמצעי להבניית זהות

בניית ערים מכלילות:

שפייזמן אילנה | אוניברסיטת בר־אילן
התאמה בין סדרי יום בסביבה

אבחון וטיפול בהוגנות מערכות

מאיו רות | האוניברסיטה העברית

פוליטית פרסונלית

מבט חדש מפרספקטיבה של אי/אמון

זוכה בשת"פ אוניברסיטאות ומכללות

על הערכת אמת אינטואיטיבית

תחבורה מטרופוליניות

נאמן צביקה | אוניברסיטת תל־אביב
שימוש בשכנוע בייסיאני כדי להפחית

כנפו אריאל | האוניברסיטה העברית

מור נילי | האוניברסיטה העברית

התנהגות שאינה רצויה חברתית

האינטגרציה של תכונות וערכים באישיות

חוסר גמישות בייחוסי סיבתיות:

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

המתבגר :מחקר תאומים התפתחותי של

מנגנונים מסבירים וקשר סיבתי

השפעות תורשתיות ואקולוגיות

עם דכאון

להד כנרת | אוניברסיטת תל־אביב

מילמן־סיון פאינה ,שגיא יאיר |

נוה איתן | הטכניון
דילמת הטעויות בצוותים:

חברות בקרב נשים מבוגרות

אוניברסיטת חיפה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

עבודת אסירים בישראל:

לוי שרונה טל | אוניברסיטת חיפה

מבנה הצוות ביחס לאוריינטציית
מטרה וטעויות צוות

היסטוריה משפטית ואתגרים

נוימן חני ,עזאיזה פייסל |

נורמטיביים עכשוויים

אוניברסיטת חיפה
בין האישי ,המקצועי והפוליטי:

חומר.רב.בתנועה :למידת מדעים דרך בניית
מודלים חישוביים של מערכות מורכבות

מלכאי עפר | האוניברסיטה העברית

מעורבותם של עובדים סוציאליים

זוכה בפרס פרידנברג

הסתברות במוסר ובמשפט

מקבוצות מיעוט בפרקטיקת מדיניות
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בונה עומר | מרכז רפואי הדסה

אוניברסיטת חיפה

אוניברסיטת תל־אביב;

הבנת הקשר בין בעיות בשליטה

מידול האיכות הנתפסת של

לוינסון אסתר ,ברקאי רותי |

קוגניטיבית ושינויי מצב רוח בדיכאון קליני

תאורת מרחבים ציבוריים:

מכללת סמינר הקיבוצים

גישה אינטראקטיבית

ידע ואמונות מבוגרים על למידה

מוטת־משתמש

בהנאה של מתמטיקה בגילאים

נץ הדר | אוניברסיטת תל־אביב;
לפסטיין אדם | אוניברסיטת בן־גוריון

תחום
מדעי החברה

נחום מור | האוניברסיטה העברית;

פורטנוב בוריס ,טרופ תמר |

צמיר פסיה ,תירוש דינה |

צעירים

מעמד חברתיכלכלי ,שפה וביצועים

פינק ליאור | אוניברסיטת בן־גוריון

אקדמיים בכיתה

עיבוד מידע היוריסטי בשימוש
במכשירים ניידים :גישה ניסויית

סאיג־חדאד אלינור ,ערמון־לוטם שרון |

זוכה בשת"פ אוניברסיטאות ומכללות

צנגן אברהם | אוניברסיטת בן־גוריון
אינטראקציה של קישוריות מבנית

אוניברסיטת בר־אילן

פלדור איתי | האוניברסיטה העברית

ופונקציונלית בשמירה ואפנון של

הפרופיל הלשוני של ילדים דוברי

החזקות צולבות של משקיעים

קוגניציה התלויה באסימטריה המוח

ערבית עם עיכוב שפתי התפתחותי

מוסדיים והשפעתן התחרותית

הקדמית

פנחס מיכל | אוניברסיטת אריאל

צפריר שי ,אנוש גיא ,ברקוביץ׳ רות |

הייצוגים המנטליים של אינסוף

אוניברסיטת חיפה

ומספרים "גדולים"

אלימות כלפי מורים בבתי־ספר

בגילאי הגן

סגל אסנת ,קישון־רבין ליאת |
אוניברסיטת תל־אביב

בישראל :מודל אקולוגי-מערכתי

השפעת ירידה בשמיעה על
אנטראקציות אםתינוק והקשר עם

פקטור רוני | האוניברסיטה העברית;

למידת מילים בקרב תינוקות שומעים

מחוזאי יואב | אוניברסיטת חיפה

ולקויי שמיעה עם מכשירי שמיעה

ערכי ליבה נורמטיביים,

אפיון מולקולרי ואנטומי של

ו/או שתל השבלול

ותפיסות לגיטימיות וציות לרשויות

הקלאוסטרום ותפקידו בתגמול

צתרי עמי | האוניברסיטה העברית

אכיפת החוק

קדרון קרול | אוניברסיטת חיפה

סוידאן אוסאמה ,פריד מייקל |
אוניברסיטת בן־גוריון

פרוסטיג אסתר | אוניברסיטת חיפה

להחזיר את החייל הביתה:

למידת והוראת מתמטיקה גבוהה

התוחלת של פונקציית הפסד

אתנוגרפיה של הנצחה ביתית של

בגישת חקר מדעי באמצעות טכנולוגית

מהוונות במודלים של מלאי/יצור

הנופלים בישראל

וסכון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מציאות רבודה
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

פרנקל סיון | אוניברסיטת תל־אביב;

קופר ג׳ולי | אוניברסיטת תל־אביב

סמט דב | אוניברסיטת תל־אביב

קרמר אילן | האוניברסיטה העברית

פוליטיקה ללא ריבונות? גלות,

היסודות הסוביקטיביים של תורת

האינטראקציה בין שחקנים שונים בעלי

מדינה ,ומולדת במחשבה יהודית

המשחקים

מידע בשוק ההון ,והשפעתה על איכות
המידע של המחירים

סרולוביץ עינב ,דרך זהבי ענת |

קורא מיכל | אוניברסיטת חיפה
פוליטיקה פנסיונית בישראל:

פרס רננה | האוניברסיטה העברית

כיצד יחסי הגומלין בין אינטרסים

עיכוב/אי ביצוע פעולות סיעודיות

שימוש במידע ויזואלי כדי למפות

פיננסיים וחברתיים מעצבים את רשת

מפרספקטיבה של קבלת החלטות

אסוציאציות מותג

המגן החברתית בגיל זיקנה

אוניברסיטת חיפה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

קלור אסטבן | האוניברסיטה העברית

עמיאור מיכאל | האוניברסיטה העברית
השפעת ההגירה על שוק העבודה כאשר

צ׳יגנסקי פבל | האוניברסיטה העברית

סבבי אלימות?

לפירמות יש כוח מונופסוניסטי

מודלים חבוים עם מבנה שברי

התקפות והתקפות נגד בעימות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

בין ישראל לבין הפלשתינאים
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רייכמן רבקה | אוניברסיטת חיפה;

שמאי־צורי סימון | אוניברסיטת חיפה

קלנטרוף אייל | האוניברסיטה העברית
העצמת טיפול קוגניטיבי התנהגותי

סמיונוב משה | אוניברסיטת תל־אביב

מודל מוחי של סינכרון קבוצתי

למטופלים עם הפרעה טורדנית־כפייתית

חקר עמדות כלפי מהגרים:

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

בעזרת אימון אישי ממוחשב לעיכוב תגובה

ממאפייני המשיבים למאפייני המהגרים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

שקרג׳י שרון | האוניברסיטה העברית
זהויות ישנות ,זמנים חדשים:

מענק ציוד :ציוד מחשוב למעבדת מחקר

רימר רזיאל | אוניברסיטת בן־גוריון;

האם תפיסת הזהות המשפטית

בכר אביטל | מינהל המחקר החקלאי

עומדת במבחן הזמן?

ריכוזיות מס הארנונה המקומי -

עבודה רציף שכולל מספר משימות כגון

שריד אסף | אוניברסיטת חיפה

הערכת שליטת המדינה במערכת

הרמה נשיאה הורדה

ההתפתחות המשותפת של תרבות

לנוירופסיכולוגיה קלינית

קמחי עומר ,בארי איתי | אוניברסיטת חיפה

חקירה ומידול של משימות בתהליך

הארנונה והשפעתה על השלטון המקומי

ושפה והשפעתה הכלכלית

רף אוהד | הקריה האקדמית אונו
קפלן דנה | האוניברסיטה הפתוחה

ההחלטה להיכנס לשווקים חדשים:

יופי ומעמד בישראל

ניסיון חברה ומשוב מביצועים

לוי יגיל | האוניברסיטה הפתוחה;

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

לומסקי־פדר עדנה | האוניברסיטה העברית

קצוביץ אריה | האוניברסיטה העברית

ששון־לוי אורנה | אוניברסיטת בר־אילן;

״הלגיטימציה המתהווה״ לאלימות צבאית:

סדרי עולם אלטרנטיביים :תסריטים מהצפון

רפאלי תהילה | אוניברסיטת בן־גוריון;

ותגובות מאמריקה הלטינית

זעירא ענת | האוניברסיטה העברית;

המקרה הישראלי

בנבנישתי רמי | אוניברסיטת בר־אילן

תבור עידו | אוניברסיטת תל־אביב

קרון אסף | אוניברסיטת חיפה

תוצאות ונתיבים של בוגרי מסגרות

הקשר בין שונות בין־ ותוך־אישית

מאפיינים קונספטואליים בהביטואציה של

השמה חוץ ביתית בישראל:

בפעילות מוחית למבנה מוחי

התגובה הרגשית

מחקר מעקב מגיל ההתבגרות

מענק ציוד :כוח חישוב (שרתי מחשוב

עד לבגרות

לעיבוד נתונים ולאיחסון נתונים);

קרנר יואב | אוניברסיטת בן־גוריון
ערך המידע במערכות שירות ותורים

ציוד מותאם  MRIעבור סריקות

שגב ראם | האוניברסיטה העברית

תפקודיות בדימות בתהודה מגנטית

פסול והפללה

תירוש יופי | המכללה האקדמית ספיר

רוזנטל ענת | אוניברסיטת בן־גוריון
שינויים במדיניות בריאות גלובלית

שטדלר נורית | האוניברסיטה העברית

מעבר לאינטואיציה המוסרית

והרחבת הטיפול באיידס :חוויות החולי,

על עקרות ובתולות :תחייתם של

בשיפוט מקרי אפליה :לקראת הטמעת

סיכון והזדמנויות בקרב מטפלים ומטופלים

פולחני קדושות והפוליטיקה של

תפיסות עכשוויות של אפליה

בתכניות איידס במלאווי

גבולות מדינתיים

בבתי המשפט

מענק למוקדי מחקר
שמיר מיכל ,דביר־גבירצמן שירה | אוניברסיטת תל־אביב;
שפר תמיר ,שנהב שאול | האוניברסיטה העברית;
ויסמל־מנור ישראל | אוניברסיטת חיפה
להסתכל מעבר למשבר הדמוקרטיה :דפוסי ייצוג בבחירות בישראל

90

וילצ׳ינסקי נעה | אוניברסיטת בר־אילן

לרנר יוליה | אוניברסיטת בן־גוריון

אוניברסיטת בן־גוריון

מחקר דיאדי:

מפנה רגשי בזירות פומביות

אביאלי ניר ,מרקוביץ פרן |
לחם קודש :דת ואוכל במאה ה־21

חדשנות בתאוריה ומתודולוגיה

בפרספקטיבה בין־תרבותית :מדיה,

תחום
מדעי החברה

מענקים לסדנאות מחקר

השכלה ,זיכרון ועבודה

אביתר זהר ,ביתן טלי | אוניברסיטת חיפה

זיטומירסקי־גפת מעיין,

אורינות במערכות כתב שונות:

פריבור גילה | אוניברסיטת בר־אילן

נהרי גלית | אוניברסיטת בר־אילן

פרספקטיבות תרבותיות,

שימוש בכלים ממוחשבים לניתוח

לשון השקר :מחקר עדכני

נוירופסיכולוגיות ,ופסיכולינגויסטיות

טקסטים היסטוריים

ומבט לעתיד

אורג שאול | האוניברסיטה העברית;

זלכה־מנו סיגל | אוניברסיטת חיפה;

עופר שירה,

ברזון יאיר | אוניברסיטת בר־אילן

תשבי אוריה | האוניברסיטה העברית

קפלן דני | אוניברסיטת בר־אילן

מנהיגות ושינוי ארגוני

באילו אופנים מתודולוגיות

אבהות מעורבת והממשק

חדישות יכולות להביא אותנו קרוב

משפחה-עבודה :עמדות ,חסמים

איילון ליאת | אוניברסיטת בר־אילן

יותר להבנה קלינית מעמיקה של

ותמריצים לקידום שוויון מגדרי

שיטות מתקדמות במחקרי אורך

התהליך הטיפולי?

בר סימן טוב איתי | אוניברסיטת בר־אילן

כהן מירי | אוניברסיטת חיפה;

מי יסדיר את חוק ההסדרים? פרספקטיבות

פלגי יובל | אוניברסיטת חיפה;
שרירא עמית | אוניברסיטת בר־אילן;

פולק שמעון | הטכניון

קוה גתית | האוניברסיטה הפתוחה;

השוואתיות ,מולטי־דיסציפלינריות,

מחלימי סרטן בטווח החיים:

שמוטקין דב | אוניברסיטת תל־אביב

אמפיריות ונורמטיביות על חוקי הסדרים

אתגרים בחקר פסיכו־אונקולוגיה

תפיסות הקשורות בזיקנה ומוות והקשר

במאה ה־21

שלהן לבריאות

לוטמר כרמלה | אוניברסיטת חיפה

רפאלי אשכול | אוניברסיטת בר־אילן

דיזנדרוק גיל | אוניברסיטת בר־אילן
יכולות הקטגוריזציה החברתית של
תינוקות :איך הם עושים את זה ,למה הם

שינויים פוליטיים תוך־מדינתיים

שיטות אוטומטיות לניתוח וניבוי מבנה

עושים את זה ,ואיך אפשר למדוד את זה?

ושונות ביישומים של הסכמי שלום

חברתי ממאגרי נתונים אודיטוריים

הוס אפרת ,בראון־לבינסון ארנה |

לוי־פאור דוד | האוניברסיטה העברית

מגוונים

אוניברסיטת בן־גוריון

רגולציה לשם רווחה:

שטייר חיה | אוניברסיטת תל־אביב

שימוש באמנות למחקר והעצמה

הפוליטיקה של רגולציה

היבטים סוציולוגיים ודמוגרפים של

סלוטוגנית של קבוצות מוחלשות

במדיניות רווחה

גירושין

מענק לציוד מוסדי בסיסי
לנסקי איתמר ,צ׳צ׳יק ענת,
רותם אורית | אוניברסיטת בר־אילן
קירות ירוקים בעיר חכמה
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מיסודה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך

תכנית למלגות
לבתרדוקטורנטים במדעי החברה
התכנית היא פרי יוזמתה הברוכה של האגודה הישראלית לקרנות מחקר וחינוך ,ומופעלת בברכתה.
מטרות התכנית
 לקדם חוקרים צעירים מצטינים במדעי החברה בישראל ולאפשר להם להתמסר להשתלמות שתוביל לעצמאות מחקרית
ומקצועית.




לתרום תרומה משמעותית לקידום מדעי החברה בארץ באמצעות עידוד ההשתלמות של בתרדוקטורנטים בנושאי מחקר
חדשניים ופורצי דרך .עלכן ,מצופה מהמועמדים שישתלבו במערכת האקדמית בארץ לאחר תקופת הבתרדוקטורט.
לחשוף חוקרים בתחילת דרכם האקדמית במדעי החברה למוסדות מחקר מובילים מן השורה הראשונה ,בעיקר בחו״ל.

התכנית כוללת שני מסלולים כלהלן:

א .מלגות בתרדוקטורנטים להשתלמות בחו"ל  $50,000-$40,000 -לשנה למלגה (מסלול א')
ב .מלגות בתרדוקטורנטים להשתלמות בארץ  $20,000 -לשנה למלגה (מסלול ב')
התכנית מיועדת לחוקרים ישראלים שסיימו תואר שלישי במוסד המוכר עלידי המל"ג ו/או מתוקצב עלידי ות"ת; לחילופין,
לחוקרים שסיימו תואר שלישי בחו"ל ,מעוניינים להשתלב במערכת ההשכלה הגבוהה בארץ ולהשתלם במסלול בתרדוקטורנטים
במוסד המוכר עלידי המל"ג ו/או מתוקצב עלידי ות"ת.
הגשת המועמדים הינה באמצעות המוסד בארץ ,במסלול א' עלידי המוסדות בהם קיבל החוקר את תואר הדוקטור ובמסלול ב'
עלידי המוסד בו מתכוון המועמד להשתלם בתקופה הבתרדוקטורית.
המלגות ניתנות לשנה או לשנתיים בהתאם לבקשת המועמד/ת ,החלטת הוועדה וזמינות תקציבית.
הקריטריונים לבחירת המועמדים הם הצטינות אישית של המועמד (כפי שעולה מהישגים אקדמיים בעבר ומכתבי ממליצים),
איכות תכנית מחקר לתקופה הבתרדוקטורית והפוטנציאל של המועמד לתרומה מדעית בתחומו.
נלקחים בחשבון גם מעמדם של המנחה/ים ושל המוסד בו אמורה להתבצע ההשתלמות כמובילים בתחום.
כמו כן ,נלקח בחשבון פיזור תחומי ,תוך שאיפה לקדם את מגוון התחומים במדעי החברה.
מדי שנה מוענקים שש עד שמונה מלגות בתרדוקטורנטים (בשני המסלולים יחד).
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תחום
מדעי החברה
תכניות
ייעודיות

למחזור תשע"ט הוגשו  15בקשות ,מתוכן מומנו שש .שמות הזוכים
יערי מיה | האוניברסיטה העברית
התערבות מבוססת מחקר בגיל הרך  -הקשר בין מאפיינים הוריים
ותוצאות ההתערבות

כץ אורי | אוניברסיטת תל־אביב
האפקט של תעשיות שונות על פריון ,ילודה והון אנושי במאה ה־19

להב־רז יעלה | אוניברסיטת בן־גוריון
תיירות מין בעולם גלובלי :מחקר משווה על אודות פורומים מקוונים
של תיירות מין בישראל ובאנגליה

ציון וולדקס תניא | אוניברסיטת בר־אילן
פמיניזם דתי בישראל :ניתוח השוואתי של נקודות ההצטלבות בין מגדר,
תרבות ,פוליטיקה ומשפט במדינה "היהודית והדמוקרטית"

רגב ניב | האוניברסיטה העברית
ערך התגמול של סטריאוטיפים

שוורץ־טיירי טליה מיטל | אוניברסיטת תל־אביב
מקומן של תכונות האישיות בהסבר מעורבות עובדים סוציאליים
בסנגור חברתי־פוליטי

שחר ניצן | אוניברסיטת בן־גוריון
מנגנוני החלטה ניורונאלים בהפרעת קשב וריכוז
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שיחה עם ד"ר ג'ניפר אושר מהמחלקה לפוליטיקה וממשל ,באוניברסיטת בןגוריון
תחום
מדעי החברה

נורמות של אזרחות ,שימוש
במדיה דיגיטלית ,והשתתפות
פוליטית :מחקר פנל על
השפעת נורמות של אזרחות
על התנהגות פוליטית

שיחות עם
חוקרים

אחד המאפיינים של משטר דמוקרטי הוא מעורבותם הפוליטית של האזרחים
במה שקורה במדינה .חוקרים רבים מתריעים על כך שבעשורים האחרונים ניכרת
ירידה מתמשכת באחוזי ההצבעה בבחירות ומזהירים ,שהדבר מעיד על התרופפות
"בריאותה" של הדמוקרטיה .חוקרים אחרים מודאגים פחות בטענה שבמקביל
לירידה באחוזי ההצבעה ישנה עלייה בהתנהגויות פוליטיות אחרות ,כגון
השתתפות בהפגנות ובמחאות ציבוריות .מי צודק? האם יש סיבה לדאגה?

"באופן כללי" ,אומרת ד"ר אושר" ,כל המחקרים שנעשים
בעשורים האחרונים אכן מצביעים על שינוי בדפוסי ההתנהגות
האזרחית .קיימת בבירור ירידה בפעילויות שנעשות בזירה
הממוסדת ועלייה בפעילויות שמתרחשות מחוץ לזירה
הזאת .השאלה החשובה היא מהם הגורמים לשינויים האלה,
וכיצד הם עשויים להשפיע על הדמוקרטיה".

יש תשובות?
״ראשית ,יש תיאוריות .האחת טוענת ,שמה שקובע את אופי
המעורבות הפוליטית הוא הנורמות האזרחיות המקובלות
בחברה בזמן מסויים .כאשר הנורמות משתנות ,משתנה גם
תבנית הפעילות האזרחית״.

למה הכוונה ב"נורמות אזרחיות"?
״נהוג להבחין בין שתי רמות של נורמות אזרחיות .האחת
מתייחסת לנורמות שנתפסות עלידי האזרח כחובה ,למשל
הצבעה בבחירות .השנייה כוללת נורמות שאינן בגדר חובה

אלא בבחינת "התגייסות" (  )Engagementוהן מתבטאות
בפעילויות של התנדבות ,מחאה ,השתתפות בדיונים
פוליטיים באינטרנט ,וכד' .לכן ,כאשר חוקרים מסתכלים
על הירידה באחוזי ההצבעה בבחירות ,הם בוחנים למעשה
רק את הנורמות האזרחיות שהן בגדר חובה .חוקרים
אחרים ,שמסתכלים על אותם ממצאים ממש ,מציינים
את העלייה בנורמות של ההתגייסות ,כלומר המעורבות
האזרחית הוולנטרית .מכאן ,שהמעורבות הפוליטית
של האזרחים לא נעלמה ,אלא שינתה את פניה בהתאם
לנורמות החדשות.
תיאוריה אחרת גורסת ,שהסיבה העיקרית לשינוי בתבנית
ההתנהגות הפוליטית היא העלייה בשימוש במדיה
החברתית .הטענה היא שפלטפורמות תקשורת חברתית
כמו פייסבוק ,טוויטר וכד' מאפשרות מעורבות אזרחית לא
ממוסדת כמו :התארגנויות ,מחאות והפצת דיעות באופן
שנתפס כיעיל יותר מאשר הפעילות הממוסדת".
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מדוע זה סותר? הרי אפשר שהשינוי במעורבות הפוליטית
של האזרחים מתרחש גם בעקבות שינוי בנורמות וגם
כתוצאה מעלייה בשימוש במדיה החברתית.
"את צודקת ,אבל עד כה שני הגורמים האלה נבדקו בנפרד.
למעשה ,מעולם לא הוכח הקשר הסיבתי בין הנורמות
האזרחיות לתבנית המעורבות הפוליטית או בין השימוש
במדיה הדיגיטלית לתבנית המעורבות ,וייתכן שכל הגורמים
האלה קשורים זה בזה .ייתכן ,למשל ,שהנורמות האזרחיות
הן אכן הגורם המשפיע על תבנית המעורבות הפוליטית ,אלא
שהשפעתן מתווכת עלידי המדיה הדיגיטלית ,שמגבירה
או מחלישה אותן .יותר מכך ,ההנחה השלטת במחקר היא
שהנורמות האזרחיות והשימוש במדיה הם שקובעים את
תבנית המעורבות הפוליטית ,אבל ייתכן שגם ההיפך נכון,
שתבנית המעורבות מעצבת את הנורמות ומשפיעה על מידת
השימוש במדיה הדיגיטלית".

איך אתם מתכוונים לחקור את הנושא?
“ראשית ,כדאי לציין שישראל היא 'מעבדה' טובה לבדוק
את הקשרים בין שלושת הגורמים ,משום שכדי להבדיל בין
האפשרויות השונות יש לבחון משתתפים שיש ביניהם שונות
גדולה של הגורמים השונים .החברה הישראלית מתאפיינת
בשונות גדולה מבחינה סוציודמוגרפית ומבחינת מידת
החשיפה למדיה הדיגיטלית .משום כך ,הסקר יהיה טלפוני
ולא כפי שמקובל לעשות בשנים האחרונות ,באינטרנט ,כדי
לכלול בו גם אזרחים שהסביבה האינטרנטית לא זמינה או
פחות משמשת אותם בחיי היומיום.
שנית ,עד כה ,המחקרים שנערכו בנושא התבססו על ניתוח
סטטיסטי של פרמטרים שנבדקו בנקודת זמן אחת .ידוע
מהמחקר כי אם רוצים לראות שינוי ולקבוע יחסים של
סיבתיות ,צריך להסתכל על שתי נקודות זמן לפחות ,ולכן
אנחנו מתכוונים לערוך שני סקרים בהבדלי זמן של שנה זה
מזה .הנבדקים יהיו יהודים וערבים שייבחרו בדגימה מייצגת
עם דגימה עודפת של צעירים מפני שההנחה היא שהשינויים
ניכרים בעיקר אצל הצעירים .הכוונה היא לערוך את שני
הסקרים על אותם אינדיבידואלים ,כלומר שהסקר השני יחזור
לאותו אדם שהשתתף בסקר הראשון״.

איזה שאלות כולל סקר כזה? דוגמאות בבקשה.
״באופן כללי ,נעמוד על הערכים והנורמות האזרחיות של כל
משתתף (נורמות של חובה לעומת נורמות של התגייסות),
נבדוק את מידת פעילותו במדיה דיגיטלית  -ובפרט ברשתות
החברתיות  -ונלמד על התנהגותו המעשית.
למשל ,כדי לבדוק את עמדותיו של המשתתף באשר
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לפוטנציאל ההשפעה של האזרח על הממשלה ,אנחנו
מבקשים את התייחסותו למשפטים כמו" :לממשלה לא
אכפת ממה שאנשים כמוך חושבים" או "לאנשים כמוך אין
שום אפשרות להשפיע על מה שהממשלה עושה".
הנורמות האזרחיות שלו נחשפות עלידי כך שהוא מתבקש
לדרג את חשיבותם של גורמים שונים כמגדירים "אזרחות
טובה" .מוצגות לו 'נורמות חובה'  -הצבעה בבחירות ,תשלום
מיסים כחוק ,ציות לחוקים ותקנות ' -ונורמות של התגייסות' -
פעילות בארגונים חברתיים ופוליטיים ,השתתפות במחאות,
העדפה של מוצרים מסיבות פוליטיות וערכיות גם אם עלותם
גבוהה יותר ,וכד'.
לבסוף ,כדי לאפיין את המשתתף מבחינת פעילותו המעשית,
אנחנו בודקים האם הצביע בבחירות האחרונות והאם הוא
מתכוון להצביע בבחירות הבאות ומבקשים ממנו לציין אילו
פעולות פוליטיות מתוך רשימה שאנחנו מציגים לו הוא
נקט בשנה האחרונה .הרשימה כוללת :חתימה על עצומה,
קניית מוצרים מסוימים או החרמתם של אחרים ,השתתפות
בהפגנה ,עבודה במפלגה או בקבוצת פעולה ,שיתוף ברשתות
חברתיות של סיפורים פוליטיים שאחרים יצרו ,העלאת
תכנים פוליטים מקוריים ,וכד'".

מה את מקווה להשיג במחקר?
"עד לאחרונה נערכו מחקרים שמבוססים רק על סטיסטיקות
במדינות המפותחות ביותר :ארה"ב ,בריטניה ואוסטרליה.
אותי מעניין מה קורה בישראל .למשל ,האם היחסים בין
הנורמות האזרחיות ,השימוש במדיה הדיגיטלית והמעורבות
הפוליטית פועלות באופן דיפרנציאלי בתת קבוצות של
החברה הישראלית .מעניין אותי ,האם גם אצלנו קיימת
עלייה בשימוש במדיה הדיגיטלית ,כמו במדינות אחרות ,ואם
כן האם היא קשורה לעלייה בפעילות הפוליטית או להיפך
להתנתקות מהתחום הפוליטי ולנסיגה אל תוך בועה של
בידור ,צרכנות ,וכד' .הטענה המקובלת היא שלעליה בפעילות
הדיגיטלית יש כוח לגייס לפוליטיקה אנשים חדשים ,שלא
היו פעילים קודם ,מכל הסקטורים :עשירים ,עניים ,מהמרכז,
מהפריפריה ,וכו' .לעומת זאת טענה נגדית גורסת ,שהעליה
בפעילות הלא ממוסדת מגבירה את המעורבות הפוליטית
אצל הפעילים בלאו הכי ,ולכן פותחת פער ביניהם לבין אלה
שמנותקים מהפעילות הפוליטית.
המחקר הזה עשוי להעניק לנו תובנות באשר לדרכי הביטוי
השונות בדמוקרטיה הישראלית ,ואני מקווה שהוא ישמש
בסיס לדיון באשר להשלכות האפשריות על עיצוב מדיניות
שתעודד מעורבות פוליטית של אוכלוסיות מגוונות".

שיחה עם ד"ר נירה מוניצ'ור מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטת בראילן
תחום
מדעי החברה

"טלפון שבור" :ההשפעה של
מידע מיד שנייה (מפהלאוזן)
על חווית המוצר

שיחות עם
חוקרים

מה גורם לאדם להעדיף מוצר אחד על פני האחר? מה משפיע על המחיר שהוא
יהיה מוכן לשלם? ועד כמה מושג ה"נאמנות" רלוונטי להחלטות כאלה? שאלות
כאלה מאפיינות את התחום המדעי שנקרא "התנהגות של צרכנים" ועוסק
בתהליכים  -המודעים והלא מודעים  -שמובילים צרכנים להתנהגות מסויימת.
התחום הצעיר הזה נסמך על פסיכולוגיה ,סוציולוגיה ,אנתרופולוגיה וכלכלה
התנהגותית ומנסה לשאוב מהם תובנות כדי לעמוד על הגורמים המשפיעים על
קבלת ההחלטות של הצרכן .ד"ר נירה מוניצ'ור ,יחד עם הפוסטדוקטורנטית
ד"ר ענבל שטוקהיים ,עוסקות בענף מתפתח של התחום ,שזכה לכינוי "העברת
מידע מפה לאוזן" ובוחן את השפעתה של חשיפה לחוות דעת על התנהגותו של
הצרכן .התפתחותן של הרשתות החברתיות הקל מאוד על הפצתן של חוות הדעת
בין הצרכנים ,ומכאן שהשפעתן על תהליך קבלת ההחלטות הפכה גדולה יותר.

"רוב המחקרים שנעשים בתחום ,בוחנים עד כמה חוות הדעת
משפיעות על החלטת הקניה" אומרת ד"ר מוניצ'ור" .המחקר
שלנו מסתכל על הדברים מזווית קצת אחרת .נניח שהצרכן
כבר החליט על הקניה .האם חוות הדעת שהוא שמע לפני
הקנייה ,משפיעה גם על האופן שבו הוא חווה ומעריך את
המוצר?"

ומה מצאתן?
"כצפוי ,מצאנו שקריאה של חוות הדעת לפני החוויה,
משפיעה על החוויה .העניין הוא בפרטים :ראשית ראינו,
שההשפעה אינה סימטרית :חוות דעת שליליות משפיעות על
חוויית הצרכן יותר מאשר חוות דעת חיוביות .שנית ,מצאנו
שיש כיווניות להשפעה".

איך בודקים את זה?

כלומר?

"עורכים ניסוי .לוקחים מוצר חדש ,שהנבדקים לא נתקלו בו
קודם .חלק מהם חווים את המוצר ואז נשאלים על החוויה.
לחלק אחר נותנים לקרוא קודם מה אחרים אמרו על המוצר,
ורק אז מאפשרים להם לחוות אותו .גם הם נשאלים על
החוויה".

"באופן תיאורטי ,אפשר לחשוב על שלושה כיוונים ,שבהם
חוות הדעת יכולה להשפיע על הצרכן:
אפשרות אחת היא ,שצרכן שקרא חוות דעת לפני שחווה את
המוצר בעצמו ,יחווה את המוצר בכיוון חיובי יותר יחסית למי
שלא קרא חוות דעת ,משום שכאשר צרכן שומע
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סיפורים על המוצר לפני שהוא נפגש איתו ,זה גורם לו להרגיש
שהוא מכיר אותו ,ואנשים נוטים לאהוב את המוכר .מבחינה
זו ,לא משנה אם חוות הדעת הן שליליות או חיוביות.
האפשרות השנייה גורסת ,שצרכן שקרא קודם חוות דעת
יחווה את המוצר באופן מתון יותר ממי שלא קרא חוות דעת.
ממחקרים על העברת מידע ,אנחנו יודעים שככל שהמידע
עובר 'יותר ידיים' ,הוא מקצין .זה קורה גם מפני שאנשים
נוהגים לספר רק את תמצית הדברים ובוחרים בדרך כלל
את הדברים הקיצוניים יותר ,וגם משום שהשומעים מסננים
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וקולטים את הדברים הקיצוניים .ייתכן ,אם כן ,שנבדק
ששומע חוות דעת ורק אז חווה את המוצר ,ישים לב (לא
במודע ,כנראה) ,שחוות הדעת האלה יותר קיצוניות ממה
שהוא חווה באמת .הפער 'הצורם' הזה יעודד אותו למתן את
רושם החוויה כדי 'לחתור לממוצע' .בלשון הסטטיסטיקה,
הוא יעשה 'רגרסיה לממוצע'.
האפשרות השלישית מנבאת ,ששמיעת חוות הדעת תגרום
לצרכן לחוות את המוצר באופן קיצוני יותר ממי שלא שמע
קודם את חוות הדעת .הסיבה :חוות הדעת נותנות לגיטמציה

ומה מצאתם?
"מצאנו ,שמה שקורה בפועל מתאים לאפשרות השלישית:
כאשר קודם שומעים חוות דעת שליליות על המוצר ורק אחר
כך פוגשים בו ,אנשים חווים אותו באופן יותר שלילי מאנשים
שחוו את המוצר "מיד ראשונה" ,בלי לשמוע עליו קודם".

זה נכון גם לגבי חוות דעת חיוביות?
"לא ,זה עובד רק לגבי חוות דעת שליליות ,וזה מתאים
למחקרים קודמים שהראו שאנשים מסתמכים יותר על
חוות דעת שליליות ,שנחשבות יותר דיאגנוסטיות (מכילות
יותר מידע) .אנשים נוטים להתעלם מחוות דעת חיוביות,
שנחשבות סתמיות".

זו הטענה של טברסקי וכהנמן ,שהראו שבאופן כללי
אנשים מעניקים משקל רב יותר לאירועים שליליים מאשר
לאירועים חיוביים שקורים להם.
"בדיוק .נבדקים ששמעו קודם חוות דעת שליליות מתרשמים
מהמוצר בצורה יותר שלילית לאחר שהם מתנסים בו ,וזה
מתבטא לא רק כשהם מדרגים את חווית המוצר עלידי
'כוכבים' (כמו שעושים באתר אמזון ,למשל) ,אלא גם כשהם
מתארים אותה באופן מילולי .הם משתמשים במילים
שמבטאות רגשות יותר שליליים".

אולי חוות הדעת לא משפיעות על הצרכן ברמת החוויה
שלו מהמוצר ,אלא משפיעה על הדיווח שלו?
"זו בהחלט אפשרות שרצינו לשלול ,כי אפשר לטעון שאנשים
הם קונפורמים ולכן ייטו להתאים את הדיווח שלהם לזה של
האחרים .לשם כך ,השווינו בין קבוצה שקודם קראה חוות
דעת ואז חוותה את המוצר ,לעומת קבוצה שקודם חוותה את
המוצר ואז קראה את חוות הדעת.
אם הנבדקים מושפעים מחוות הדעת רק ברמה של הדיווח,
הרי שלא משנה אם הם יקראו אותן לפני או אחרי ההתנסות
במוצר .בשני המקרים ,הנבדקים אמורים לדרג את המוצר
באופן שלילי יותר מהקבוצה שלא הייתה חשופה בכלל לדעות
של אחרים .אבל זה לא מה שקורה .ההקצנה בדיווח מתרחשת
רק כשהנבדקים קוראים את חוות הדעת של האחרים לפני
שהם חווים את המוצר בעצמם .זה מחזק את המסקנה,
שחוות הדעת משפיעות על החוויה ולא על הדיווח".

"אנחנו משתמשים במוצרים שאפשר לחוות באינטרנט ,כדי
שנוכל להגיע להרבה נבדקים .משחקי מחשב ,למשל ,או
סרטונים קצרים  -סטנדאפ קומדי ,הרצאה או פרסומת .באחד
הניסויים הקרנו לנבדקים פרסומת ,שחלק מחוות הדעת
עליה היו שליליות וחלק חיוביות .לקבוצה אחת של נבדקים
הראנו רק את חוות הדעת החיוביות ולקבוצה אחרת רק את
השליליות .למרות שמדובר באותו סרטון ממש ,חוות הדעת
שנקראו לפני החשיפה לסרטון השפיעו מאוד על חוויית
הנבדקים".

תחום
מדעי החברה

לרגשות קיצוניים .אם ,למשל ,צרכן חווה חוויה שלילית,
בלי שהוא שמע קודם דברים שליליים על המוצר ,הוא עלול
לחשוב שמשהו אצלו לא בסדר ,שאולי הוא ביקורתי מידי.
אם גם חוות הדעת שקרא היו שליליות ,הן 'יכינו את הקרקע'
וייתנו לו לגיטימציה לחוות שליליות".

את יכולה לתת דוגמא למוצר שאתם בודקים?

שיחות עם
חוקרים

איך אתם יודעים שהנבדקים הרלבנטים קוראים קודם את
חוות הדעת ורק אז רואים את הסרטון?
"חוות הדעת מוצגות בעמוד נפרד וקודם לזה של הסרטון ,יחד
עם מידע לגבי המוצר ,הוראות לגבי המשימה של הנבדק וכד'".

ואיך יודעים שהנבדקים שסיפקתם להם חוות דעת אכן
קראו אותן? אולי הם התעלמו מהן?
"כיוון שהמחקרים נעשים באינטרנט ,אנחנו יכולים למדוד
את הזמן שהנבדקים צפו בעמוד .נבדקים שקוראים את חוות
הדעת משתהים הרבה יותר זמן מאלה שלא קוראים אותה".

ואולי אנשים שהם באופיים יותר ביקורתיים ושליליים,
נוטים לקרוא את חוות הדעת יותר מאשר האנשים
החיוביים ,ולכן מתקבלים דיווחים יותר שליליים?
"זו בהחלט שאלה מעניינת שכדאי לבדוק".

את יודעת ,אילו הייתי אני נבדקת והיו מראים לי סרטון
עם חוות דעת ,הייתי כנראה מדווחת על ההיפך מרוב
חוות הדעת ,בלי קשר לחוויה האמיתית.
"הנבדקים לא יודעים שאנחנו בודקים את השפעתן של חוות
הדעת .אנחנו מציגים בפניהם דף אינטרנט שיש בו כל מיני
פריטים ומידע ,והקבוצה הרלבנטית מקבלת גם חוות דעת.
הנבדקים לא יודעים ש"שיחקנו" דווקא עם חוות הדעת .בסוף
הניסוי ,כשאנחנו שואלים אותם מה לדעתם היתה מטרת
המחקר ,בדרך כלל אין להם מושג".

פתאום שמתי לב ,שהמילים "חוויה" ו"חוות דעת"
חולקות אותו שורש .חוות הדעת מבטאת חוויה ,אבל כמו
שרואים מהמחקר שלך גם מעצבת אותה.
"נכון! המעגליות הזו מרתקת בעיניי .חוויה של צרכן אחד
משתקפת בחוות הדעת שלו או שלה וזו ,בתורה ,מעצבת את
החוויה של צרכן אחר ,באופן שבא לידי ביטוי בחוות הדעת
של אותו צרכן שני וכו' .מעניין לבחון עד איזו חוליה בשרשרת,
חוות הדעת עדיין ממשיכות לעצב את החוויה".
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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 שלא
נחקרו עד כה בתחום קיים.
 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.
פרופ׳ דוד אנדלמן

התכנית מופעלת עלידי ועדה מקצועית המתחלפת מדי כמה שנים .בשנה החולפת הוועדה מנתה
כתריסר חברים ממוסדות מחקר שונים אשר יצגו את מגוון הפעילות המדעית האקדמית בארץ.
מטבע הדברים ,מחקרים התואמים את תכנית ביכורה הינם מחקרים פורצי דרך .תכנית ביכורה מיועדת לאפשר לחוקרים
לקדם כיווני מחקר אלה גם אם הדבר מצריך שינוי כיוון מהותי מצד החוקר ,ובלבד שהמחקר המוצע עונה לאחת מן הקטגוריות
המפורטות לעיל .במקרים כאלו ,בכדי לאפשר לוועדה להתחשב בחוסר ניסיון מוכח בתחום המוצע למחקר ,יש להראות כי אכן
מדובר בשינוי מהותי ,ולהסביר את הכיוון החדש גם בהקשר של ניסיון החוקר.
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 למחקר המוצע וכיצד הוא ישתלב
בפעילות המחקרית הכוללת של החוקר.
ההצעות נבחנו עלידי הוועדה בשני שלבים .בשלב הראשון נבחנה התאמה של כל ההצעות לתכנית ,ומספר מצומצם יותר של
הצעות עבר לשלב השני ונשלח לשיפוט חיצוני .הבחירה הסופית הייתה מבוססת על חוות הדעת של השופטים החיצוניים ושל
חברי הוועדה .השנה הוגשו  66הצעות שמתוכם זכו  7הצעות במענק לתקופה של שנתיים בשיעור כולל של כ 1.7מיליון .₪
תכנית ביכורה עברה לאחרונה שינוי מהותי .ההצעות הזוכות מקבלות מימון ראשוני לשנתיים במקום שלוש שנים ,כאשר המטרה
היא לזהות מתוכן הצעות בעלות פוטנציאל ניכר לפיתוח כיווני מחקר חדשניים לטווח ארוך .לאחר כ 18חודשים ,חוקרים שמאמינים
כי מחקרם אכן מצדיק זאת ,מוזמנים להגיש הצעה למימון חדש שיכולה להיפרש על כארבע שנים נוספות .זו השנה הראשונה בה
הוועדה ישמה את השינוי ובחנה כחצי תריסר בקשות שהוגשו להמשך מימון .לאחר קבלת חוות דעת חיצוניות בחרה שתי הצעות
מובילות בהן ניכר פוטנציאל למחקר משמעותי .הצעות אלו יקבלו מימון לארבע שנים נוספות מעבר לשנתיים הראשונות.
אני מבקש להודות לחברי הוועדה על עבודתם המסורה והדיון המרתק שהתפתח בהצעות המחקר .תודה לפרופסור בני גיגר ,יו"ר
ההנהלה האקדמית ,ולד"ר תמר יפהמיטווך ,מנכ"לית הקרן הלאומית למדע על הצעותיהם לשיפורים ועל תמיכתם המתמדת
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.
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ראש התכנית

רשימת הזוכים בתכנית ביכורה
תכנית
ביכורה

שלב ראשון
דעואל ליאון | האוניברסיטה העברית

רפאלי בעז | אוניברסיטת בן־גוריון;

האם ניתן לרשום פעילות  EEGרחבת פס בתדרים

נלקן ישראל | האוניברסיטה העברית

גבוהים מהקרקפת?

הבנת שמיעה מרחבית וקידום עיבוד אותות
אודיו בסביבה אקוסטית אמיתית

סטראסר דניאל | האוניברסיטה העברית;
הבר עודד ,זייפמן דניאל | מכון ויצמן למדע

שבת דורון | אוניברסיטת תל־אביב

"דרך המראה" :הדמיית פרגמנטציית יונים

דיאוקסיטנים כימולומיסנטיים כמקור אור
פנימי לטיפול רפואי פוטודינמי :פוטוסינטיזייזרים

סלובין חמוטל | אוניברסיטת בר־אילן

מותאמים לטיפול בגידולים סרטניים במיקום עמוק

ראייה מלאכותית ברזולוציה גבוהה בקליפת המוח
הראייתית הראשונה

שוורצמן מארק,
פורגדור אנגל | אוניברסיטת בן־גוריון

סל־מן (וכסלר) נטע | אוניברסיטת בן־גוריון;
רוזנשיין אילן | האוניברסיטה העברית

רגולציה מרחבית של האיזון המאקטב־המעכב
במערכת החיסון המולדת

זיהוי מנגנון לא מוכר להצגת חלבונים טרנס־ממברנליים
על־פני תאים

המשך מימון ארוךטווח
גוטפרוינד יורם ,דרדיקמן דור משה | הטכניון;
אולנובסקי נחום | מכון ויצמן למדע
ייצוג המרחב בהיפוקמפוס של ציפורים

הדני לילך ,ספיר יובל ,יובל יוסי | אוניברסיטת תל־אביב
ביואקוסטיקה של צמחים :האם צמחים משתמשים באותות
אקוסטיים לתקשורת?
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פעילות
ביןלאומית

תכניות לשיתוף פעולה מחקרי דולאומי מתבצעות בארץ מזה שנים רבות ,בעיקר במסגרת הקרנות הדולאומיות ,קרן
ארה“בישראל ( )BSFוקרן גרמניהישראל (  )GIFהתורמות תרומה חשובה לקשרי המדע הבינלאומיים של ישראל.
מזה מספר שנים ,הרחיבה הקרן הלאומית למדע את השתתפותה בתכניות ביןלאומיות.
פעילות זו החלה במסגרת התכנית השישית של האיחוד האירופאי והורחבה בתכנית השביעית.

בעבר השתתפה הקרן בשני פרויקטים במסגרת תכנית )European Research Area Networking ( ERA-NET
 .1קונסורציום בנושא Nanoscience in the European Research Area
 .2קונסורציום בנושא של ביולוגיה של מערכות Systems Biology -

במסגרת היוזמה להרחיב את הפעילות המחקרית הבינלאומית לחזיתות נוספות עלידי הות״ת ומשרד האוצר ,נרתמה
הקרן הלאומית למדע להובלת היוזמה .במסגרת זו ,נחתם הסכם לשיתוף פעולה מדעי עם הקרן הלאומית למדעי הטבע
בסין (  ,)NSFCוכן עם מועצת המענקים לאוניברסיטאות (  )UGCבהודו .תכנית שיתוף הפעולה עם סין יצאה לדרך בסתיו
 ,2012ובנובמבר  2013היה מועד ההגשה של המחזור הראשון לשיתוף הפעולה עם הודו.
במחזור  2015החל גם שיתוף פעולה בין המכון הקנדי לחקר הבריאות (  ,)CIHRהמרכז הביןלאומי למחקר ופיתוח ( ,)IDRC
וקרן עזריאלי (קנדה) לבין הקרן הלאומית למדע.
תכנית לשיתוף פעולה עם הקרן הלאומית למחקר בסינגפור (  )NRFיצאה לדרך במחזור .2016
באותו המחזור החלה לפעול תכנית נוספת ,הפעם בשיתוף עם האגודה היפנית לקידום המדע ( .)JSPS
ראוי לציין כי בנוסף לפעילויות אלה ,נפתחו תכניות משותפות של הקרן וגופים שונים בעולם (כגון מכון  Broadבארה״ב
(ראה עמ׳ .)57
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.

הקרן הלאומית למדע שותפה ב )Global Research Council ) GRC
מועצת המחקר העולמית הינה גוף המאגד בתוכו נציגים מכל קרנות המחקר הבסיסי ברחבי העולם.
הקרן שותפה בדיוני ה  GRCבמטרה לגבש עקרונות והנחיות אחידים לשיפוט מצוינות מדעית והפיכת המועצה לפורום
לקידום איכות מדעית.
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תכנית משותפת לקרן הלאומית למדע
ולקרן הלאומית למדעי הטבע בסין
הודות להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למדעי הטבע בסין והקרן הלאומית למדע ,הופעלה זו השנה השישית,
תכנית לשיתוף פעולה מחקרי מדעי .מטרת התכנית הינה טיפוח שיתופי פעולה מחקריים בין מדענים מסין ומישראל.
התכנית ממומנת עלידי ממשלות סין וישראל באמצעות שתי הקרנות.

שיתוף הפעולה מתבסס על שני מרכיבים מרכזיים
 .1קידום מחקרים משותפים בהשתתפות מדענים סינים וישראלים בכל תחומי מדעי הטבע .מענקי המחקר יהיו עד לסכום
של  $200,000לשנה למשך שלוש שנים ,שיתחלק בין שתי קבוצות המחקר.
 .2קיום סדנאות מחקר משותפות אשר יתקיימו בסין או בישראל ,ואשר תספקנה הזדמנות לחוקרים ישראלים וסינים
להכיר ולהיחשף לתחומי פעילותם של שני הצדדים.

למחזור ההגשות השישי נבחרו להגשה התחומים
Life Sciences and Medical Sciences Cluster:
; Life Sciences - Bioinformatics; Microbiology; Cell and Developmental biology; Immunology; Biochemistry

Molecular biology; Neurobiology and Cognitive psychology; Zoology; Ecology; Marine Biology; Agriculture and
Plant sciences
; Medical Sciences - Neurodegenerative diseases; Cancer; Cardiovascular diseases; Infection and Immunity

Materia medica and Pharmacology, Hematopoiesis and Blood diseases
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למחזור תשע"ט הוגשו  151בקשות; מתוכן מומנו  35בקשות .שמות הזוכים

Li Qing | Peking University

Yin Dongmin | East China Normal University

חקר שיכפול הדנא תוך כדי יצירת כרומטין בשמרים

איזון ההפרעה בהולכה עצבית גלוטמטרגית

פעילות
בין-לאומית

אהרוני אמיר | אוניברסיטת בןגוריון

גייזלרסלומון אינה | אוניברסיטת חיפה

בהיפוקמפוס במודלים של סכיזופרניה בעכבר

אוליצקי איגור | מכון ויצמן למדע
Chen Lingling | Chinese Academy of Sciences

גליקמן מיכאל | הטכניון

גורמים הקובעים את הגורל של מולקולות  RNAארוכות לאחר השעתוק

Cong Yao | Shanghai Institutes for Biological Sciences,

אורי נעמי | האוניברסיטה העברית
Jiao Yuling | Institute of Genetics and Developmental Biology,
Chinese Academy of Sciences

בקרת התפתחות העלה עלידי אוקסין

איוב נביה | הטכניון
Liang Jing | Peking University Health Science Center, Beijing

אפיון תפקיד הקרוטונלציה של ליזינים ,המתווכת עלידי
החלבון  ,CDYLבתיקון נזקי  DNAוסרטן

Chinese Academy of Sciences

הפרוטאזום בפעולה :מנגנון זיהוי הסובסטרט ,עיבודו,
ושיפעול הפרוטאוליזה

גרפי גדעון | אוניברסיטת בןגוריון
Huang Zhenying | Chinese Academy of Sciences

אקולוגיה של זרעים :תפקידן של קליפות הזרע המתות
באגירת חלבונים וחמרים אחרים וחשיבותן בנביטה
והתבססות נבטים

אילן מיכה | אוניברסיטת תלאביב

דומיניסיני דן | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

Li Zhiyong | Shanghai Jiao Tong University

Yi Chengqi | Peking University

מבנה ותפקוד של מיקרואורגניזמים החיים בסמביוזה עם ספוגים
ממגוון בתי גידול והשתנותם בזמן ובמרחב

סימנים אפיטרנסקריפטומיים חדשים  -פענוח התפקיד ומנגנון

אשרוב ניר | אוניברסיטת תלאביב
Liu Wei | Peking University First Hospital

ניתוח של מנגנוני התנגדות אנטי פטרייתי בּפִט ִרי ָה
הפתוגנית Aspergillus fumigatus

גוטהילף יואב | אוניברסיטת תלאביב
Yan Jun | Shanghai Institutes for Biological Sciences,
Chinese Academy of Sciences

סין

הפעולה של 1מתילאדנוזין ושל '2מתילריבוז ב RNAשליח

זיסויין אברהם | אוניברסיטת בראילן
Jing Jian | Nanjing University

וויסות נוירוני פיקוד המווסתים אכילה באפליזיה עלידי למידה

יובל גלית | אוניברסיטת תלאביב
Liu Jia | Beijing Normal University

איזה סוג של למידה נחוצה למוחיות בזיהוי פנים?

התפקיד והרגולציה של נוירונים פינאליים במערכת השעון הצירקאדי

יזרעאלי שי | מרכז שניידר לרפואת ילדים
גוטליב אייל | הטכניון

Chen Sai-Juan | Shanghai Institute of Hematology, Jiao Tong

Zhou Bin-Bing | Shanghai Jiaotong University School of Medical

,University School of Medicine

פגיעות מטבולית ורגישות לנזק גנומי בסרטן כליה עם חוסר
באנזים פומוראז בעקבות שינויים בסינטזת נוקלאטודים

חקר המנגנונים ופיתוח טיפולים מכווני מטרה לסוגי לוקמיה
לימפובלסטית חדה בעלי פרוגנוזה גרועה בילדים ,מתבגרים
ומבוגרים צעירים

גולדבורט אמיר | אוניברסיטת תלאביב
Xiang Ye | Tsinghua University

לוי אופיר | אוניברסיטת תלאביב

גישה אינטגרטיבית לחקר המבנה והדינמיקה של נגיפים פילמנטים

Zeng Zhi-Gao | Chinese Academy of Science

מסוג בקטריופאג'ים במצבם הבוגר ובהתהוות עלידי

אינטרקציות אקולוגיות תחת שינוי אקלים :כיצד שינויים בכסות

שילוב תהודה מגנטית גרעינית ומיקרוסקופיה אלקטרונית

צמחיה ובצפיפות טרף עשויים להשפיע על לטאות מדבריות?
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לוי דניאל | המרכז הבינתחומי

קרן ניר | האוניברסיטה העברית

Gui Xue | Beijing Normal University

Sen-Fang Sui | Tsinghua University

המוח המקשר :חקר רבאופנתי של התשתית

פוטוסינטזה בסביבה הימית :כיצד מצליחות מערכות אנטנה

המוחית של זיכרון אסוציאטיבי

לתמוך ביעלות ובטווח הדימאני הדרוש לפוטוסינטזה בים

לרס אמנון | מינהל המחקר החקלאי

ריכטרלוין גל | אוניברסיטת חיפה

Li Tianlai | Shenyang Agriculture University

Xu Lin | Kunming Institute of Zoology, Chinese Academy of Sciences

חקר מעורבות שינויים ביציבות  mRNAבתגובת הצמח

בילטרליות במעגלי קורטקס פרהפרונטליאמיגדלההיפוקמפוס

לעקת קור ובקרה אפשרית עלידי ריבונוקליאז מטיפוס T 2

בתיווך קריאה מזיכרון והכללת זיכרון פחד

מושליון מנחם | האוניברסיטה העברית

שגיא אמיר | אוניברסיטת בןגוריון

Xu Pei | Zhejiang Academy of Agricultural Sciences

Li Fuhua | Institute of Oceanology, Chinese Academy of Sciences

שילוב שיטות פנוטיפינג פונקציונלי עם מיפוי גנטי מתקדם לחקר

רמות בקרה על הרגולציה של הרבייה בסרטנים מעשירי רגליים -

תכונות אגרונומיות מורכבות של צמחי יבול בתגובה לעקה אביוטית

גישור בין קביעת הזוויג להתמינות הזוויגית

מנדלבוים עופר | האוניברסיטה העברית

שולדינר אורן | מכון ויצמן למדע

Li Fubin | Shanghai Jiao Tong University

Zhang Yongqing | Chinese Academy of Sciences

להתקיף את הציר  TIGIT -PVRעל מנת להלחם בסרטן

פיענוח המנגנונים שבהם משפיעים תאי הגליה על

באמצעות נוגדנים

התפתחות מערכת העצבים

נוי דרור | מרכז ידע גליל

שילר ג׳קי | הטכניון

Zhao Kai-Hong | Huazhong Agricultural University

Xu Ninglong | Shanghai Institutes for Biological Sciences,

אנלוגים פשוטים של פיקוביליזומים :תכנון ואפיון חלבונים מרובי

Chinese Academy of Sciences

כרומופורים קושרי פיקובילינים ,כלורופילים וקרוטנואידים

מנגנונים דנדריטלים העומדים בבסיס תהליכי תפישה
וקבלת החלטות בתאים קורטיקלים מזוהים

נלקן ישראל | האוניברסיטה העברית
Chen Xiaowei | Third Military Medical University

שלוש לירן | מכון ויצמן למדע

פלסטיות תלוית נסיון בקליפת המוח השמיעתית

Cheng Tao | Institute of Hematology &amp; Blood Diseases

בחיה מתנהגת :מנגנונים מעוררים ומעכבים

Hospital, Chinese Academy of Medical Sciences

תפקידן של מוטציות  spliceosomeוהזדקנות מח העצם

סיונוב אדוארד | מינהל המחקר החקלאי

בהתפתחותה של לוקמיה

היבטים מולקולריים של רגולציית ביוסינתזה של

שקד יעלה | האוניברסיטה העברית

מיקוטוקסינים עלידי Penicillium expansum

Dalin Shi | Xiamen University

Bi Yang | Gansu Agricultural University

ייצרנות ראשונית באוקיינוס המשתנה  -השפעת החמצת

סלובין חמוטל | אוניברסיטת בראילן

האוקיינוס על הציאנובקטריה טריכודזמיום ועל יכולתה

Wang Wei | Institutes of Neuroscience,

לקלוט ברזל חלקיקי ואבק

מנגנונים עצביים של הפרדת אובייקטים מרובים מהרקע

שרון עמיר | אוניברסיטת תלאביב

במערכת הראייה :גישה רב מיימדית

Jiang Daohong | Huazhong Agricultural University

Chinese Academy of Sciences

השפעת מיקוווירוסים על פתוגניות של הפטריה בוטריטיס

פודבילביץ בנימין | הטכניון
Ou Guangshuo | Tsinghua University

שרמן מיכאל | אוניברסיטת אריאל

ניתוח המנגנונים העומדים בבסיס איחוי תאי המתווך

Xiao Zhi-Xiong | Sichuan University

עלידי החלבון EFF 1

מיקוד החלבון הלם  Hsp 70בסרטן הראש והצוואר

110

פעילות
בין-לאומית

תכנית משותפת עם
וקרן עזריאלי (קנדה)

CIHR & IDRC

התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין המכון הקנדי לחקר הבריאות (  )CIHRוהמרכז הביןלאומי למחקר
ופיתוח (  ,)IDRCהקרן הלאומית למדע ,ותרומתה הנדיבה של קרן עזריאלי.

סין
וקנדה

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 (לחוקר הישראלי מהקרן הלאומית למדע) הינו  ₪ 1,540,000למשך שלוש שנים.

במחזור זה הוגשו בקשות בנושא


נוירוביולוגיה

למחזור תשע"ט הוגשו  45בקשות; מתוכן מומנו שש בקשות .שמות הזוכים
בינשטוק אלכסנדר | האוניברסיטה העברית
Zamponi Gerald W. | Univ. Calgary Health Sciences Center

קשריות פונקציונלית של מעגלים הקפיים ומרכזיים המעבדים מידע הודות לגירוים מכאיבים

גושן ענבל | האוניברסיטה העברית
Murai Keith | McGill University

מנגנונים מולקולריים ומבניים של שיפור זיכרון המתווך על־ידי אסטרוציטים

זהרי אהוד | האוניברסיטה העברית
Pack Christopher | McGill University

שיקום יכולות ראייה באמצעות טכניקות למידה המעודדות שינויים מוחיים באיזורים מוחיים ייעודיים

מזרחי עדי | האוניברסיטה העברית
Woodin Melanie | University of Toronto

מנגנונים סינפטיים של למידה תפישתית

ריינר אורלי | מכון ויצמן למדע
Schuurmans Carol | Sunnybrook Research Institute University of Toronto

פענוח תבנית של התפתחות המוח תוך שימוש בתרביות של מיני מוחות

שטרק ערן | אוניברסיטת תל־אביב
Peyrache Adrien | McGill University

ניטור בזמן אמת של ירי מגוון תאי עצב
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התכנית שמה לה למטרה לטפח את שיתופי הפעולה המחקריים בין מדענים מיפן ומישראל .התכנית מופעלת הודות
להסכם שיתוף פעולה בין האגודה היפנית לקידום המדע (  )JSPSלקרן הלאומית למדע .רשאים להגיש בקשות לתכנית
חוקרים בעלי מענקים אישיים פעילים של הקרן הלאומית למדע.

פעילות
בין-לאומית

תכנית משותפת
ישראל  -יפן

יפן

למחזור תשע"ט הוגשו  22בקשות; מתוכן מומנו שש בקשות .שמות הזוכים
גל מעין | מרכז ידע גליל
Kon Takevchi | Molecular Profiling Research Center for Drug Discovery, Tokyo

פיתוח ומציאת מולקולות מעכבות למערכות רב־מולקולריות של אינטראקציות חלבון-חלבון

מאיר יגאל | אוניברסיטת בן־גוריון
Masatoshi Sato | Kyoto University

זיהומים מגנטים ואפקט קונדו במצבי שפה סליליים במבודדים טופולוגים עם ספין גדול מ־1/2

עוזרי רועי | מכון ויצמן למדע
Fakashi Mukaiyama | University of Osaka

חקר אינטראקציות אולטרה־קרות בין אטומים ניטרליים לאטומים יונים

שטיין מרדכי | המכון הגיאולוגי
Hiroyuki Kitagawa | Instiitute of Space - Earth Environmental Research

רדיוקרבון כעוקב הידרולוגי של ים המלח בגלציאל האחרון

שרוני עמוס | אוניברסיטת בר־אילן
Isao Inoue | Instiitute of Advanced Industrial Science and Technology

תכונות אלקטרוניות של מערכות המראות מעבר מוליך־מבודד עם קורלציית אלקטרונים עבור מחשוב נוירומורפי
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קרנות
ופרסים
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קרן דורות
קרן שמורה למחקר בסיסי במדעי החיים
קרן דורות מארה“ב הצטרפה ב־ 1991לקרן השמורה למחקר בסיסי שבניהול האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים .הקרן,
המנוהלת על־ידי  ,P.E.F. Israel Endowment Funds Incתרמה שלושה מיליוני דולרים למימון תכניות מחקר מעולות של מדענים
מצטינים בתחומים של מדעי החיים והרפואה .עם השנים נוספו לקרן דורות עוד תרומות.
קרן דורות מממנת בתשע“ט  10תכניות מחקר בסכום של כ 3.4מליון  .₪שמות הזוכים

ביסקר גילי | אוניברסיטת תל־אביב

ניר יובל | אוניברסיטת תל־אביב

אפיון פרופיל מטאבולי של תאי סרטן בודדים

איבוד הכרה בהרדמה :תפקידה של קישוריות

בעזרת ננו־צינוריות פחמן פלורסנטיות

תפקודית בקליפת המוח

 4 :2018שנים

 5 :2015שנים

גבע־זטורסקי נעמה | הטכניון

פלטי רז | הטכניון

אפיון המכניזמים של התקשורת בין חיידקי

 CRACמנגנוני הפעלה של תעלת היונים

המעיים הסימביונטים והמאכסן

 4 :2018שנים

 5 :2017שנים

קליסמן ניר | האוניברסיטה העברית
גוטליב־דרור יובל | האוניברסיטה העברית

אפיון מיבני של אינטרקציות בין השפרון

תפקוד קוקסיאלה בקרציות ריפיצפלוס:

האאוקריוטי  CCTוהחלבונים אותם הוא מקפל

מעדויות חישוביות ליישומי הדברה

 4 :2015שנים

 5 :2018שנים

קמחי טלי | מכון ויצמן למדע
גופנא אורי | אוניברסיטת תל־אביב

תפקיד נוירונים דופמינרגים בעלי שונות זוויגית

 CRISPR-casבארכיאה הלופיליות -

באזור ה־  AVPVברגולציה של התנהגות הורית

מניעת מעבר אופקי של גנים ואנטגוניזם בין מינים

 5 :2015שנים

 4 :2015שנים

שולמן זיו | מכון ויצמן למדע
מאיו ליאור | אוניברסיטת תל־אביב

רגולציה תאית של תהליך יצירת נוגדנים בעזרת

תפקידיו של המטבוליט  NADבבקרה

דימות איברים שלמים

על אקטיבציית אסטרוציטים

 5 :2018שנים

 4 :2016שנים
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קרן צ'ארלס ה .רבסון
קרנות
ופרסים

קרן שמורה למחקר בסיסי במדעי החיים
לקרן רבסון בארה“ב שמורה זכות הראשונים ,בהיותה הקרן הראשונה אשר נענתה ,ב־ ,1987ליוזמה של האקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים להקים קרנות שמורות למחקר בסיסי בעזרת יהודי התפוצות והארץ .קרן רבסון תומכת במענקי הקרן
הלאומית למדע מאז  ,1988על־פני שמונה מחזורי מענקים.
קרן רבסון מממנת במחזור זה מענק מחקר בגובה  ₪ 240,000שניתן השנה למשך חמש שנים.
הדני לילך | אוניברסיטת תל־אביב
התאוריה האבולוציונית והמיקרוביום :מודלים של שיתוף פעולה ואדפטציה

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 ,והיא
מופעלת החל משנת .1991
קרן רקאנטי מסייעת במימון ,בגובה של  ,₪ 95,000למענק מחקר שניתן למשך ארבע שנים במחזור .2015
עוזרי רועי | מכון ויצמן למדע
ספקטרוסקופיה מדוייקת של תערובת אטומים יוניים אולטרה־קרה

קרן לקידום החינוך והמדע
ע"ש זהבה וצבי פרידנברג ז"ל
הקרן הוקמה מעזבון המנוח צבי פרידנברג ז"ל ,והיא מנוהלת עלידי החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל .מדי שנה מעניקה
הקרן שני פרסי מחקר לחוקרים שזכו במענק הקרן הלאומית למדע באותה שנה .השנה הפרסים היו בגובה  ₪ 16,000וניתנו לשנה
אחת .התחומים שבהם ניתנים הפרסים נקבעו בצוואתו של צבי פרידנברג המנוח .הפרסים לשנת תשע"ט הם בתחומי פיסיקה
וחינוך .הפרסים ניתנים משנת  .1993השימוש בכספי הפרס כפוף לתקנון הקרן הלאומית למדע.
לוי שרונה טל | אוניברסיטת חיפה

פרז גלעד | מכון ויצמן למדע

חומר .רב .בתנועה :למידת מדעים דרך בניית מודלים

חיפושי פיסיקה חדשה בחזיתות האנרגיה

חישוביים של מערכות מורכבות

טנְסִיבִּיּות
והאִינ ְ ֶ

 4 :2018שנים

 4 :2018שנים
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שיתוף פעולה אוניברסיטאות  -מכללות

בקשת התוספת אפשרית באחד משני המקרים
 בקשות המוגשות באמצעות מכללה ושבה לפחות חוקר אחד ממכללה אשר לו שותף מאוניברסיטת מחקר בארץ
(אם כחוקר/ים ראשי/ים או באמצעות מכתב שיתוף פעולה המפרט את חלקו של החוקר במחקר).
 בקשה המוגשת עלידי אוניברסיטה ובה לפחות שני חוקרים ראשיים כאשר אחד מהם ממכללה.

שת"פ אוניברסיטאות
ומכללות

ביוזמת ות"ת ובמטרה לעודד שיתופי פעולה בין חוקרים ממכללות לחוקרים באוניברסיטאות ,ניתן לבקש ,במסגרת מענקי
המחקר האישיים ,תוספת מימון של עד  ₪ 80,000לשנה לשלוש שנים לכל היותר ,לצורך שיתופי פעולה.

רשימת הזוכים בתוספת במחזור זה
בן־דוד בעז | המרכז הבינתחומי;
סנדלר וונדי | אוניברסיטת חיפה
תפישת רגשות בשפת סימנים :ערוץ לקסיקאלי (מילולי) מול לא־לקסיקאלי (טון)

גובר אברהם | אוניברסיטת תל־אביב;
ינקונסקו ראובן | שנקר
סוגיות בסיסיות של קרינה ותהליכי אינטראקציה קרינתית חדשים של
אלומות אלקטרונים חופשיים

גולדנברג יעקב | המרכז הבינתחומי;
שפירא דניאל | אוניברסיטת בן־גוריון
שיווק דרך מובילי דעה באתרי תוכן  -שינוי פארדיגמה

יפתחאל אורן | אוניברסיטת בן־גוריון;
צפדיה ארז | המכללה האקדמית ספיר
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