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אודות הקרן
הלאומית למדע

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 מיליון דולר .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
ובעקבותיה 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 ,המונה  12חברים ,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 ,שלושה אנשי ציבור וארבעה פרופסורים מן המניין במוסדות להשכלה גבוהה.
ההנהלה האקדמית של הקרן מונה 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 תש"פ 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 תש"פ ,בכל מסלולי הפעילות ,עומד על כ־ 691מיליון .₪
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אודות הקרן
הלאומית למדע

דבר יו״ר
ההנהלה האקדמית

חברות וחברים יקרים,
פעילות הקרן הלאומית הינה ,מעצם טיבה ,פעילות מחזורית ,ועם זאת משולבים בה ,מדי שנה
נושאים חדשים ותכניות חדשות .המענקים שהוגשו לפני שנה ,ואשר נשפטו ואושרו במהלכה,
מופעלים ויוצאים לדרכם בימים אלה ,ואנחנו נמצאים לאחר ׳עונת ההגשות׳ של ״מחזור
תשפ"א״ ,ובו מגוון רחב ומעניין של תכניות ליבה ותכניות ייעודיות חדשות.
בשנים האחרונות אנו חווים ״תחרות מתמשכת״ בין העלייה בתקציב הקרן לעליה השנתית
פרופ׳ בני גיגר
הממוצעת במספר הבקשות .מצב אשר לא מאפשר ,הלכה למעשה ,להגדיל משמעותית את
גובה המענקים .הגידול במספר הבקשות בולט במיוחד במדעי החברה ובמדעי הרוח (כ26.0%
ו 25.8%בהתאמה על פני חמש השנים האחרונות) .מעבר לכך ,בשנתיים האחרונות הושת קיצוץ בתקציב הליבה שתוכנן
בתחילת החומש ,מצב שהרחיק אותנו מהיעדים של הגדלה משמעותית של המענקים.
על אף כל אלה ,הגידול בתקציב איפשר לנו להגדיל בכ 10.6%את גובה המענקים החדשים במהלך  5השנים האחרונות,
גידול שהוא קטן ואיטי מן הראוי ,אך מהווה שינוי בכיוון הנכון .למחזור תש"פ (זה שמימונו התחיל באוקטובר )2019
הוגשו  1,789בקשות למענקי מחקר אישיים ,מתוכן אושרו למימון ( 582שהם  .)32.5%בהקשר זה ראוי לציין כי ישנה
בות״ת כוונה להמשיך ולהגדיל את התמיכה בקרן גם במהלך השנים הקרובות ,ואנחנו תקווה שכוונה זאת אכן תמומש.
פתיחת תכניות ייעודיות בתחומים מסוימים שבהם ״מתח ההוצאות״ גדול במיוחד ,מאפשרת לתת מענה (ולו חלקי)
לעלויות מחקרי החוקרים.
תחום אחד אשר עבר תמורות במהלך השנה האחרונה הינו התמיכה בתשתיות מחקר .מזה זמן מקיימים בות"ת דיונים
בנוגע לדרך חלוקת המשאבים לציוד ,והתקבלה החלטה כי מסלול התמיכה במענקי ציוד מוסדי ,אשר הופעל עלידי הקרן
במשך שנים רבות ,בהיקפים קטנים יחסית ,ייפסק והמימון ,בהיקף מתוגבר ,יופעל ישירות עלידי ות״ת .במקביל ייפתחו,
במחזור הקרוב ,שני מסלולי הגשה חדשים לציוד:
 מסלול חדש לתמיכה בציוד לחוקרים ׳באמצע הדרך׳ :ההקצבה מיועדת להשתתפות הקרן הלאומית למדע ברכישת
ציוד מדעי עבור חוקרים באוניברסיטאות בלבד בעלי מעמד אקדמי של פרופ' חבר או פרופ' מןהמניין הנמצאים כיום
באמצע דרכם האקדמית (בין השנה העשירית לשנה ה 22להצטרפותם לסגל האקדמי).
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מסלול למימון הנגשה לתשתיות מחקר :ערוץ מימון (חדש אף הוא) הקשור להנגשת תשתיות מחקר הממוקמות
באוניברסיטאות בארץ לכלל קהיליית החוקרים באקדמיה .תשתיות המחקר שהוכרו לצורך זה אמורות לעמוד
בקריטריונים שנקבעו עלידי הקרן בעצה אחת עם אוניברסיטאות המחקר .המסלול יפתח בשלב מאוחר יותר.

מעבר לאלה ,תפתח במחזור הקרוב תכנית מחקר חדשה בתחום סכרת הנעורים ,בשיתוף עם ה  JDRFהעולמי ,גוף
מרכזי ,עמו שיתפנו פעולה בעבר בהצלחה .התכנית מופעלת עלפי הסכם שיתוף פעולה חדש בין ה  JDRFהעולמי
והקרן הלאומית למדע .התכנית נועדה לחזק את המחקר הבסיסי והקליני בישראל בתחום של מחלת הסכרת מסוג 1
(  )type 1 diabetesכדי להגיע לתובנות לגבי התפתחות המחלה ולפיתוח גישות חדשות למניעה ,טיפול וריפוי .התכנית
תממן הקמה של מרכזי מצוינות בהם יבוצעו מחקרים בשיתוף פעולה בין מספר חוקרים ,והיא תעודד מדענים ורופאים
נוספים להשתלב במחקר של סכרת מסוג זה .בהשוואה לתכניות הקרן האחרות ,נועדה תכנית זו לתמוך במחקרים בהיקף
רחב במיוחד שיאפשר שימוש בגישות מחקריות ובכלי מחקר מגוונים וייחודיים.
  
במחזור תש״פ נוספו שתי תכניות ייעודיות חדשות אשר נכללות ב׳מפת הדרכים׳ של הות״ת:


תכנית בתחום המדעים הקוונטיים :התכנית היא פרי שיתוף פעולה בין הות"ת 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 ניתנים לתקופה של שלוש שנים .גובה המענק הוא בהתאם לצרכי המחקר בגובה של עד  ₪ 400,000לשנה,
לחוקר ראשי ניסיונאי ועד  ₪ 320,000לשנה לחוקר ראשי תיאורטיקאי .בנוסף ,ניתן לכלול בקשה לציוד ייעודי משמעותי
הדרוש לצורך ביצוע המחקר בסכום של עד מחצית מסך המענק הכולל לכל חוקר.



תכנית 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 .מטרת התכנית הינה קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בישראל ,שיביא להבנה מעמיקה של ביולוגיה של האדם
ושל מנגנונים המעורבים במחלות אנושיות .התכנית מבוססת על איגום משאבים של הות״ת ,ישראל דיגיטלית ושל
גופים פילנתרופיים ,ובכללם יד הנדיב (ישראל) וקרן קלרמן (ארה״ב) .מתוך  111הבקשות שהוגשו ,נבחרו למימון 14
פרויקטים מעולים ,שרובם כוללים שיתופי פעולה בין חוקרים במוסדות המחקר בארץ לבין רופאיםחוקרים בארגוני
הבריאות השונים (בכלל אלה בתי חולים וקופות חולים) ,ובין מיזמים לאומיים בתחומי המחקר הרפואי.
מרכיב מהותי של התכנית הוא הפקדה מהירה של המידע שיתקבל במהלך המחקר במאגרי מידע שיהיו זמינים
לקהילייה המדעית ויקדמו מחקרי המשך .תקרת המימון של פרויקטים עתירי מידע רפואי היא עד ,₪ 7,000,000
למענקים הניתנים לתקופה של עד ארבע שנים .תקרת המימון של פרויקטים המתמקדים בפיתוח טכנולוגיות מחקר
היא עד  ₪ 1,750,000לתקופה של עד ארבע שנים .פירוט בנוגע להגשות ולזכיות בתכניות אלו ניתן למצוא בהמשך
הדוח.
  

בנושא קידומה של גישה פתוחה למאמרים ולמידע (  ,)open accessאנחנו מקווים שפלטפורמה פתוחה לפרסום מאמרים
מדעיים ,שפותחה עלידי  F 1000ונפתחה לאחרונה ,תאפשר לחוקרים לפרסם את מאמריהם דרכה.
אנו לומדים את נושא הדרישה לשיתוף במידע שנוצר במסגרת פרויקטים שמומנו עלידי הקרן ,במטרה להבין את ההבדלים
שבין תחומי הדעת בנושא זה ,לקראת יישום מושכל במסלולי הגשה שונים לקרן.
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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.

אודות הקרן
הלאומית למדע

ברצוני להוסיף ,כי אנו מודים מקרב הלב לחוקרים אשר סייעו לקרן בנושא הנגשת המחקרים הממומנים עלידה לציבור
הרחב .מאגר סיכומי המחקרים שפורסם באתר הקרן מונה כבר ' 1,213סיפורי מחקר' .אנחנו ממשיכים במפעל זה בתקווה
שיתרום לקירוב הקהל הרחב לפעילות החוקרים בארץ ,במגוון רחב של תחומי דעת.

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 וחברי הוועד המנהל שלה ,בראשות פרופ׳
חנוך גוטפרוינד .הנחייתם ,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 בפעילותה.
שמורות גם הרבה מילים חמות לקרנות השונות 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.
אנו מכירים ומוקירים את השותפות האמיצה עם רשויות המחקר במוסדות שעמם אנחנו עובדים .הן מהוות את ה'חוליה
המקשרת' שלנו עם מוסדות המחקר ודרכן עם הקהילייה החוקרת ,ושותפות שלנו לעשיה הרבה והמיוחדת ,הדרושה
להתנהלות מוצלחת ופוריה.
לסיום  -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 אלה פייר ,ד"ר אוה רוקמן ,ד"ר שרה שטלצר ,ד"ר נוחי שיינר ,וד"ר תמר תומרפישמן ולצוות המסור המסייע להם.
תודה גדולה ומיוחדת שמורה למינהל הקרן ולמנכל״ית ד"ר תמר יפהמיטווך ,ולצוות הניהולי והתפעולי שלצידה ובמיוחד
לסמנכ"ליות ,יוליה דוביז'נסקי ואמירה פהר ,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  30עובדים בסה״כ.
הקרן משקיעה לא מעט במערכות המחשוב שלה ,עליהן מתבססים למעשה כל תהליכי העבודה  -החל מהגשת הבקשות
דרך שיפוטן ועד להפעלת המענקים .באמצעות מערכות אלה מתממשקת הקרן עם כל הגורמים "הפנימיים" ו"החיצוניים".
אנו מקווים כי ההשקעה הרבה במערכות אלה ,שידרוגן והפיתוחים החדשים ,מייעלים את העבודה עבור כולנו .את כל
העבודה המאומצת הזו מרכזת דליה וינר ,אחראית התכנה בקרן.
לסיום ,אני מבקש להודות ל 702חברי הקהילייה האקדמית בארץ ,אשר התגייסו השנה לצרכי הקרן ,עלידי כהונה
בוועדות המקצועיות השונות ,ולכ 8,000סוקרי הבקשות ברחבי העולם ,שסייעו 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

רכזת תכנה
רגינה יושפה

מרכזת מנהל
שרית יעקובוביץ׳

רכזת דוחות כספיים
אלכסנדרה אפטקר

בודקת תכנה
הלנה קירמייר

מרכזת בכירה אדמינסטרציה והדרכה
ליאורה משה

רכזת דוחות כספיים
רו״ח 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
דנה קלימי

רכזת מדעית תכנית רמ״א
ד״ר אילת זמיר

מידענית
אידית פלאק

מנהלת מדעית
פסיכולוגיות
ד״ר נוחי שיינר

מתאמת אדמיניסטרטיבית
עינת שלום

מידענית
הדר מאיר

מתאמת אדמיניסטרטיבית
עפרה נגר

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

דו״ח הכנסות והוצאות לשנת

תש״פ (במליוני )₪

סכום
		
הכנסות
			
			557.94
הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב  -תקציב ליבה

אודות הקרן
הלאומית למדע

			

			112.09
הקצבת הוועדה לתכנון ולתקצוב  -תכניות ייעודיות
הכנסות אחרות (תרומות ,קרנות שמורות ועודפים משנים קודמות)
			

21.03

סה“כ הכנסות לשנת תש״פ

691.06

סכום
		
הוצאות
			
			
תכניות ליבה
מענקים חדשים  -מחזור 2019/20
מענקי מחקר אישיים
מוקדי מחקר
ציוד מדעי לסגל חדש
תכנית ביכורה
סדנאות מחקר
תמיכה בהוצאה לאור  -מדעי הרוח

		
130.81
5.91
33.44
2.09
4.08
0.86
		

מענקים נמשכים  -מחזורים 2018/19-2015/16
מענקי מחקר אישיים
מוקדי מחקר
תכנית ביכורה
			
		
תכניות ייעודיות (מענקים חדשים ונמשכים)

350.42
10.00
2.40

תכנית מורשה למחקר ביורפואי

		2.49

תחליפי נפט לתחבורה  -מוקדים

6.23

תכנית לרופאים חוקרים בבתיחולים

4.84

תכנית בשיתוף מכון Broad

6.18

תכנית שיתוף פעולה עם ( NSFCסין)

34.37

תכנית שיתוף פעולה עם ( UGCהודו)

11.70

תכנית שיתוף פעולה עם ( NRFסינגפור)

7.30

תכנית שיתוף פעולה עם קנדה

9.20

תכנית בתרדוקטורנטים במדעי החברה

1.55

		
מענקי קישור

5.00
3.65

תכנית למידה משמעותית
תכנית שיתוף פעולה עם יפן

0.19

שת״פ אוניברסיטאות  -מכללות

1.36

		
תכנית קוונטים

20.41

		
תכנית רמ״א
			

16.58

			
תפעול
			
מינהל ומיחשוב

			20.00

לשנת תש“פ
		
סה“כ הוצאות

691.06
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תכניות הקרן

תחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה

25

תחום מדעי החיים והרפואה

43

תחום מדעי הרוח

61

תחום מדעי החברה

75

תכנית ביכורה

91

תכנית לרפואה ממוקדת אישית IPMP -

95

פעילות ביןלאומית

99

קרנות ופרסים

111
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מסלולי
תמיכת הקרן

לקרן מספר מסלולי תמיכה ,המחולקים לתכניות ליבה ולתכניות ייעודיות:
 תכניות ליבה
רובן 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 ממקורות נוספים ,מעבר לתקציבה השוטף של הקרן.

תכניות ליבה
תכניות הליבה הן התכניות הבסיסיות של הקרן  -לב ליבם של המסלולים בהם ניתן להגיש בקשות לקרן .המימון לתכניות
אלו הוא מתקציבים ממשלתיים .ישנן מספר תכניות ליבה ,שבמרכזן מסלול מענק המחקר האישי ,ולצידו מענקי הציוד
לסגל החדש ,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.
למחזור תש"פ הוגשו  1,789בקשות .אחוז הזכייה לתש"פ הינו  .32.5%התקציב השנתי הממוצע למענק במדעים מדויקים
וטכנולוגיה עומד על כ־ 251אלף  ,₪במדעי החיים והרפואה כ־ 280אלף  ,₪במדעי הרוח כ־ 138אלף  ₪ובמדעי החברה
כ־ 183אלף  .₪במסגרת הבקשה למענק מחקר אישי ניתן להגיש גם בקשה למימון ציוד ייעודי ,הספציפי לתכנית המחקר,
בעלות של עד .₪ 120,000
בסך הכל ,במחזור תש״פ ,הקרן הלאומית למדע מממנת  582מענקי מחקר אישיים חדשים.
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מענקי מחקר אישיים | מספר הגשות לפי תחומים
תכניות
הקרן

600
550
500
מספר בקשות לפי תחום

450
400
350
300
250
200
150
100

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

שנה

1789

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

מס

פ ר ה זוכים בכ

ם

468 / 178

לת

חו

100

95

89

122

110

125

מדעי
החיים
והרפואה
518 / 170

81

70

100
123
102
71

170

164

171

164

81

90
99
71

160

81

80
74

53

55

138

141

60

143
149

מדעי
הרוח

167

30

544 / 134
178

182

180

192

169

164

143

161

166

161

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

מדעים מדויקים
וטכנולוגיה

מדעי החיים
והרפואה

50
40

מדעי
החברה

259 / 100

70

תקציב למענקי מחקר אישיים

מדעים
מדויקים
וטכנולוגיה

ר ההגשות

בכל ת

ח ום

134

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.
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.
במחזור תש"פ הוגשו  5בקשות  3מתוכן אושרו למימון ,בסכום כולל של כ 5.9מיליון .₪

ציוד להקמת מעבדת מחקר של חבר/ת סגל חדש/ה
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 בתכנית זו,
ולפיכך כמעט שלא נפגעה מן הקיצוצים בתקציב הקרן בשנים האחרונות.
למחזור תש"פ הוגשו  166בקשות ,למימון אושרו  52מעבדות של חברי סגל חדשים בעלות של כ 33מיליון .₪

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 הבין־לאומית את תוצאות המחקרים הנתמכים על–ידי הקרן ולהתוות להם כיוונים חדשים.
למחזור תש"פ אושרו  59מענקים לסדנאות חדשות בהיקף של כ־ 4מיליון .₪
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תכנית ביכורה
תכניות
הקרן

תכנית ביכורה מיועדת לקדם מחקרים חדשניים ויוצאי דופן בעלי פוטנציאל לפריצת דרך שאין לגביהם עדיין הוכחות
היתכנות מבוססות .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.
המענקים ניתנים לתקופה של עד שלוש שנים .סכום המענק השנתי הממוצע לא יעלה על .₪ 350,000
למחזור תש"פ הוגשו  70בקשות מקדמיות 20 ,מהן עברו לתהליך שיפוט מלא ולבסוף שבע בקשות אושרו למימון
בסך כולל של כ־ 1.7מיליון .₪
בנוסף ,הוגשו לביכורה ב' (המשך למענקי ביכורה שזכו במענק לשנתיים לצורך הוכחת היתכנות)  6בקשות ,אחת מהן
אושרה למימון בסכום של .₪ 350,000
פירוט על התכנית ניתן למצוא בעמ'  92בדוח.

19

20

חלוקת ההקצבות למענקים בתכניות הליבה לשנת תש“פ 2019/20

(ב)₪

תכניות
הקרן

		

חדשים
מספר מענקים

ממשיכים
סכום מענקים

מספר מענקים

סכום מענקים

		
מענקי מחקר אישיים
מדעים מדויקים וטכנולוגיה

178

44,771,000

543

131,819,750

מדעי החיים והרפואה

170

47,675,000

498

141,006,769

מדעי הרוח

100

13,830,332

202

28,625,197

מדעי החברה

134

24,532,000

269

48,964,395

סה“כ

582

130,808,332

1,512

350,416,111

מוקדי מחקר
3

6

5,906,310

9,996,000

הוצאה לאור במדעי הרוח
24
מענקים לציוד מדעי

855,000

				

ציוד למעבדות של חברי סגל חדשים

52

		33,440,265

סדנאות מחקר
59
תכנית ביכורה

4,082,888

				

ביכורה שלב א' (אישי)

7

1,737,000

7

1,862,000

ביכורה שלב ב'	

1

350,000

2

538,000

סה“כ מענקי תכנית ביכורה

8

2,087,000

9

2,400,000

סה“כ

2,094

מענקי מחקר אישיים

177,179,795

9

מענקים למוקדי מחקר

52

מענקי ציוד

59

מענקים לסדנאות

369,019,046
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מענקי תכנית ביכורה

24

מענקי הוצאה לאור

21

22

תכניות ייעודיות הן תכניות למימון מחקר ,הנוספות על תכניות הליבה של הקרן .לכל תכנית ייעודית מטרה פרטנית קידום
מחקר בתחומים ספציפיים ,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 הוא 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 משתייכות.

תכניות
הקרן

תכניות ייעודיות

מענקים חדשים ואחוזי זכיה
40
35
25
20
15

מספר מענקים

30

10
5
תכנית
למחקרים
בתחום
קוונטים

רופאים
חוקרים
בבתי
חולים

- Broad
מחקר
שיתופי

- Broad
חוזרים
מבתר
דוקטורט

תכנית בתר
דוקטורט
במדעי
החברה

תכנית
משותפת
עם NSFC
(סין)

תכנית
משותפת
ישראל -
קנדה

תכנית
משותפת
עם יפן

תכנית
משותפת
עם סינגפור

תכנית
ברפואה
ממוקדת
אישית IPMP

26.3%

36.4%

17.4%

100%

38.5%

27.9%

13.6%

66.7%

19.2%

12.6%

אחוזי זכייה

תכניות ייעודיות לפי שנים
תכנית ברפואה ממוקדת אישית IPMP

תכנית למחקרים בתחום מדע וטכנולוגיה קוונטים
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

*

ICORE

מורשה למחקר ביורפואי
תכנית מורשה למחקר קליני
תכנית מורשה לקליטת מדענים
שנה

2019

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 בתחום המדעים המדויקים,

עברה שנה ויותר מאז קיבלתי על עצמי את התפקיד .שנה אותה אני מסכם בחיוב ובסיפוק .במשך
שנה זאת למדתי מקרוב יותר את פעילויות הקרן ואת הדרך בה היא מתנהלת ושמחתי להכיר טוב
יותר את הצוות המסור והמקצועי שלה .צוות העושה את עבודתו ללא משוא פנים תוך מתן שרות
הוגן ויעיל לקהילה המדעית בארץ .גם בשנה החולפת המשיכה הקרן להיות המקור הכספי העיקרי
לתמיכה במחקר המדעי בארץ ולדעתי היא המאפשרת את שרידותו ,התפתחותו והשבחתו.
פרופ׳ דוד גרשוני

כבכל שנה ,גם השנה שיפוט הצעות המחקר התבצע עלידי ועדות מקצועיות שחבריהן נבחרו מתוך
הקהילה המדעית בישראל והן כללו חוקרים מובילים ממוסדות המחקר השונים בארץ.
ברצוני לנצל במה זאת על מנת להודות לכל ראשי ועדות השיפוט המדעי וחבריהן ולכל הסוקרים שסיפקו את חוות דעתם ,על
השקעתם ועל מאמציהם ותרומתם לשמירת הרמה המדעית של המחקר הנתמך עלידי הקרן ,תוך הקפדה על שיפוט הוגן וחסר
פניות .חוות הדעת של הסוקרים מתוך הקהילה המדעית העולמית ,מעידות בדרך כלל על הרמה הגבוהה של הצעות המחקר
הישראליות ועל המעמד המקצועי המכובד של החוקרים בישראל.
במחזור תש"פ הוגשו  468בקשות אישיות 56% ,מהן הומלצו למימון עלידי הוועדות השונות ו 38%זכו לבסוף למימון עם מענק
ממוצע של כ 251אלף  ₪לשנה .מתוך הזוכים  45הם חוקרים צעירים חדשים ,כך שחלקם היחסי הוא רבע ממספר הזוכים הכולל.
 22בקשות ציוד של החוקרים הצעירים אושרו אף הן למימון עלידי הקרן .כמו כן ,אושרו למימון שלושה מוקדי מחקר.
באופן כללי ,ניתן לראות כי הקרן ממשיכה וממלאת את יעודה בצורה טובה .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 מועדפת של חוקרים צעירים,
קליטה שאין חשובה ממנה להמשכיות המחקר.
השנה עסקה הקרן גם בשיפוט מדעי של הצעות המחקר במסגרת התכנית הייעודית החדשה לתמיכה במחקר במדע וטכנולוגיה
קוונטיים מטעם הוועדה לתקצוב ותכנון של המועצה להשכלה גבוהה בשיתוף עם המנהל למחקר ,פיתוח אמצעי לחימה ותשתית
טכנולוגית של משרד הביטחון .במסגרת הקול הקורא הראשון להצעות מחקר בתחום חזיתי זה הוגשו  38הצעות מחקר עלידי
למעלה מ 130חוקרים .ההצעות שהוגשו נשפטו ודורגו עלידי שלוש ועדות שהורכבו מחוקרים לא ישראלים בעלי שם 10 .הצעות
שהוגשו עלידי  38חוקרים ,זכו למימון תלת שנתי בהיקף כולל של למעלה מ 21מיליון .₪
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למרות האמור לעיל ,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.

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

אני תקווה שמימון זה יביא 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 .הקרן תפיק לקחים
ממחזור הגשות ראשון זה ותפרסם ,ככל הנראה ,קול קורא דומה נוסף.

אסיים בהבעות תודה ליו"ר ההנהלה האקדמית של הקרן ,פרופסור בנימין גיגר ,למנכ"לית הקרן ,ד"ר תמר יפהמיטווך,
לדר' אלה פייר האחראית על התכניות המיוחדות ,למנהלת התחום ,ד"ר שרה שטלצר ,למתאמת האדמיניסטרטיבית ,גב' דנה
קלימי ולמידענית גב' פליציה וילדרמן שסייעו לי רבות למלא את תפקידי.
אני מאחל לכל חבריי ועמיתיי החוקרים בישראל ,שנת מחקר פורה ומוצלח.

פרופ׳ דוד גרשוני

		
			

ראש התחום

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

69%
מענקי מחקר
אישיים

2%
סדנאות

20%
ציוד סגל
חדש

9%
מוקדי
מחקר
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רשימת הזוכים בתחום מדעים מדויקים וטכנולוגיה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
אבידן שמואל (שי) | אוניברסיטת תל־אביב

אלון אופיר | אוניברסיטת חיפה

אראל יגאל | האוניברסיטה העברית

הסתברות משותפת בתמונות

זיהומים עם אינטראקציה בעיבויי

אבק הסהרה והשפעתו על



בוזה־איינשטיין במלכודות

המהפיכה החקלאית בעמק הירדן

אברמסון רפאלי סיון | מכון ויצמן למדע





גישות פרדקטיביות לחישוב דינמיקה

אלנבוגן טל | אוניברסיטת תל־אביב

ארז אורי | אוניברסיטת תל־אביב

של מצבים מעוררים בחומרים מוצקים

אינטראקציות לא לינאריות אופטיות

התמרות זמן־מרחב אוניברסליות

מענק ציוד :אמצעי חישוב מתקדמים

מסדר שני במוליכי גלים מבוססי

להורדת מימד:

לצורך פיתוח ושימוש בשיטות

מטה־משטחים לא לינאריים

תאוריה ,תכנון ויישומים

מתקדמות לחישוב דינמיקה של



מצבים מעוררים בחומרים


אלקין מיכאל | אוניברסיטת בן־גוריון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אלגוריתמים מבוזרים לגרפים

באב״ד אלון | אוניברסיטת תל־אביב

אגמון נעם | האוניברסיטה העברית



יצירת הרמוניות גבוהות

התלות בטמפרטורה של

אנגרט אלון | האוניברסיטה העברית

עם שדות אור לא סטציונריים

צברי־מים טבעתיים באטמוספרה

השפעת קליטת פוספט ומים

ומאיצים

ובנוזל המקורר ביתר

מטבולים על איזוטופים של





חמצן בפוספט

ביטון רונית ,רפפורט חנה |

אור יזהר | הטכניון



אוניברסיטת בן־גוריון

דינמיקה היברידית של מערכות רובוטיות

אנדלמן דוד | אוניברסיטת תל־אביב

התארגנות היררכית של פפטידים

עם מגעים משתנים  -אנליזה ויישומים

פיזיקה סטטיסטית של מערכות נוזליות

וביופולימרים ליצירת שקים וממברנות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


טעונות :מבנה ,רגולריזציה של המטען

מאקרוסקופים

ואפקטים אלקרוקינטים בתווך נוזלי וליד



אורבך דורון | אוניברסיטת בר־אילן

משטחים

ביידנקופף חיים ,שטריקמן הדס,

סוללות נתרן־יון במצב מוצק

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אברהם נורית | מכון ויצמן למדע
דימות ספקטרוסקופי של מצבים

אורן סיגל ,שגב אלה |

אנטין אלכסיי | אוניברסיטת תל־אביב

אלקטרוניים טופולוגיים בננו־חוטים

אוניברסיטת בן־גוריון

פונקציות  Lוהתפלגות אחידה מעל

מוליכים למחצה מרוכבים

מנגנונים עבור כלכלת הפלטפורמות

שדות פונקציות









בנד רם | הטכניון

איזנברג דוד | הטכניון

אנטלר גלעד | אוניברסיטת בן־גוריון

תחומי נוימן על גרפים ויריעות

אלקטרו־זרזים מבוססי קרביד־פחמן

השפעת ביוטורבציה על הצימוד בין פחמן־

לחמצון הידרזין

גופרית־ברזל :גישת הרובו־ביוטורבציה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מענק ציוד :ציוד לקביעת מבנה של

מענק ציוד :ציוד להקמת מעבדה

בן־נריה עומר | האוניברסיטה העברית

חומרים אלקטרוקטליטיים מרוכבים

לביוגיאוכימיה איזוטופית

כפייה עם מונים גדולים
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דינמיקה של פרמיונים בלתי מגיבים

אוניברסיטת תל־אביב

תכנון מנגנונים בגישת מחירים

במערכות קוונטיות פתוחות

הבהרת תפקיד אטומי ״קצה״ במגנטיות





של סיליסידים אפיטקסיאליים

דיזנדרוק צ׳רלס | הטכניון

בר לב יבגני | אוניברסיטת בן־גוריון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מכנופורים המייצרים גזים


קוונטיות רב־גופיות

גולן גילי | אוניברסיטת בן־גוריון

דלה טורה עמנואל ,דנה יצחק |

מענק ציוד :סימולציות רב הקף של

על חבורת תומפסון  Fומספרי טרסקי

אוניברסיטת בר־אילן

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


ממערכות פלוקה חד־חלקיקיות
למערכות פלוקה רב־חלקיקיות:

גורן לירן | אוניברסיטת בן־גוריון

קלאסי וקוונטי

בר־זיו רועי ,דאובה שירלי |

תהליכי טרמליזציה

ארגון מחדש ודפורמציה של אגני ניקוז



מכון ויצמן למדע

כתוצאה משינויים טקטוניים

דניאלי עמית | האוניברסיטה העברית

חקר עקרונות במורפוגנזה



הבנה של רשתות ניורונים

באמצעות תאים מלאכותיים

גלבוע גיא | הטכניון

מענק ציוד :ציוד מחשוב עבור מחקר

על שבב

אנליזה של אותות ומערכות באמצעות



ייצוג ערכים עצמיים לא לינאריים

בסיסי בלמידה עמוקה


יציבות ,התפשטות ופונקציונליות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


הבלין שלמה | אוניברסיטת בר־אילן
דינמיקה על רשתות מקושרות

בדינמיקה של רשתות

גלר מיכאל | אוניברסיטת תל־אביב

ורשתות תלויות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


פיזיקת חלקיקים מעבר לתקופת



המאיץ ההדרוני הגדול

היטנר יפתח | אוניברסיטת תל־אביב

ברזל ברוך | אוניברסיטת בר־אילן

ברי־סורוקר ליאור |



דיכוטמיה עבור קריפטורפיית

אוניברסיטת תל־אביב

גנדלמן מרק | הטכניון

מפתח פומבי וחסמים תחתונים

אריתמטיקה בשדות פונקציות

קומפלקסים מתכתיים המבוסים על

בקריפטורפיה



קטיון ניטרניום :תכונות ויישומים



בריק אשרף | הטכניון

קטליטיים

הימן אהוד | אוניברסיטת תל־אביב

כימיה של פלדיום בסינתזה כימית



תורת המסגרות של אלומות גלים

ומניפולציה של חלבונים:

גפן יובל | מכון ויצמן למדע

איזו־דיפרקטיבים :גישה חדשה

הרחבה ויישומים

שימוש במדידות חלשות לשם

לאנליזה מקומית של התפשטות



מניפולציה של מצבים קוונטים עם

ופיזור גלים בתווך לא הומוגני

ברמשנקו בוריס ,רוזנוקס זלמן |

קורלציות חזקות



אוניברסיטת בן־גוריון



הכהן גורגי שי | הטכניון

האם רובידיום אטום מועדף

ג׳רבי אליהו | אוניברסיטת תל־אביב

סימולציות קוונטיות של

עבור לייזרים יעילים של אטומי

פליטת פלסמה מאובקת מבזלת

חלקיקים עם אינטראקציות על־ידי

אלקלי שאובי דיאודות?

באמצעות קרינת מיקרוגל מקומית

שימוש בתדרי תהודה במהוד במערכות





של מעגלי־אלקטרודינמיקה־קוונטית

ברפמן רונן | אוניברסיטת בן־גוריון

גרוס אבנר | אוניברסיטת בן־גוריון

מענק ציוד :מקרר דילושן לניסויים

תכנון עבור ועל־ידי סוכנים משתפי

מגבלות סטויכומטריות על מחזור הזרחן

באינפורמציה קוונטית עם מעגלים

פעולה עם מידע חלקי

והפחמן במערכות ים־תיכוניות כתוצאה



מהעליה הצפויה בריכוזי הפחמן הדו־

מוליכי־על


גוטקין בוריס | מכון טכנולוגי חולון

חמצני באטמוספירה

הלפרין דן | אוניברסיטת תל־אביב

כאוס קוונטי במערכות רב־גופיות

מענק ציוד :ציוד המשמש למדידות של

אלגוריתמים לציים של רובוטים:

עם אינטרקציות לוקליות

זרחן ,חנקן ופחמן בדוגמאות סביבתיות

תיאום תנועה ,שינוי תצורה,

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

של קרקע וצמח

ואופטימיזציה

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

בר רועי | האוניברסיטה העברית

גולדפרב אילן אולג ,דיאגז לופז אוסבלדו |

טרמליזציה אנומאלית במערכות

דובז׳ינסקי שחר | מכון ויצמן למדע
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הנסן סקוט | אוניברסיטת בן־גוריון

זיידל בנימין | אוניברסיטת בר־אילן;

טורפשטיין עדי | האוניברסיטה העברית

חיזוי שיעורי תגובה גיאוכימיים בקנה מידה

שמאי (שיץ) שלמה | הטכניון

מחזורי יסודות קורט בין

גדול ממידע גיאוסטטיסטי

היבטים אינפורמציונים

חלקיקים ומומסים

מענק ציוד :ציוד מחשוב  GPUכללי עבור

של מערכות תקשורת דלילות

בסקלות זמן של עונות עד ימים

מעקב חלקיקים וניתוח הופכי


משאבים

במפרץ אילת ,צפון הים האדום





הרן גלעד ,ריבן ענבל | מכון ויצמן למדע

זמנסקי אנה | אוניברסיטת חיפה;

טלמון נמרוד |

תנועות של תחומים באנזימים

אברון ארנון | אוניברסיטת תל־אביב;

אוניברסיטת בן־גוריון

והקשר לקטליזה :מחקר ברמת

אריאלי עופר | המכללה האקדמית

מבחירות מרובות משתתפים

המולקולה הבודדת

תל־אביב יפו

ועד תקציב השתתפותי



יישומי לוגיקות לא קלאסיות



ואן האוט רנה | הטכניון

לייצוג ועיבוד מידע

טסלר רן יעקב | מכון ויצמן למדע

בקרה של דינמיקת האוריאנטציה



בניות וחישובים חדשים בתורת

של סיבים בשדה הקרוב של סילון

חג׳־עלי ראמי | אוניברסיטת תל־אביב

גרומוב־וויטן פתוחה

קואקסיאלי (הפוגעת במשטח)

פיתוחים אנליטיים ונומריים



על־ידי מניפולציה של מבנה הזרימה

לשיטת התאים המוכללים

טרייסטר ערן | אוניברסיטת בן־גוריון



המיקרו־מכנית לתכן חומרים

פותרים יעילים למשוואות

וגנר דניאל־חנוך | מכון ויצמן למדע

מרוכבים עם מטריצה קרמית

הלמהולץ האקוסטית והאלסטית

מכשולים בבין־פנים כאסטרטגיה



בתלת־מימד

לכוונון של חוזק ונוקשות בחומרים

חדד יקיר | אוניברסיטת תל־אביב;

מענק ציוד :מערכת מחשוב עתיר

מרוכבים

שליוינסקי אמיר | אוניברסיטת בן־גוריון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


שימוש ברשתות גלים שמאפייניהם

ביצועים למעבדת מדע חישובי


ממותגים בזמן לעקיפת חסמים פיזיקליים

טרכטנברוט בני |

וובר אופיר | אוניברסיטת בר־אילן

בתורת גלים

אוניברסיטת תל־אביב

חישוב רובסטי של מיפויים אופטימליים



ספיחה על־קריטית בחורים

בין יריעות

חיניץ ולדימיר | אוניברסיטת חיפה

שחורים סופר־מסיביים -



קטגוריות מועשרות,

ביסוס גישות תצפיתיות חדשות

ויידמן לב | אוניברסיטת תל־אביב

אופרדות ושימושיהם

לקראת פירוש מקובל של



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מכניקה קוונטית

חפץ איל ,מרקו שמואל |

טשיל ירדן | אוניברסיטת בר־אילן

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אוניברסיטת תל־אביב

אספקטים מבניים ומנגנוניים בקישור,

פענוח הרקורד הפאליאוסייסמי

קיפול ואיתות של  ,WIPחלבון חסר

וייס גרא | אוניברסיטת בן־גוריון

הארוך ביותר באמצעות פיזיקת

מבנה רב־תפקודי

הרכבה התנהגותית של מודלים

הדפורמציה של סדימנטים רכים

היברידים תגובתיים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


יבנה עירד | הטכניון;

וייס שמעון | אוניברסיטת בר־אילן

טבריקיאן ג׳וזף | אוניברסיטת בן־גוריון

בצרי רונן ,גלון מירב | מכון ויצמן למדע

חלבונים ממברנליים מלאכותיים -

שערוך פרמטרים וחסמי ביצועים

ללמוד לפתור משוואות

איחוי ננו־חלקיקים לממברנת התא

במערכות לומדות

דיפרנציאליות חלקיות ביעילות







בשיטות רב־סריג

וינשטיין ישי | אוניברסיטת בר־אילן;

טולדו סיון | אוניברסיטת תל־אביב



בר־מטיוס מרים | המכון הגיאולוגי

טכניקות למעקב ולחישה

יוסלביץ ארנסטו | מכון ויצמן למדע

שימוש באיזוטופים של אורניום ורדיום

מולטי־מודלית ברזולוציות גבוהות

ננו־חוטים מונחים ונגזרותיהם

לקביעת גילי קפיאה של פרמפרוסט

עבור ציפורי ועטלפי בר

מחומרים ומנגנונים חדשים :היווצרות,

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

תכונות והתקנים
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יחזקאלי עומר | הטכניון
מערכות ננו־ביו־היברידיות מבוססות

"תקופות מלח" בתקופת הקוואטר

צפידות מסדר ראשון וערכי מילים

ניטרוגאנאז לתהליכים פוטו־ביוקטליטיים

המאוחר של ים־המלח  -סמנים

בחבורות אריתמטיות

ופוטו־ביואלקטרוקטליטיים

הידרולוגיים לתקופות של יובש קיצוני

מענק ציוד :ציוד להקמת מעבדת

בלבנט שבמזרח הים־התיכון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי
זוכה בפרס פרידנברג

ממשקי ננו־ביו


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




מגרלישוילי מיכאל | אוניברסיטת בר־אילן;

יעיש יובל | הטכניון

לזרוביץ ניר | הטכניון

גלזנר משה (אלי) | אוניברסיטת תל־אביב

אי־יציבות כפולה של צינוריות פחמן

היבטים גיאומטריים של משטחים

מערכות דינמיות מתונות ומבנים קשורים

תלויות בצורת קשת

בתורת החבורות







מדינה מוטי | אוניברסיטת בן־גוריון

יצחקי שחר | הטכניון

ליאונהרדט אולף | מכון ויצמן למדע

יסודות החישוב העמיד בפני מטסטביליות

שילוב שיטות פורמליות בתרגילי

אופטיקה לא־לינארית קיצונית באופק

מענק ציוד :ציוד וכלים למחקר חישוב

תכנות

אירועים בסיבים אופטיים

העמיד בפני מטסטביליות

מענק ציוד :ציוד להקמת



מעבדת מחקר בסינתזה של

ליברזון דן | הטכניון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


תוכנה עתירת ביצועים

חקר זרימות עולות מאולצות

מוזס יורם | הטכניון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


תרמית המסיעות מזהמים וסקלרים

ידע ותיאום פעולות מבוזר

אחרים

ירדאור אריה | אוניברסיטת תל־אביב



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


עיבוד אותות עיוור מעל שדות סופיים

ליוברסקי יורי | אוניברסיטת בן־גוריון

מויסייב נמרוד | הטכניון



טורבולנציה מגנטו־הידרודינמית

ספקטרוסקופיה ודימיקה אלקטרונית

כ״ץ נדב | האוניברסיטה העברית

במקורות יחסותיים

של מערכות מולקולריות במצבים

מעגלים קוונטים על מוליכים



מטאסטביליים

מחומרים בעלי השראות קינטית

ליכטנשטט יחיאל |



גבוהה

אוניברסיטת תל־אביב

מייקלס דן | הטכניון



חקירת התכונות האלקטרומגנטיות

בקרת דינמיקת בעירה בעזרת

כהן יורם | אוניברסיטת תל־אביב

של פרוטונים קשורים בגרעינים כבדים

הזרקה מקומית של גז מדלל

מיכלים מולקולריים חדשים

על־ידי מעבר ספין

מענק ציוד :מעבדה לחקר דינמיקת

מסיסי מים המבוססים על נגזרות



של פילארארנים

ליפשיץ אפרת | הטכניון

בעירה




אפקטי ראשבה ודרסלהאוס

מלמד תימור | אוניברסיטת בן־גוריון

לב עובדיה | האוניברסיטה העברית

בחומרים מוליכים למחצה

אנליזה וטפלול של אלומות

סול ג'ל במי חמצן  -הדור הבא:

ננומטריים

(מאיצות) המתפשטות לאורך

תהליך בר־קיימא עם שליטה בננו־מבנה



עקומות במרחב חופשי

ושיפור יישומים

לפקוביץ יוסף | הטכניון





חקירת הדינמיקה של גידול

מלניקוב אנה | אוניברסיטת חיפה

לוי תומר | אוניברסיטת בר־אילן

גלעין ההצתה בתערובות זורמות

גיאומטריה וקומבינטוריקה

מטה־משטחים הניתנים לשינוי

מענק ציוד :מכשירים לאבחון ניסוי

של מסלולים נילפוטנטים

קונפיגורציה מחדש בעזרת שליטה

בעירה במהירות גבוהה


באלגבראות לי

חשמלית
מענק ציוד :ציוד עבור מעבדת

מאור שיא | האוניברסיטה העברית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אינטראקציה בין אור לחומר במטה

הורדת מימד והומוגניזציה

מרגליות מיכאל | אוניברסיטת תל־אביב

חומרים ובחומרים קוונטים בעלי

של פגמים באלסטיות לא

מערכות דיפרנציאליות שהן חיוביות

מימדים נמוכים

אוקלידית

באופן מוחלט :תאוריה ויישומים

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

לזר בעז | האוניברסיטה העברית

מאירי חן | הטכניון
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משה מיכאל | האוניברסיטה העברית

פאול מיכאל | האוניברסיטה העברית

פנחסיק בת־אל | אוניברסיטת תל־אביב

גישה גיאומטרית לחומרים אלסטיים

גילוי גרעינים כבדים נדירים על־ידי

"ואז ייצאו ממנו מים" :מערכות ביומימטיות

נקבוביים :ממטא־חומרים לספוגים

ספקטרומטרית מסה במאיץ והממיין

לאיסוף ושינוע נוזלים בשניים ושלושה מימדים



ממולא־גז של מעבדת ארגון

מענק ציוד :ציוד להקמת מעבדה לביומימטיקה

נאור יוסף ספי | הטכניון;



בוכבינדר ניב | אוניברסיטת תל־אביב

פוגץ רמי | אוניברסיטת בן־גוריון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


כיוונים חדשים באלגוריתמים מקוונים

התא כמפעל  -הנדסה לאחור של חוקי

פנט עומר | אוניברסיטת תל־אביב



הבקרה העומדים בבסיס הקצאת משאבים

חישוב הניתן לווידוא :יעילות,

נחמיאס אסף | אוניברסיטת תל־אביב

ותזמון פעולות ייצור בבקטריות

פונקציונאליות ובטיחות

עצים ויערות פורסים מקריים







פולק אליהו | מכון ויצמן למדע

פרידמן אמיליה | אוניברסיטת תל־אביב

סולומון שי | אוניברסיטת תל־אביב

התפלגות הזמן של מעברים בין

שיטות חדשות לבקרה דגומה ומושהת בזמן

שידוכים ובעיות קשורות ברשתות

מצבים שונים

של מערכות  ODEו־ PDE

דינמיות







פוקרוי בעז | הטכניון

פרידמן מיכה | אוניברסיטת תל־אביב

סולומיאק בוריס | אוניברסיטת בר־אילן

הבנת מנגנוני העמידות התרמית של

הפרעה להרכבת קרומית התא של פטריות

נושאים במערכות דינמיות

גבישים יחידים של זהב ננופורוזיבי

פתוגניות באמצעות מולקולות קטנות

ותורת המימד







פיינברג ג׳אי | האוניברסיטה העברית

פרייס קולין | אוניברסיטת תל־אביב

סטואון ניקולס | האוניברסיטה העברית

השפעת אי־הומוגניות של משטחי

היגרו־חשמל :הקשר בין חישמול

אירועי קריעה גיאותית של כוכבים:

החלקה על תחילתו של חיכוך

עננים ואנרגיות מתחדשות

מפקד חדש של חורים שחורים
ִ





סופר מאסיביים

פינצ׳ובר יהודה | הטכניון

פרץ מור־מרדכי ,קופרמן אלון |



אי־שוויונות מטיפוס הארדי ויישומים

אוניברסיטת בן־גוריון

רשתות ננו־פורוזיביות של מתכות -

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מעגלי מהוד ממותגים


סינתזה ,אפיון ואינטראקציה עם

פלד רון | אוניברסיטת תל־אביב

פתר  -פטרזיל יעקב | אוניברסיטת חיפה

מולקולות

השפעות של אי־סדר ותופעות קריטיות

יריעות או־מינימליות ותת־חבורות



במודלים על סריגים בפיזיקה סטטיסטית

דיסקרטיות של חבורות גדירות

סמנוב סרגיי | מכון ויצמן למדע





חומרים אורגניים דינמיים באמצעות

פלדהיים אוהד נוי | האוניברסיטה העברית;

צדוק אבינועם | אוניברסיטת בר־אילן

מורפוגנזה סינתטית

פלדהיים נעמי | אוניברסיטת בר־אילן

אופטו־מכניקה בהתקנים פוטוניים

מענק ציוד :מערכת כרומטוגרפיית

תהליכי גאוס יציבים:

היברידיים על גבי סיליקון

נוזל ,ספקטרומטר מסה ומיקרוסקופ

התמדה ומאורעות אחרים



פלואורסצנטי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


צ׳ודנובסקי אלכסנדרה |
אוניברסיטת תל־אביב

עוזרי רועי | מכון ויצמן למדע

פליישר אבנר | אוניברסיטת תל־אביב

מדידת איכות אוויר בשטח העיר

סלומון עדי | אוניברסיטת בר־אילן

חיפוש חתימות קוונטיות

אטו־כימיה :השראה ,שליטה ודימות של

באמצעות שיטות של חישה מרחוק:

באינטראקציה בין אטומים ויונים

דינמיקה אלקטרונית בריאקציות כימיות

תל־אביב כמקרה בוחן

אולטרה־קרים

בזמן אמת על־ידי שדות לייזר חזקים





זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


עציון טובי | הטכניון

פלקוביץ גרגורי ,שטיינברג ויקטור |

צ׳וקורל בני | הטכניון

גרף דה ברוין וסדרותיו -

מכון ויצמן למדע

תרמופון  -יצירת גלי קול בעזרת

ביקור של חבר ותיק

זרימה סטוקסית של נוזלים ניוטונית

חימום ג'אולי מחזורי ,והולכה תרמית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

וצמיגה־אלסטית בגיאומטריות שונות

מעבר לחוק פורייה
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צ׳סקיס סרגיי | אוניברסיטת תל־אביב;

קמישני אלכסי | אוניברסיטת בן־גוריון

רוזנברג יואב עובד | המכון הגיאולוגי;

סינתזה של ננו־תחמוצות ברזל בלהבה

מפרץ אילת

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




קריסה ושיקום של מערכת אקולוגית

קנטורוביץ אריה | אוניברסיטת בן־גוריון;

בזרמי העלאה לאחר ההכחדה ההמונית

צרי יואב | אוניברסיטת בן־גוריון

גוטליב ליעד | אוניברסיטת אריאל

של סוף הקרטיקון  -תובנות משולי

נוקלאציה ,יצירת סדר ,וגיבוש

למידה אופטימית במרחבים מטריים:

התטיס הדרומיים

בגרדיאנטים של שדה חשמלי

מעבר למקרה הגרוע





זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


קוסוץ׳ סבסטיאן | אוניברסיטת בן־גוריון

קסוטו יובל | הטכניון

רוכמן יהונתן | אוניברסיטת בר־אילן

אי־יציבות על־ידי מנהור קוונטי -

קודים עם גישה אקראית

על מוליכות בחומרים טופולוגיים

זיהוי חישוביות של מולקולות בלתי



מאולחים

אפשריות וחולפות

קסלסי יצחק ,אורדע אריאל | הטכניון





איזון עומסים עבור מערכות ענן ומרכזי

רון גיא | האוניברסיטה העברית

קופרמן אורנה | האוניברסיטה העברית

נתונים עם משגרים מרובים

שיטות חדשות ומדידות של חתכי

סינטזה מציאותית



פעולה לראקציות אסטרופיזיקליות



קפלן חיים ,כהן עידית |

על־ידי ניוטרונים

קורן תומר | אוניברסיטת תל־אביב

אוניברסיטת תל־אביב

למידת מכונה בסביבות דינמיות

אלגוריתמים ומבני נתונים לבעיות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


ולא־ודאיות :מודלים לינאריים ומעבר

מבוססות מרחקים

רותם לירן | הטכניון





אי־שיוויונים ובניות חדשות בקמירות

קימלפלד בני | הטכניון

קציר ירון | אוניברסיטת בן־גוריון

מדידת חוסר עקביות במסדי נתונים:

המקור של מגמתיזם אלקליני ביבשות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


צידוקים וסיבוכיות

ואופן התפתחותו  -בהכרח בקע או

רז אורן | מכון ויצמן למדע



תמרת מעטפת עמוקה?

פלקטואציות בזרמים תנודתיים

קינדלר גיא | האוניברסיטה העברית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


ותפקידם בחימום אנומלי


ובעיות קשורות

כיוונים חדשים במשחקים יחודיים

קריצ׳בסקי אולג | אוניברסיטת בן־גוריון

רזניקוב אנדרי | אוניברסיטת בר־אילן;



בחינת הפיזיקה של מבנה הכרומטין

ברנשטיין יוסף | אוניברסיטת תל־אביב

קלרטג בועז | מכון ויצמן למדע

על־ידי שימוש בסופר רזולוציה אופטית

אינטגרלים של פונקציות אוטומורפיות

תופעות הקשורות לקמירות



וקוונטיזציה

בממדים גבוהים

ראובני שלומי | אוניברסיטת תל־אביב

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




מעבר ראשון תחת אתחול

קמינקר איליה | אוניברסיטת תל־אביב

מענק ציוד :ציוד מחשוב לחקר מעבר

ריטל דניאל | הטכניון

קיטוב גרעיני דינמי להגברת סיגנל

ראשון תחת אתחול

לוקאליזצית גזירה סטטית ודינמית

תמ"ג של גרעינים עם קו ספקטרלי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


במתכות :החוליה המקשרת

רחב במיוחד



מענק ציוד :הצטיידות מגנט על מוליך

רבקין יוג׳ין | הטכניון

רינגל זוהר | האוניברסיטה העברית

לניסיונות מתקדמים בתהודה מגנטית


עיבוד תרמו־מכני של ננו־חלקיקים מתכתיים

שיטות צוואר־בקבוק־אינפורמטיבי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


בהקשר של חבורת הרנורמליזציה


אפקט סמית־פרסל בננופוטוניקה עבור

רודיטי ליעם ,קופלביץ צבי |

ריעני עופר | האוניברסיטה הפתוחה

מקורות אור קצרי־גל

אוניברסיטת בר־אילן

המרה ישירה של תרכובות כהל

מענק ציוד :הצטיידות במיקרוסקופ

תכנון מבני נתונים ואלגוריתמים לגרפים

ונגזרות שלהן לתרכובות הליד:

אלקטרונים למקורות אור קצרי־גל

תחת ההשפעה של השערות פופולריות

פיתוח תהליכים כימיים ברי־קיימא

קמינר עדו | הטכניון

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

רכינוב איגור | האוניברסיטה הפתוחה

מעגל גופרית הנסתר בסדימנטים של

אשכנזי־פוליבודה שרית |
מרכז מדע ים המלח והערבה
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שביב ניר | האוניברסיטה העברית

שכטר משה | אוניברסיטת בן־גוריון

רוחות בגופים בהירים במיוחד :גישה חדשה

הגדלת זמני הדעיכה של ביטים קוונטים

לתיאור סטטיסטי של המבנה ברוחות

על מוליכים על־ידי מניפולציה של מערכות



מנהור דו־מצביות

שבת דורון | אוניברסיטת תל־אביב

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


בסביבה מיימית :אסטרטגיות חדשניות

שלוש דורון | אוניברסיטת חיפה

והזדמנויות שטרם נחקרו

מיפוי מקורות קרינת הרצף בסביבתם

חיישנים כמילומינסנטים לשימוש



הקרובה של חורים שחורים אקטיביים

שגיא יואב | הטכניון



ניסויים עם גז פרמיוני מנוון והומוגני

שלח שהרן | האוניברסיטה העברית

מענק מקרן רקנאטי

שמורות של הרצף



שדמי יעל | הטכניון
מעבר למודל הסטנדרטי :כלים תאורטיים
וחיפושים במאיץ ההדרוני הגדול


שוורץ טל | אוניברסיטת תל־אביב
שליטה בתהליכי טרנספורט בחומרים
אורגנים על־ידי צימוד חזק לאור
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


שופרין איגור | אוניברסיטת בן־גוריון
מבנים בעלי יכולת שיחזור
פונקציונליות ועמידות גבוהה עם
נעילה טופולוגית עצמית




שליט אורי | הטכניון
שיטות למידת מכונה עבור הסקת אפקטים
סיבתיים ברמה האינדיבידואלית במימד גבוה
מענק ציוד :ציוד המשמש לפיתוח ובדיקות
שיטות למידת מכונה עבור הסקת אפקטים
סיבתיים ברמה האינדיבידואלית במימד
גבוה ,עם דגש על שימושים רפואיים
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


שמיר אריאל | המרכז הבינתחומי
למידת הפונקציונאליות של אובייקטים
וסצינות תלת־מימדיים


שמר לב | אוניברסיטת תל־אביב
השפעה של אי־לינאריות ,אקראיות ופיזור

שטיינברג הדר | האוניברסיטה העברית

כיווני על התפתחות גלי רוח צעירים

ספקטרוסקופית מנהור של



על־מוליכים שכבתיים

שמשוני אפרת | אוניברסיטת בר־אילן



מיגוון תופעות הולכה כחתימות של

שטמר אורי | אוניברסיטת בן־גוריון

פאזות קוונטיות בממדים נמוכים

פרטיות דיפרנציאלית :המודל



הלוקלי וניתוח אשכולות

שפייזמן חגי | אוניברסיטת בר־אילן



התארגנות מוכוונת אקוסטית של

שטרן מיכאל | אוניברסיטת בר־אילן

מתכות ומערכות מתכתיות מרוכבות

איתור ספינים עם רזונטור



על־מוליך דרך ההרמוני השני

שפילמן אלכס | אוניברסיטת אריאל

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


תגובות חדשות ליצור קשרי פחמן־פחמן
דרך תרכובות אנולוניום

שיקלר רפאל | אוניברסיטת בן־גוריון



אלקטרולומינסנציה תלויה בזמן

תמר אביב | הטכניון

ככלי לחקירה של השפעת מגעים

למידה עמוקה של ייצוגים לתכנון

וארכיטקטורה על הארה במעבר וההזדקנות

ויזואלי של מניפולציות רובוטיות

של דיודות מאירות אורגניות

מענק ציוד :ציוד למעבדת למידה רובוטית
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מענק לסדנאות מחקר
האוניברסיטה העברית

תורת ההומוטופיה הכרומאטית

גזית עוז | הטכניון
הבנת האתר הפעיל בשיפעול של
מולקולות קטנות

דלה טורה עמנואל | אוניברסיטת בר־אילן
מזוויג קוונטי לשזירה קוונטית

לישנסקי אלכסנדר ,אור יזהר | הטכניון
מיקרושחיינים וננורובוטיקה

מיטניק לאוניד ,לואידור אורן | הטכניון
גיאומטריה אקראית ואנליזה סטוכסטית

סבע פטריק | אוניברסיטת בר־אילן
שליטה בגלים במערכות מורכבות


סדנה לאופטומכניקה ופיזור ברילואן:

תנודות גלים ואקלים


אורן יוסי | אוניברסיטת בן־גוריון
התקפות חומרה וערוצי צד


ארטשטיין שירי | אוניברסיטת תל־אביב
אנליזה גיאומטרית אסימפטוטית
2019


אריה עדי ,סוכובסקי חיים |
אוניברסיטת תל־אביב;
סיון יונתן | אוניברסיטת בןגוריון
מטאחומרים וגבישים פוטונים
לא לינאריים


בוחובסקי לב | אוניברסיטת תל־אביב

יסודות ,יישומים וטכנולוגיות


תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

אדם אורי ,גרפינקל חיים |

בלנק דוד | אוניברסיטת חיפה

צדוק אבינועם | אוניברסיטת בר־אילן

צוקר שי | אוניברסיטת תל־אביב
פלנטות קטנות ובסיסי נתונים גדולים


רובינשטיין יעקב | הטכניון
היבטים חדשים במשוואות
דיפרנציאליות חלקיות לא ליניאריות


שוקף יאיר | אוניברסיטת תל־אביב
אנלוגיות של חומר מעובה במכניקה,
אופטיקה ואטומים קרים


תאשמע אמנון ,הוד עודד |
אוניברסיטת תל־אביב
ממיחשוב קוונטי ועד כימיה

אספקטים רציפים של גיאומטריה

עמיר גדעון | אוניברסיטת בר־אילן

קוונטית :תאוריה ,פלטפורמות,

סימפלקטית ודינמיקה המילטונית

הילוכים אקראיים על מבנים סימטרים 2

ויישומים מעשיים

מענק למוקדי מחקר
גלנדר יצחק ,בדר אורי | מכון ויצמן למדע;
מוזס שחר | האוניברסיטה העברית;
גלזנר יאיר | אוניברסיטת בן־גוריון;
וייס ברק | אוניברסיטת תל־אביב;
נבו עמוס | הטכניון
פעולה עכשיו :גיאומטריה ודינמיקה של פעולות חבורה


וקסמן אלי ,גלים אבישי ,קושניר דורון ,אופק ערן | מכון ויצמן למדע;
בכר אהוד | הטכניון;
הרכבי יאיר | אוניברסיטת תל־אביב
מאירים את מקורות גלי הכבידה :פליטה אלקטרומגנטית ממיזוגים בהם משתתפים כוכבי נויטרונים


טרם שלומית ,רוזן יורם | הטכניון;
ברסלר שקמה ,גרוס עילם ,דוכובני אהוד ,רבינוביץ איליה | מכון ויצמן למדע;
עציון ארז ,סופר אבנר | אוניברסיטת תל־אביב
לקראת העצמת מאיץ ההדרונים הגדול  -מסע לגילוי הפיזיקה שמעבר למודל הסטנדרטי
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תכניות ייעודיות

תכנית לתמיכה במחקרים
בתחום מדע וטכנולוגיה קוונטיים
התכנית הינה פרי שיתוף פעולה בין הוועדה לתקצוב ותכנון (ות״ת) ,של המועצה להשכלה גבוהה (מל״ג) והמינהל למחקר,
פיתוח אמצעי לחימה ותשתית טכנולוגית (מפא״ת) במשרד הביטחון .מטרתה לקדם בשנים הקרובות את המחקר האקדמי
בארץ בתחום של מדע וטכנולוגיה קוונטיים ,תוך הרחבת מעגל החוקרים העוסקים בתחום ,וחיזוק שיתוף הפעולה בין החוקרים
מתחומים מדעיים מגוונים ואוניברסיטאות מחקר שונות.
מל״ג/ות״ת ,לאחר התייעצויות רחבות עם גורמים שונים במערכת האקדמית ,זיהתה את התחום של ״מדע וטכנולוגיה קוונטיים״
כתחום ,אשר השקעה משמעותית ועקבית ברמה הלאומית בפיתוחו לאורך החומש הקרוב ואף מעבר לכך ,צפויה להביא
לקפיצת מדרגה משמעותית ביכולות המחקר הישראליות ,במעמדה העולמי של ישראל ובחזית הידע העולמי בתחום זה .לפיכך,
כחלק מהתכנית הרב־שנתית להשכלה הגבוהה לשנים תשע״ז־תשפ״ב ,החליטו מל״ג וות״ת לרכז מאמצים בפיתוח תחום זה
(לצד מספר תחומים נוספים) .לשם כך מינתה ות״ת בישיבתה מיום  28.6.17וועדת היגוי מייעצת ,אשר תפקידה ניסוח תכנית
לאומית לפיתוח חקר טכנולוגיות קוונטיות במערכת ההשכלה הגבוהה בישראל ,וסיוע בהובלת יישומה .בהמשך להמלצותיה של
ועדה זו ,החליטה ות״ת בישיבתה מיום  22.11.17על הקמת תכנית תחרותית לתמיכה במחקרים אקדמיים בתחום ,שהפעלתה
תעשה עלידי הקרן ,וזאת בשיתוף עם מפא״ת.
מפא״ת פעילה בתחום טכנולוגיות הקוונטים מעל ל־ 15שנים ,והגדירה אותו בשנים האחרונות כתחום מרכזי בעל פוטנציאל
לפריצות דרך משמעותיות ליישומים ביטחוניים שונים.
המחקרים ימומנו בחלקם במשותף על־ידי שני הגופים ובחלקם בנפרד ,על־ידי הקרן או עלידי מפא״ת ,הכל לפי מיקוד הבקשה
ואופייה .המענקים יינתנו לתקופה של שלוש שנים .גובה המענק לא יעלה על  ₪ 400,000לשנה לחוקר ראשי ניסיונאי ועד
 ₪ 320,000לשנה לחוקר ראשי תיאורטיקאי .בנוסף ,ניתן לכלול בקשה לציוד ייעודי למחקר בסכום של עד מחצית מסך המענק
הכולל לכל חוקר.
למחזור תש"פ הוגשו  38בקשות 10 ,מתוכן אושרו למימון.
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תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה
תכניות
ייעודיות

שמות הזוכים

פולמן רון | אוניברסיטת בןגוריון;
דודזון ניר | מכון ויצמן למדע

אהרונוב דורית ,בןאור מיכאל | האוניברסיטה העברית;

אינטרפרומטרים אטומיים קומפקטיים לחישה

בטנסקי ניר | אוניברסיטת תלאביב;

קוונטית אולטראמדויקת

סתת אור | אוניברסיטת בןגוריון;
רוטבלום רון | הטכניון

קרן עמית | הטכניון;

וידוא והאצלה של תהליכים קוונטיים

קליסקי בינה | אוניברסיטת בראילן;
יאן בינגהיי | מכון ויצמן למדע;

אילני שחל ,זלדוב אלי ,הוקר מרכוס | מכון ויצמן למדע;

מידן דגנית | אוניברסיטת בןגוריון;

שטיינברג הדר | האוניברסיטה העברית;

חודאס מקסים | האוניברסיטה העברית

רוכמן יהונתן | אוניברסיטת בראילן

מוליכות על של מצבי שפה בחומרים טופולוגיים

הדמיית החומר הקוונטי בהתקני גרפין עם
זווית הקסם

רוזנבלום סרג׳ ,פינקלר עמית | מכון ויצמן למדע;
שטרן מיכאל | אוניברסיטת בראילן;

דיין ברק ,פירסטנברג עופר | מכון ויצמן למדע;

כ״ץ נדב | האוניברסיטה העברית;

איזנברג חגי | האוניברסיטה העברית

בוקס איל | הטכניון

יצירה של מצבי גרפים פוטונים לתקשורת

בקרה מתקדמת של מערכות היברידיות מבוססות

קוונטית עמידה

מעגלים עלמוליכים

דלה טורה עמנואל | אוניברסיטת בראילן;

שגיא יואב | הטכניון;

סלע ערן | אוניברסיטת תלאביב

כהן גיא | אוניברסיטת תלאביב;

הדמיה של התפתחות השזירה במחשבים

בר לב יבגני | אוניברסיטת בןגוריון

קוונטים

סימולציה קוונטית של תהליכי תרמליזציה

עוזרי רועי | מכון ויצמן למדע;

שטרן עדיאל ,אורג יובל ,ברג ארז | מכון ויצמן למדע;

רצקר אלכס | האוניברסיטה העברית

לינדנר נתנאל ,ארד איתי | הטכניון

שערים ופרוטוקולים קוונטיים באמצעות מערכים

מעברים קוונטיים בסקלת ביניים :מסיבית

רבי ביטים קוונטים של יוניםלכודים

קוונטית בודדה לפיזיקה רבגופית
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שיחה עם פרופ' אלי וקסמן ,ראש מרכז המצוינות באסטרופיזיקה
תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

מאירים את מקורות גלי הכבידה:
פליטה אלקטרומגנטית
ממיזוגים בהם משתתפים
כוכבי נויטרונים

שיחות עם
חוקרים

כולנו יודעים ,כמובן ,שהשמיים אינם עשויים מכדורי בדולח שהכוכבים קבועים
בהם ,שהשמש אינה באמת שוקעת ושאף אחד לא נוגס בירח מידי חודש .ובכל
זאת ,התמונה המנטלית שלנו על היקום כמקום רגוע ,שהאירועים בו מתנהלים
בנחת ובמתינות ,רחוקה מהמציאות .מתברר שמידי פעם מתרחשים אירועים
מסעירים בשמיים ,חלקם אלימים אפילו ,כמו התפוצצויות של כוכבים ,התנגשויות
או קריסה של כוכבים לתוך עצמם.
מוקד המצוינות באסטרופיזיקה ,שהוקם לאחרונה ,מבקש לחקור את אחד
האירועים הקיצוניים האלה :התנגשות בין שני כוכבי נויטרונים.

נתחיל לאט :מה זה בכלל "כוכב נויטרונים"?

באמת? והשמש שלנו?

באופן כללי ,כוכבים הם ישויות שמתפתחות עם הזמן :הם
נולדים ,חיים ומתים במחזור חיים שאורך מיליארדי שנה .כוכב
יכול לסיים את חייו באחת מכמה דרכים אפשריות ,בהתאם
למסה שלו .כשמדובר בכוכב בעל מסה גדולה ,הוא יכול
להתפוצץ ולהשאיר אחריו "כוכב נויטרונים"  -כוכב שהמסה
שלו מרוכזת בנפח מאוד קטן ,כלומר צפוף מאוד .תוצר
אפשרי אחר של התפוצצות כזאת הוא חור שחור ,שהוא עוד
יותר צפוף מכוכב נויטרונים .אפשר לומר ,שכוכב נויטרונים
הוא כמעט חור שחור.

השמש שלנו יוצאת דופן במובן זה ,היא חיה "לבד".

כלומר ,כוכב נויטרונים הוא כוכב מת?
כן ,ואנחנו מתעניינים בזוגות של כוכבי נויטרונים .רוב הכוכבים
ביקום חיים בזוגות ,ואפילו בשלישיות וברביעיות.

איך נוצר זוג כוכבי נויטרונים? הרי הם התחילו מן הסתם
כזוג כוכבים רגילים" ,חיים" .הם מתים יחד?
זאת אכן אחת השאלות שמעניינות אותנו ,איך זה קורה.
איך מתרחשת ההתפתחות המשותפת של שני הכוכבים?
כשכוכב הופך לכוכב נויטרונים הוא מתפוצץ ,פולט החוצה
חלק מהמעטפת שלו ומאבד מהמסה שלו .יש להניח ששינוי
מהותי כזה משנה את האינטרקציה בין בני הזוג ,ואז סביר שבן
הזוג ישתנה בהתאם .ייתכן שאף הוא יהפוך לכוכב נויטרונים,
ייתכן שהוא יהפוך לחור שחור (אמרנו קודם שגם חור שחור
הוא סוף אפשרי של כוכב) ויכול להיות ששני כוכבים יהפכו
להיות שני חורים שחורים.
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איך בדיוק הזוג שורד את הפיצוצים ואת שרשרת האירועים
שמובילה אותם להיות זוג כוכבי נויטרונים  -אנחנו לא לגמרי
יודעים .מה שאנחנו יודעים זה שלפעמים הם מתקרבים זה
לזה עד כדי כך שהם מתנגשים ,ומתרחש מיזוג .האירוע הזה
מעניין אותנו.

לפני שנגיע לשאלה מה מעניין בזה ,ספר לי איך חוקרים
אירוע כזה.
קודם כל צריך למצוא אותו ביקום .זה לא פשוט ,ועד היום
נצפה רק פעם אחת אירוע של מיזוג של כוכבי נויטרונים.

מדוע?
אירועי המיזוג הם נדירים ונמשכים רק זמן קצר יחסית .כיוון
שאיננו יודעים היכן ומתי יתרחש המיזוג הבא ,איננו יודעים
גם מתי ולאיזה כיוון בשמיים צריך לכוון את הטלסקופים
כדי "לתפוס" את האירוע בעת התרחשותו .הדרך למצוא
אירוע כזה היא באמצעות גלאים מסוג אחר  -גלאי כבידה -
שרגישים לגלי הכבידה שנפלטים בעת המיזוג .בניגוד
לטלסקופים רגישים ,שבכל זמן נתון רואים רק חלק קטן
מאד של השמיים (קטן בהרבה מגודל השטח שמכוסה על–ידי
הירח ,למשל) ,גלאי כבידה רואים את כל השמיים בעת ובעונה
אחת ,ואין צורך לכוון אותם לכיוון הנכון בזמן הנכון.

מה זה "גל כבידה"?
מבחינות רבות גל כבידה דומה לגל אלקטרומגנטי (כמו אור,
למשל) .גל אלקטרומגנטי נוצר כתוצאה מתאוצה של מטען
חשמלי ,ואילו גל כבידה נוצר בעקבות תאוצה של מסה.
במילים אחרות ,מסה שמאיצה  -למשל כוכב שמתנגש
בכוכב אחר  -פולטת גל כבידה .לפעמים קוראים לתופעה
גלי כבידה ולפעמים מדברים על קרינת כבידה ,ממש כמו
שמשתמשים לחילופין במונחים גלים אלקטרומגנטים וקרינה
אלקטרומגנטית .בשני המקרים מדובר באנרגיה.
כאשר כוכבי נויטרונים נעים זה סביב זה ,הם פולטים קרינת
כבידה ,כלומר מאבדים אנרגיה .כתוצאה מכך המסלול שלהם
משתנה ,והם מתקרבים זה לזה עד שהם מתנגשים .זה כמו
לוויין שמסתובב סביב כדור הארץ :כאשר הוא מתחכך
באטמוספירה ומאבד אנרגיה ,הוא מתחיל ליפול .ככל שהוא
מאבד יותר אנרגיה ,הוא נופל יותר עד שהוא מתרסק אל
כדור הארץ.
את קיומם של גלי הכבידה ניבא איינשטיין כבר ב–,1916
כנגזרת מתיאוריית היחסות הכללית שלו ,אבל רק לפני כמה
שנים הצליחו לגלות אותם בפועל ,וקיבלו על זה פרס נובל.
הסיבה לכך היא שבניגוד לגלים אלקטרומגנטים ,גלי כבידה
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חלשים מכדי שאפשר יהיה למדוד אותם ,אלא אם כן הם
נפלטים ממסות גדולות מאוד ,שנעות במהירות מאוד גדולה.
ואכן ,זוכי הנובל גילו את גלי הכבידה שנפלטו על–ידי זוג חורים
שחורים שהתקרבו זה אל זה במהירות האור  -ואפילו אז הם
היו חלשים מאוד  -ואנחנו מחפשים את גלי הכבידה שנפלטים
מכוכבי נויטרונים שהם ,כאמור" ,כמעט חורים שחורים".
לקח  100שנה לפתח את הגלאים שמסוגלים לאתר את גלי
הכבידה האלה ,ומלבד העובדה החשובה כשלעצמה ,שהם
הוכיחו  -שוב  -את תיאוריית היחסות ,הם פותחים לנו צוהר
חדש ליקום ,שמאפשר להסתכל על תופעות אסטרופיזיקליות
שלא היו נגישות לנו קודם .למשל ,מיזוג של חורים שחורים,
של כוכבי נויטרונים ,וכו'.

ולמה זה מעניין?
כשמדובר בשני חורים שחורים שמתמזגים ,מה שקורה אחר
כך אכן פחות מעניין כי מה שנוצר הוא חור שחור אחד גדול.
אבל אם אחד מבני הזוג הוא כוכב נויטרונים או ששניהם
כאלה ,יכולים לקרות הרבה דברים מעניינים .למשל ,לפי
אחת ההשערות הותיקות באסטרופיזיקה ,מיזוגים כאלה הם
שייצרו  -ויוצרים  -את היסודות הכבדים בטבע כמו זהב או
אורניום .למרות השם הנעים  -מיזוג  -מדובר באחד האירועים
האנרגטיים ביותר ביקום ,שיכול לחולל דברים שונים לגמרי
מאלה שאנחנו רגילים אליהם .תצפיות לפני ההתנגשות,
במהלכה ואחריה עשויות לעזור לנו לבדוק את ההשערה
הזאת .זו גם הזדמנות לבדוק כיצד מתנהג החומר בצפיפויות
גבוהות במיוחד ,כמו שיש בכוכבי נויטרונים שמהווים מעין
מעבדה שיש בה תנאים שלעולם לא נשיג בכדור הארץ.
מעניין לבדוק איך ואיפה מתפתחות מערכות כאלה :האם יש
מקומות מועדפים להיווצרותם  -רק בגלקסיות מסויימות
למשל  -ומהם התנאים הדרושים לכך .מעקב אחרי מיזוג כזה
יכול גם לענות על השאלה הקוסמולוגית הגדולה של קצב
ההתפשטות הנוכחי של היקום :כידוע ,התיאורייה המדעית
גורסת שמאז המפץ הגדול היקום מתפשט ,והתופעה תוארה

נשמע מצוין .צריך אם כך רק לכוון את הגלאים של גלי
הכבידה ,למצוא את אירועי המיזוג שאתם מחפשים
ולמדוד את הערכים הרלוונטים...
עקרונית ,זה אכן מה שצריך לעשות ,אלא שלגלאים של גלי
כבידה יש מגבלה רצינית :הם נותנים לנו רק כיוון כללי ומאוד
לא מדוייק של מקור הקרינה .זה אומר ,שגם אם הגלאי איתר
גלי כבידה ,אין לנו דרך לדעת אפילו מאיזו גלקסיה הם הגיעו.

אז מה עושים?
זה המקום לנצל תכונה נוספת של זוגות כוכבים מתנגשים.
תוך כדי ההתנגשות ,כתוצאה מהמהירויות הגבוהות של
התהליך ,חלק מהחומר של כוכב הנויטרונים נקרע ממנו,
עף החוצה ותוך כדי כך פולט קרינה אלקטרומגנטית .קרינה
כזאת ,בניגוד לקרינת כבידה ,אפשר למדוד באופן הרבה יותר
מדוייק .זאת אומרת שאם נגלה אותה ,נוכל למקם את אירוע
ההתנגשות באופן הרבה יותר מדוייק.

קרינה אלקטרומגנטית באה מהרבה מקורות ביקום
וקשורה להרבה תופעות שמיימיות ,לא רק למיזוג
של כוכבי נויטרונים .איך תדעו לשייך את הקרינה
האלקטרומגנטית שתמדדו דווקא למיזוג כזה?
הרעיון הוא לחפש קרינה אלקטרומגנטית באותו אזור גדול של
אי וודאות שבה מתגלית קרינת כבידה .זה ייראה כך :כאשר
יתקבל מידע מגלאי כבידה ,שמשהו קרה בכיוון מסויים -
כאמור זה יהיה איזור גדול מאוד של אי וודאות  -נצטרך,
אנחנו וכל הקהילה הבינלאומית שעושה תצפיות ,לכוון את
הטלסקופים ולחפש במהירות בכל האזור הזה את הקרינה
האלקטרומגנטית הרלוונטית.

למה במהירות?
כי כל האירוע מתרחש מהר מאוד! הקרינה האלקטרומגנטית,
שנפלטת כתוצאה מהמיזוג ,מגיעה לשיא ודועכת תוך חצי יום
או יום אחד בלבד .אם אנחנו לא שם בזמן ,איבדנו את זה .זהו
אחד האתגרים הגדולים של הפרוייקט.

זו הסיבה שעד היום הצליחו לגלות רק אירוע מיזוג אחד
של כוכבי נוייטרונים?
גם בגלל זה וגם בגלל סיבה נוספת .כיום ,טווח המדידה של
גלאי כבידה הוא עד כ– 300מיליון שנות אור מכדור הארץ.

תחום מדעים
מדויקים וטכנולוגיה

היטב בסדרה של תצפיות אסטרונומיות .עד כה נקבע קצב
ההתפשטות בהסתמך על הנחות מסויימות ועל–ידי ניתוחים
עקיפים של תצפיות .מעקב אחרי מיזוג של כוכבי נויטרונים
יפטור אותנו מהצורך להניח הנחות ,כי הוא מציע אפשרות
לערוך מדידות ישירות שיובילו לתשובה מדוייקת.

במונחים קוסמולוגים זה לא מרחק מאוד גדול ,וקצב המיזוגים
בנפח היקום הזה נמוך (פחות מאחד בשנה) .קבוצות רבות
בעולם עובדות על שיפור רגישותם של הגלאים האלה ,ולכן
אנחנו צופים שתוך כמה שנים יהיו ברשותנו גלאים שטווח
המדידה שלהם יהיה גדול הרבה יותר ,באופן שיאפשר לנו
לגלות אירועי מיזוג בקצב של אחד בחודש.

ומה התרומה של מרכז המחקר שלכם?
אמרנו שטלסקופ שמגלה קרינה אלקטרומגנטית מסוגל
לתת לנו מיקום מדוייק למדי של האירוע ,אבל החיסרון
שלו הוא שהוא "מכסה" רק שטח קטן של השמיים .צריך,
אם כן ,טלסקופים עם שדה ראייה מאוד רחב ,וצריך אותם
בהרבה מקומות על כדור הארץ כדי לגלות את הקרינה
מהר וגם כדי לא להסתמך על טלסקופ שביום הקובע יהיה
בחצי הכדור "הלא מתאים" או באזור של מזג אוויר שאינו
מתאים למדידות .מה שאנחנו מתכוונים לעשות במסגרת
מוקד המחקר ,בין היתר ,זה לבנות הרבה טלסקופים קטנים,
ולשלב אותם יחד כך שיתפקדו כמו טלסקופ אחד עם שדה
ראייה עצום .את המערך הראשון של הטלסקופים אנחנו
רוצים למקם בישראל ,ואחר כך לפרוש כאלה גם במקומות
אחרים בעולם.

שיחות עם
חוקרים

במקביל ,אנחנו מובילים גם פרוייקט לוויין ,שנקרא
"  ."ULTRASATבניגוד לטלסקופים שממוקמים על כדור
הארץ ,לוויין יכול להגיע במהירות כמעט לכל כיוון בשמיים
כדי לצפות באיזור המשוער של המיזוג כפי שאותר על–ידי
הגלאים של גלי הכבידה .טלסקופ שיינשא על–ידי לוויין יהיה
בעל שדה ראייה רחב מאד ,שיוכל לכסות בצילום אחד את כל
האזור וכך "לתפוס" את האירוע.

אז מרכז המצוינות הוא מרכז ניסוייטכנולוגי?
יש במרכז פיזיקאים ניסויים ויש פיזיקאים תיאורטיים,
וכוחו של המרכז הוא בשילוב החזק בין שני הצדדים .בחלק
הניסויי אנחנו רוצים לבנות את הטלסקופים ולארגן את
המדידות ,שיאפשרו לגלות את השיא המהיר של הקרינה
האלקטרומגנטית באיזור אי הוודאות של גלי הכבידה .בניית
הטלסקופים ומכשירי המדידה תיעשה על–ידי הפיזיקאים
הניסויים ,אבל היא תתבסס על שיקולים וחישובים שייעשו
על–ידי הפיזיקאים התיאורטים .הם גם יקבעו את תנאי
הניסוי :איזה גדלים כדאי למדוד כדי שאפשר יהיה להכריע
בין מודלים תיאורטיים שונים; מתי צריך למדוד ,וכד'.
הפיזיקאים הניסויים הם שיבצעו את התצפיות ויקבלו
את המדידות .אנשי התיאוריה יצטרכו לנתח ולפענח את
הממצאים כדי לבנות את המודל ,שיסביר לנו את אחת
התופעות המלהיבות ביקום.

41
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תחום מדעי החיים
והרפואה
אני מבקש ראשית להודות לעובדות הקרן בתחום מדעי החיים והרפואה :ד"ר אוה רוקמן מנהלת
תחום הביורפואה ,ד"ר רינת פורת מנהלת תחום מדעי החיים ,המתאמות אינה ולד ויעל פייגין,
והמידעניות רבקה ברש והדר מאיר .כמו כן ,הצטרפה אלינו השנה ד״ר אילת זמיר כמרכזת המדעית
של התכנית לרפואה ממוקדת אישית .זהו צוות מצומצם מאד ביחס להיקף כוח האדם בקרנות
דומות בעולם ,שמצליח לעמוד בעומס מטלות כבד בזכות מקצועיות ומסירות יוצאי דופן .זה גם
המקום להודות לחוקרים הרבים שהתנדבו לסייע לנו בתהליך השיפוט כחברים או יושבי ראש של
ועדות וכסוקרים חיצוניים ,ולבקש כי תמשיכו להיענות לבקשות של צוות הקרן לעזרה בשיפוט.
תרומתכם ,יחד עם ההיענות המרשימה של קולגות בחו״ל לבקשות לסיקור בקשות מענק ,היא
פרופ׳ יובל דור
הבסיס הבלעדי של הקרן הלאומית למדע לקבלת החלטות מימון מושכלות .מעבר לכך ,אלה מכם
שהשתתפו בתהליך בוודאי יודעים שמעורבות בתהליך השיפוט מספקת הזדמנות להיחשף לרעיונות
מרתקים ולדיונים מדעיים מעמיקים ,ומסייעת לחוקרים בבואם להגיש בקשות משל עצמם.
בהקשר זה נדגיש שוב את החשיבות הרבה של שמירה קפדנית על סודיות בכל הנוגע להליך השיפוט והמשתתפים בו .הסודיות
חיונית ליכולתנו לקבל החלטות על בסיס מצוינות מדעית בלבד; אנא שמרו עליה .חשוב מאד גם להימנע מכל מצב של ניגוד
עניינים פוטנציאלי או אפילו מראית עין של ניגוד עניינים ,למשל באמצעות יציאה להתרעננות בעת דיון בוועדה שעוסק בחבר
מחלקה או קולגה שקרוב אליכם.

מספר עדכונים לגבי מחזור המימון האחרון של מענקים במדעי החיים ורפואה:
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 518בקשות הוגשו למענקי מחקר אישיים ,מתוכן אושרו למימון  170הצעות ,במימון כולל של ( ₪ 47,675,000ובסכום
ממוצע של  ₪ 280,441למענק לשנה) .אחוז המימון השנה עומד על  32.8%מכלל הבקשות ,בדומה למצב בשנים קודמות.
זהו אחוז מימון גבוה יחסית למדינות אחרות ,שכמובן מגיע על חשבון גובה המענק הממוצע .אנו סבורים כי באקלים המימון
בישראל ,כאשר עבור חוקרים רבים הקרן הלאומית למדע היא המקור היחידי למענקי מחקר ,זוהי מדיניות נכונה.
ביצענו השנה שינוי משמעותי בהרכב הוועדות הדנות בבקשות המענקים .שלוש ועדות שטיפלו בעבר בהצעות בתתי נושאים
רפואיים ספציפיים אוחדו לוועדה אחת גדולה (רפואה מולקולרית ופיסיולוגיה של האדם) ,כדי לאפשר מימון מחקרים
בתחומים שונים של ביורפואה לפי סטנדרטים אחידים יותר .שמחתי לראות כי הוועדה החדשה הצליחה לשפוט באופן
מקצועי והוגן הצעות במגוון רחב של תחומים.
במסגרת התכנית המשותפת לקרן הלאומית למדע ולמכון  Broadהוגשו  23הצעות למחקרים בשיתוף פעולה בין קבוצות
מבוסטון ומישראל ,מהן נבחרו למימון  4הצעות מצטינות שקיבלו כל אחת מימון בהיקף של  200עד  400אלף דולר ,למשך
שלוש שנים .זו השנה השנייה והאחרונה של תכנית מחקר זו ,שמומנה עלידי קרן משפחת קלרמן .אנו פועלים כדי שיהיה
לתכנית המשך ,ונעדכן את קהילת החוקרים בארץ כאשר נדע דברים ברורים .במקביל ,המשכנו זו השנה השביעית במסורת
של כינוס שנתי משותף לחוקרים מישראל וממכון  ,Broadהמתקיים לסירוגין בישראל ובבוסטון .כינוסים אלה הפכו למפגש
רבתחומי מפרה ומהנה ברמה מדעית גבוהה ביותר .בקיץ תש״פ יערך הכינוס בבוסטון.
השנה השקנו את התכנית למחקר ברפואה ממוקדת אישית (רמ״א) ,שנועדה למימון מחקרים רחבי היקף בתחום הביולוגיה
של האדם ,בשיתוף פעולה בין חוקרים ורופאים ,ממוסדות מחקר וארגוני בריאות .תקציב התכנית הוא  60מיליון דולר ,והיא

תחום מדעי
החיים והרפואה



מתוכננת לארבעה מחזורי הגשה שנתיים .המענקים במסגרת התכנית ,בגובה חסר תקדים של עד  2מיליון דולר ,ינתנו ל2
עד  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 .ההיענות למחזור הראשון של התכנית היתה
מפתיעה ומרגשת :התקבלו  111בקשות למענקים במסגרת התכנית ,מקבוצות שכללו חיבורים בין חוקרים מאוניברסיטאות
ורופאים מארגוני בריאות .שמחנו במיוחד לראות מספר רב של מגישים חדשים ,בעיקר רופאים ממגוון של מוסדות רפואיים.
מתוך בקשות אלה בחרנו למימון  14בקשות מצוינות ,בהליך שיפוט מעמיק שבראשו עמד פרופ׳ רוג׳ר קורנברג .ההצעות
הממומנות זכו למענקים בהיקפים של  1.5עד  6.2מיליון  ₪על פני כל שנות המענק .נקווה לראות גם במחזורים הבאים שפע
של הצעות איכותיות לתכנית זו.
לבסוף ,לאחרונה פרסמנו קול קורא להצעות מחקר בתכנית משותפת חדשה לקרן הלאומית למדע ולאגודה הבינלאומית לסוכרת
נעורים ( )JDRFבהיקף של  6מיליון דולר .התכנית נועדה לממן כשלושה מרכזי מצוינות של  5-3קבוצות מחקר ישראליות,
שיתמקדו בנושאים הקשורים לסוכרת מסוג  ,1תוך עידוד מעורבות של רופאים חוקרים .נכונות ה ,JDRFהגוף המרכזי בעולם
למימון מחקר בסוכרת נעורים ,להשקיע סכום כה גדול בארץ מעידה על האיכות יוצאת הדופן של המחקר שנעשה כאן כבר כעת.

הפריחה של תכניות מחקר ביורפואי ,שמטבע הדברים חותרות לרלבנטיות לרפואה ,מעלה לא אחת בקרב המגישים וחברי
הוועדות שאלות לגבי הגדרת המחקרים הראויים למימון עלידי הקרן הלאומית למדע .הקרן נועדה למימון מחקר בעל אופי
בסיסי בישראל ,להבדיל ממחקר יישומי .עם זאת ,חשוב לחדד :העיקרון המנחה אותנו הוא מצוינות מדעית .אנו שואפים
לממן הצעות מחקר מקוריות ,שמבקשות לענות על שאלות חשובות בתחום מדעי החיים או הרפואה תוך שימוש בשיטות
מתאימות ,ויש סיכוי שיניבו תובנות מדעיות משמעותיות .למחקר מסוג זה בהחלט עשויות להיות השלכות יישומיות או
קליניות .קיום של היבטים כאלה בתכניות מחקר אינו תנאי הכרחי ,אך בוודאי שאינו פסול .לכן ,מחקרים מצוינים בעלי אופי
תרגומי ( )translationalבתחום עשויים להתאים כיום לקרן ,לעומת מחקרים יישומיים ( )appliedבמהותם (גם אם מצוינים).
לבסוף ,אנו שמחים לכל הערה או הצעה לשיפור מקהילת החוקרים בארץ ,ודנים בכובד ראש בכל הפניות שאנו מקבלים.
אנא פנו אלינו בעל פה או בכתב.
		
			

פרופ׳ יובל דור
ראש התחום

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

1%
סדנאות
71.5%
מענקי מחקר
אישיים

27.5%
ציוד סגל
חדש
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רשימת הזוכים בתחום מדעי החיים והרפואה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
אביןויטנברג תמר | האוניברסיטה העברית

איתן רננה | ביתחולים כפר שאול

אפטה רוןנתן ,וורונוב אלנה |

הבנת תרומתו של מנגנון האוטופאגי'

חקר החתימה העצבית בחלק

אוניברסיטת בן־גוריון

להתפתחות ונביטת זרעים

הרגשיקוגניטיבי של הגרעין הסאבתלמי

מנגנוני מעורבות של  IL-1בהתפתחות



בחולים הסובלים מהפרעה טורדנית כפייתית

של גרורות של סרטן השד וגישות

אוליצקי איגור | מכון ויצמן למדע



אימונותרפוייטיות חדשות המבוססות על

רצפים הקובעים את המיקום התתתאי

אלינב ערן ,סבידור אלון |

ניטרול של  IL-1ומולקולות בקרה אימוניות

של מולקולות  RNAארוכות

מכון ויצמן למדע





פיענוח המגוון והמנגנון של פפטידים

אפלבום ליאור | אוניברסיטת בר־אילן

אופטובסקי ירדן | אוניברסיטת בר־אילן

נוגדיחיידקים ממקור המאכסן,

התפקיד של שינה בבקרת תנועת

חקירת תפקודמבנה של מערכת

ותפקידם בהשפעה על הרכב חיידקי

כרומוזומים ויציבות הגנום

האיתות Slit-Robo

המעי בבריאות ומחלה







ארואטי בנימין | האוניברסיטה העברית

אורי נעמי | האוניברסיטה העברית

אלעזר זבולון | מכון ויצמן למדע

 EspHמווסת את התנהגות התא המארח

תקשורת בין אוקסין וג'יברלין

בחירת מטען אוטופאגי ספציפי ביונקים

באמצעות הפעלת Abr

בהתפתחות העלה בעגבנייה

באמצעות הפעלה קומבינטורית של חלבוני



משפחת Atg8

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


איוב נביה | הטכניון



ארמה אלי | מכון ויצמן למדע

אפיון המנגנונים שדרכם החלבון RBM6

אלקובי יניב | האוניברסיטה העברית

שני צדדים של אותו המטבע :כספזות ללא

מבקר את תהליך תיקון השברים הדוגדיליים

מנגנונים של מארגן תאי חדש כבסיס

מוות ומוות ללא כספזות בהתפתחות

ב DNAואת ההתמרה הסרטנית

להתמיינות ביציות מוקדמת



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מענק ציוד :ציוד המשמש לחקר מנגנונים

ארקין ישעיהו | האוניברסיטה העברית

של מארגן תאי חדש כבסיס להתמיינות

מחקר מקיף על האנרגטיה של

אייגס רחל | ביתחולים שערי צדק

ביציות מוקדמת


קשרי מימן בחלבוני ממברנה


דיפרנציאלי לכרומטין ומעורבים

אלקון רן | אוניברסיטת תל־אביב

אשד יובל | מכון ויצמן למדע

בהשתקה האפיגנטית של הגן FMR1

אנליזה גנומית של פוליאדנילאציה

הדרך לפריחה

בתסמונת  Xשביר

אלטרנטיבית בתהליכים פיזיולוגיים



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


ובמחלות

בהר עודד | האוניברסיטה העברית



תקשורת בין אסטרוציטים

זיהוי פקטורים הנקשרים באופן

אילני עמיעל | אוניברסיטת בר־אילן

אמסטרחודר אורנה |

ומקרוגליה דרך  SemaB4במהלך

טקטיקות רביה חלופיות ברשתות מיניות

האוניברסיטה העברית

פציעה מוחית -

מענק ציוד :מעבדה לחקר התנהגות

ארגון התעתיקים בקטבי תא החיידק:

השלכות על התגובה האנפלמטורית

חברתית

מנגנונים ובקרה

ומוות של נוירונים
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בורנשטיין אלחנן | אוניברסיטת תל־אביב

בןיואב הדר | אוניברסיטת בן־גוריון

גולדשטיין עידו |

משתנים ופרוספקטיביים

אוניברסלי של פרופילי חימצוןחיזור

מענק ציוד :ציוד חישובי למחקר

בנוזלים ביולוגים

שעתוק במהלך צום והאכלה

של מערכי נתונים רבי משתנים של

מענק ציוד :ייצור ואפיון התקנים מבוססי

מענק ציוד :ציוד לאפיון דינמיקות

המיקרוביום האנושי


מערכות ביומיקרואלקטרומכניות


של כרומטין ושעתוק בכבד בזמן צום


בינה עופר ,גוטליב אייל | הטכניון;

בןיוסף תמר | הטכניון

גור עמית | מינהל המחקר החקלאי

ארד מיכאל | המרכז הרפואי ע״ש שיבא

תפקידו של הגן  SCAPERברשתית ובמח,

ירידה לשורשו של הטרוזיס

קרדיומיופטיות מולדות הנגרמות

בבריאות ובחולי

ליבול במלון

עלידי פגמים מטבולים :חיפוש אחר





גישות תרפואטיות חדשניות

בןשאול יורם | האוניברסיטה העברית

גזית אהוד | אוניברסיטת תל־אביב



אבחנה חושית וגמישות בתגובה במערכת

הרכבה עצמית של מטבוליטים:

בל שי | אוניברסיטת בר־אילן

הוומרונזאלית

מבנה ,אינטראקציות ושינוע

מנגנוני פעילות של תאי גובלט בהגנה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




גיטלר דניאל | אוניברסיטת בן־גוריון

מענק ציוד :ציוד המשמש לפיענוח

בסטר אסף | הטכניון

וויסות מבנה ותפקוד הטרמינאל

מנגנוני פעילות של תאי גובלט בהגנה

גישה כלל גנומית לחקר תפקיד הגנים

הפרסינפטי עלידי קבוצת חלבונים

על המעי


הלא מקודדים בבקרת יציבות חלבון

המצמתים וזיקולות סינפטיות זו לזו

מענק ציוד :ציוד לחקר תפקוד הגנים



בלום גליה | האוניברסיטה העברית

הלא מקודדים בבקרה גנטית של התא

גיל זיו | מרכז רפואי רמב״ם

פרוטאזות ויישומם לזיהוי וריפוי של סרטן

הבריא והחולה


מנגנוני תקשורת בין מקרופגים



ברודאי לימור | אוניברסיטת תל־אביב

בןברוך עדית | אוניברסיטת תל־אביב

תפקיד החלבון  ULP2בהתפתחות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


ביטוי  TNFR2בתאי סרטן השד מסוג :TNBC

תאי המין בנמטודה C. elegans

גל אסף | מכון ויצמן למדע

הביולוגיה וההשלכות הטיפוליות של בקר

המנגנונים התוךתאיים של

על המעי

פיתוח חומרים טארנוסטיים מוכווני

לתאי סרטן הלבלב

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


קלסיפיקציה בקוקוליטופורים



ברוטמן יריב | אוניברסיטת בן־גוריון

מענק ציוד :מערך מעבדתי לגידול

בנהר מורן | הטכניון

 KCS4עומד בצומת מרכזית של ארגון

בקרת חמצוןחיזור של התהליך

מחדש של ליפידים בעקבות עקה

אצות


הדלקתי התאי

אפשרי חדש על התקדמות המחלה

תחום מדעי
החיים והרפואה

זקיפת נתונים במחקרי מיקרוביום רבי

מערך רבחיישנים חכם לאבחון

האוניברסיטה העברית
דינמיקה של אנהנסרים ובקרת

אביוטית בארבידופסיס

גליקמן מיכאל | הטכניון





המעורבות של היוביקוויטין ליגאז

בני עפרה | האוניברסיטה העברית

ברזילי ארי | אוניברסיטת תל־אביב

 NEDD4בעקת חימצון מיטוכונדריאלית

דסמופסיה ברקמות וגידולי

להבין  :A-Tכיצד  Atmמשפיע על

בתנאי חוסר חמצן

תלתמימד של סרטן לבלב ותכנון של

ניוון צרבלארי

נשאי תרופות מותאמים



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




ברקיהרינגטון ליזה | אוניברסיטת חיפה

גלתנעמי מיטל | אוניברסיטת בר־אילן

בןיהודה דינה ,פרלמן ריקי,

תפקידים חדשים לתוצרי החיתוך

אנליזה ברזולוציה גבוהה של קורלציה

עבד אלרחמן איהאב | מרכז רפואי הדסה;

של ציקלואוקסיגנאז 2בוויסות

בין תגובה חיסונית וסילוק ספונטני של

בניטה שמעון | האוניברסיטה העברית

תפקודים תאיים

הדבקה בנגיף ההפטיטיס C

מנגנון הפעולה של החלבון





הפואפופטוטי  tLivinוהשימוש שלו

גוטפרוינד יורם | הטכניון

גנין אמציה | האוניברסיטה העברית

באמצעות ננוחלקיקים מכווננים

מחקר השוואתי על תפקידו של

פלנקטון ותנאים הידרודינמיים בשוניות

בטיפול כנגד סרטן

התלאמוס בתהליכי קשב

אלמוגים עמוקות (מזופוטיות)
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גרונטמן מיכל | אוניברסיטת תל־אביב

הבלנה דרור | האוניברסיטה העברית

ורול חן |

דע את האויב :קבלת החלטות בצמחים

בעליחיים  -המנוע הביולוגי של מערכות

המרכז הרפואי תל־אביב ע״ש סוראסקי

בתגובה לתחרות מתחת לפני הקרקע

אקולוגיות מדבריות

החלבון  COMMD10מווסת את הפעילות

התפתחותיות ופיזיולוגיות של צמחים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


הדלקתית והמטבולית של אוכלוסיות

מענק ציוד :ציוד לחקר תגובות

המקרופאג׳ים במחלת הכבד השומני

היבנר שריאל | מרכז ידע גליל



הבנת הבסיס הגנומי והאבולוציוני

חביב נעמי | האוניברסיטה העברית

גרוס עינב | האוניברסיטה העברית

של ביות חיטה טטרהפלואידית

מנגנונים תאייםמולקולריים המקודדים

בקרה ביןתאית של רמת ברזל בתולעת



ירידה ועמידות קוגניטיבית תלוייתהזדקנות

הנימית Caenorhabditis elegans

הנדל איל | אוניברסיטת בר־אילן

מענק ציוד :ציוד המשמש לגילוי



ריפוי גני עלידי קריספר עבור כשל חיסוני

רשתות תאיות ומולקולריות המקודדות

גרינצוויג ז׳וזה | האוניברסיטה העברית

חמור משולב הנגרם ממוטציות בגן IL7RA

מנגנונים ייחודיים לאזורים יובשניים

מענק ציוד :ציוד להקמת מעבדה העוסקת

לנוירודגנרציה ,הגנה ותיקון
זוכה בפרס פרידנברג

של פירוק חומר אורגני ותרומתם
לפליטת דותחמוצת הפחמן ממערכות

בעריכה גנטית של תאים ממערכת הדם


חליחל מחמוד ,קפלושניק יוסף |

אקולוגיות יםתיכוניות

הראל איתמר | האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן־גוריון;

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זיהוי שיטתי של חלבונים העוברים

לוננפלד איתן | מרכז רפואי סורוקה

אגרגציה הקשורה לגיל מגלה העשרה

השפעת לוקמיה מילואידית חריפה

גרליץ עופר | האוניברסיטה העברית

יחודית לרקמה של חלבונים

וציטארבין על פוריות העכבר; מעורבות תאים

חקירת המנגנונים המעורבים בהתפתחות

דמוייפריונים

אשכיים וסיגנלים ביומולקולריים בתהליך זה

נורמלית ובכישלון התפתחותי של השחלה

מענק ציוד :פיתוח טכנולוגיות הדמיה



במודל הדרוזופילה

לחקר ההזדקנות ומחלות הזדקנות

טבח יובל | האוניברסיטה העברית

גרפי גדעון | אוניברסיטת בן־גוריון

באיברים מורכבים של בעלי חוליות


מיפוי שיטתי של גנים של רקומבינציה

לשינויים סביבתיים






הומולוגית באמצעות למידת מכונה של

וריאנטים של היסטון  H2Bבצמחים:

הרישנו יאיר |

 1000גנומים

הבסיס המולקולרי לשונות תפקודית

המרכז הרפואי תל־אביב ע״ש סוראסקי

ותפקידם בדינמיקה של מבנה הגנום

חקר מנגנון ויסות פעילות קולטן תאי ה B

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


וביטוי הגנים

בתאי לויקמיה לימפוציטית כרונית כמפתח

יגרלוטם אסתי | אוניברסיטת בן־גוריון



מרכזי להתקדמות המחלה

פענוח הבסיס המולקולרי של

גרשוני מורן | מינהל המחקר החקלאי



מחלות תורשתיות ספציפות לרקמה

זיהוי גורמים גנטיים ומנגנונים ביולוגים

הרשקו אברהם | הטכניון

עלידי גישות חישוביות אינטגרטיביות

המשפיעים על יחסי הזוויג בבקר לחלב

מנגנוני בקרת פעילות האוביקויטין



ליגאז  ACP/Cעלידי מערכת הבקרה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


דובינסקי צבי | אוניברסיטת בר־אילן;

המיטוטית

ילין דביר | הטכניון

ברינובה סופיה | אוניברסיטת חיפה



דימות רעידות בעור התוף

אור ואצות :זיקה מיוחדת במערות

וולוסקר הרמן | הטכניון



ראש הנקרה

בקרת קולטני  NMDAעלידי Dסרין

יניב יעל | הטכניון





המנגנונים המולקולרים האחראים על

דוד איילת | אוניברסיטת בן־גוריון

ולודבסקי ישראל | הטכניון

תפקוד הקוצב הלבבי ועל כשל בתפקוד

פולימרים ביורפואיים רבערכיים,

פעילות מדכאת סרטן של הפרנאז2

ללא כל חומר רפואי ,לאבחון ומניעת גרורות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


ירדן עודד | האוניברסיטה העברית

דניאלי עמוס | אוניברסיטת בר־אילן

ורבורג אלון | האוניברסיטה העברית

פיטריות באלמוגים  -חוליה מקשרת

חקר בדיקות סרולוגיות רגישות

אכילה על צמחים עלידי חרקים מעבירי

לבריאות האלמוג?

וספציפיות של קדחת הנילוס המערבי

מחלות :יתושים וזבובי חול

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי
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ישראלי יואל | האוניברסיטה העברית

לונדון ניר | מכון ויצמן למדע

מעוז בן | אוניברסיטת תל־אביב

התקדמות גידולים סרטניים ויצירת גרורות

פפטידים אלקטרופיליים





מפגיעת כוויה עלידי שימוש

ישראלסון אדריאן | אוניברסיטת בן־גוריון

ליבנה אטה | אוניברסיטת בן־גוריון

ב"עור על שבב"

אפיון של חלבון  MIFכאתר מטרה

חשיפת התפקידים הביולוגיים של

מענק ציוד :ציוד המשמש לאיפיון

תרפאוטי עבור מחלת ALS

פפטידים המקודדים עלידי :uORFs



המקרה של פרוטאין קינז C

אינטרקציות בין רקמות על שבב


כהן שנהב | הטכניון



מרום שמעון | הטכניון

פענוח מנגנון הבקרה המשרה ייצור של

ליפשיץ צבי גרגורי |

מורכבות חלבוני תעלות :השלכות

פרוטאזום פעיל במהלך אטרופיה של שריר

אוניברסיטת תל־אביב

על דינמיקה של מתח קרום



מחקר גנומי של מנגנון דלקתי



כנפו שירה | אוניברסיטת בן־גוריון

(אינפלמטומה) המעורב בפתוגנזה של

מרקמן שי | אוניברסיטת חיפה

הכוונת רצפטורים מסוג  AMPAלסינפסות

כאבי שרירים כרוניים והפרעות

השפעות תזונה הורית על התנהגות

של תאי עצב פעילים כאסטרטגיה לשיפור

הקשורות בעמוד השדרה -

הורית תלוית זוויג וחשיבות הטיפול

התפקוד הקוגניטיבי במודלים של מחלת

אוסטאוארתריטיס ,ניוון דיסק

האבהי בצופיות

האלצהיימר

ביןחולייתי וכאב בגב התחתון



מענק ציוד :ציוד להקמת המעבדה



נוי דרור | מרכז ידע גליל

לקוגניציה מולקולרית


מאירי שי | אוניברסיטת תל־אביב;

עיצוב חישובי של חלבונים מסיסים

רול אורי | אוניברסיטת בן־גוריון

במים כאבני בניין לקומפלקסים

כץ אופיר | מרכז מדע ים המלח והערבה

גורמים המעצבים אנדמיות ,נדירות וסכנת

חלבוניים מרוביכלורופיל

ביוגאוגרפיה של תכולת סיליקון בצומח

הכחדה בחולייתני היבשה בעולם

ארץישראל והקשר שלה לתפקוד מערכות



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אקולוגיות

מואסי פיראס | הטכניון

ניב מאשה | האוניברסיטה העברית



תפקיד מנגנון פלסטיות

זיהוי טעם מתוק :חקר מנגנונים

לוטם ארנון | אוניברסיטת תל־אביב

תלויתשימוש במהלך תנועה רצונית

וגילוי ממתיקים

מקונפורמיסטיות למגוון :גורמים

מענק ציוד :המעבדה לחקר המערכת



התפלגות כישורי שיחור מזון נלמדים

המוטורית ושיקום התנועה


סגולי מיכל | אוניברסיטת בן־גוריון
טרגדיה אקולוגית:

אקולוגיים וקוגניטיביים בקביעת
בקבוצות חברתיות

מונסונגואורנן אפרת |

מה קורה כשצרעה כדית אוספת

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


האוניברסיטה העברית

זחלים מוטפלים כמזון לצאצאיה?

פענוח פעילות הג׳לאטינאזות בהתפתחות



לוטן תמר | אוניברסיטת חיפה

העצמות ,מחקר על עכברי המודל עם חסר

סגל גיל | אוניברסיטת תל־אביב

הבנת התהליכים המולקולרים בתהליך

כפול ב MMP2&9

פענוח מערך הבקרה הרבשכבתי

ההדבקה של הדג עלידי מיקסוזואה



של החלבונים האפקטורים



מזרחי יצחק ,מוראיס שרה |

בפתוגן ההומאני התוך תאי ליגיונלה

לוי אברהם א ,.מלמדבסודו קטי |

אוניברסיטת בן־גוריון

פנאומופילה

מכון ויצמן למדע

הבנה של פירוק הסיבים הצמחים



בין שבר לתיקון  -אינטראקציות

ברומן עלידי מיפוי מטבוליטי

סוסניק אלחנדרו | הטכניון

באיזור השבר דוגדילי בתאים סומטיים

ופונקציונלי של רשתות יחסי גומלין

חומרים היברידיים אמפיפיליים

של צמחים

מיקרוביאליות סינתטיות וטבעיות

חדישים על בסיס TiO2/polymer





בעלי גודל מבוקר לתרפיה

לוי אורן | אוניברסיטת בר־אילן

מינקה ברוך | האוניברסיטה העברית

סונודינמית מכוונת של

היבטים חדשים ואבולוציה של שעונים

חקר המוטציה הראשונה באדם

סרטן ילדים

ביולוגים וסימביוזה בנבוביים

הגורמת לאבדן פעילות התעלה TRPV1

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

תחום מדעי
החיים והרפואה

הכוונת חלבוני  VICKZכדי לעכב

תכנון ממוחשב וסריקה ניסויית של

הבנה כיצד ניורונים משפיעים על
היפרמטבוליזם של העור כתוצאה
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סיפן מרב | אוניברסיטת בן־גוריון

עציון יורם | אוניברסיטת בן־גוריון

פלפל יצחק ,דהאן אורנה |

התפקיד של מגוון התכונות הצמחיות

כימות הנטיה לפרפור פרוזדורים

מכון ויצמן למדע

בעיצוב תגובות לסביבות צחיחות בקנה

בחולדות ערות; שימוש במערכת

הפרשת חלבונים כבסיס לחיים

מידה מרחבי שוני  -שושנת יריחו

מושתלת לבחינת ההשפעה של גורמי

חברתיים במיקרואורגנזמים

האמיתית וחברת הצומח שלה

סיכון ,תחלואה ותרופות



כמקרה מבחן



פפו ניב | אוניברסיטת בן־גוריון



פדלרקרוואני ורד | אוניברסיטת תל־אביב

פיתוח תרופות מולטי ספציפיות

סליקטר דרור | הטכניון

אימונותרפיה של סרטן מכוונת סוכרים

הקושרות  c-FMSו αvβ3 Integrin

הידרוג׳לים פולימריים לטיפול בסחוס



לטיפול באוסטאופורוזיס

עלידי כונדרוציטים אוטולוגיים ממקור

פוטרמן אנטוני ,פבזנריונג יעל |



של תאי גזע מזנכימליים

מכון ויצמן למדע

פפתאנוס פיליפוס |

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


תפקידו הרגולטורי של מוטיב יחודי

האוניברסיטה העברית

בקצה הקרבוקסילי של סרמיד

בניית כרומוזום  Yליצירת אללים

סלמן נטע | אוניברסיטת בן־גוריון

סינתאזות

 daughterlessכאמצעי יעיל ולא פולשני

פיתוח ושימוש במודל של



לדיכוי אוכלוסיות יתושי המלריה

הדבקת ליפוזומים כמערכת

פוקס ירון | הטכניון

מענק ציוד :מכשור להינדוס גנטי של

מבוקרת ללימוד פעולת

תפקידו של ארטס בהומואסטזיס

יתושים

מערכת הפרשה מטיפוס 3

ורגנרציה של המעי

של חיידקים פתוגנים



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


פורגדור אנגל ,רובין איתן |

פרוי אורן | האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בן־גוריון;

הבנת התפקיד המנגנוני של חומצות שומן

ססה גואידו ,ברש יצחק |

און אמיר | המרכז הרפואי ע״ש שיבא

רוויות ובלתי רוויות בחילוף חומרים יומי

אוניברסיטת תל־אביב

מתודולוגיה משולבת מיחשוביתניסויית



תפקידם של אפקטורים מסוג III

לניבוי ודרוג יעילות תרופות באונקולוגית

פרידלנדר תמר | האוניברסיטה העברית

של החיידק Pantoea agglomerans

דיוק

תפקידן של אינטרקציות ביופיזיקליות

ביצירת עפצים ובקביעת תחום



באבולוציה של איהתאם מבוסס RNase

הפונדקאי בצימחי סלק וגבסנית

פיקרסקי אלי | האוניברסיטה העברית



העמדות הקדמיות של מערכת החיסון,

מענק ציוד :שרת וציוד מחשוב


סעדה (רייך) אן | מרכז רפואי הדסה

מאין הן באות ,ממה הן מורכבות ומה

פרידמן ניר | האוניברסיטה העברית

הקשר בין יציבות ה DNA

תפקידן

הבנה כמותית של דינמיקה וקומבינטוריקה

הגרעיני לבין ציטוכרום  Cאוקסידז



של כרומטין

המיטוכונדריאל

פליידרביש איליה | אוניברסיטת בן־גוריון



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


דינמיקת יוני נתרן באקסונים

פרלסון ערן | אוניברסיטת תל־אביב

עטופי מיאלין של קליפת המוח:

חשיבות סינטזת חלבונים מקומית באקסון

ספירא מיכה א | .האוניברסיטה העברית

השלכות על אקסיטבליות ואיתות סידן

ובקשר עצבשריר ב ALS

פיתוח ויישום פורצי דרך של



פוליאלקטרודות לרישום תוך תאי,

פליישמן שראל | מכון ויצמן למדע

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


בוזמני ,של אותות אלקטרופיזיולוגים

עיצוב חישובי של תססים חדשים

פרנקל דני | אוניברסיטת תל־אביב

מנוירונים רבים בחולדה מתנהגת

ומשופרים תוך שימוש בעקרונות

תהליכים בהם מוטציה ב  PS1פוגעת



אבולוציוניים

בתפקוד מיקרוגליה במחלת האלצהיימר

עפרוני סול | אוניברסיטת בר־אילן



השפעת אימונותרפיה בעזרת

פלס אליאור ,אשדאייזנבך יעל |

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


צ׳קפוינטס על שבטיות תאי T

מכון ויצמן למדע

צודיקס מיכאל | מכון ויצמן למדע

בגידול ובדם

אינטראקציה בין תאית המתווכת

מודלים של זיכרון עבודה ותפקיד של

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

עלידי חלבוני )Necl ( Nectin-like

אינטרנוירונים מסוגים שונים
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המרכז הרפואי תל־אביב ע״ש סוראסקי

מנגנון קליטה והכנסה של heme

האוניברסיטה העברית

פענוח תפקידם של סורטילין,

בפטריות פתוגניות

אפיון סרולוגיפונקציונלי של תגובת

 IL-6ו  LIFבנזק כולסטטי כבדי



נוגדנים באנשים שנחשפו לפלאביבירוסים



קישוני רועי | הטכניון

(דנגה ,זיקה ,קדחת הנילוס)

צור עמית | אוניברסיטת בר־אילן

סלקציה ואבולוציה של ייצור



מערכות על תאיות למחקר בקרת חלבוני

אנטיביוטיקה במיקרוטיפות

רובינשטיין רותם | אוניברסיטת תל־אביב

מחזור התא;  E2Fכמקרה בוחן



פרוטוקדהירינים והתפתחות הרשת



קליין תמיר | מכון ויצמן למדע;

העצבית :מחקרים מבניים ומנגנוניים

צחורי שגיא | מרכז רפואי קפלן

הוכברג אורי | מינהל המחקר החקלאי

מענק ציוד :ציוד תשתיתי להקמת

השליח המשני די אדנוזין טטרפוספאט

פענוח הדינמיקה של אמבוליזם

מעבדה בנושא ביולוגיה מבנית של

(  )Ap4Aוהבקרים שלו Ap4A hydrolase

בעצה של עצי אורן ביער בתנאי יובש:

ו  lysyl tRNA synthaseבפתופיזיולוגיה

אסון או שגרה?

חלבונים


של הלב



רודיך אסף ,גולן רחל |



קליינברגר תמר | הטכניון

אוניברסיטת בן־גוריון

צנגן דודחיים | מרכז רפואי הדסה

חקר האינטראקציה בין החלבון הויראלי

מנגנונים לאפיון מולקולרי של תתסוגים

אבחון גנטי של חולות עם אל ווסת

 E4orf4וחלבונים מיטוכונדריאליים

של השמנה באדם על בסיס רשת E2F1

מוקדמת ממקבץ דולאומי במטרה לאפיין



ברקמת השומן

את הגנים ,NUP107 ,BRCA2 ,SF-1

קרבצ׳נקובלשה נטלי |

וגנים חדשים הקשורים למיוזה כגורמים

האוניברסיטה העברית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


לפגיעה בהתפתחות השחלה וסכנת יתר

פענוח ההטרוגניות בין התאים בגידול

רוזנטל בנימין | אוניברסיטת בן־גוריון

לממאירות

ובין החולים השונים לצורך תכנון רציונלי

אפיון פונקציונלי של מנגנונים שמורים



של שילובים תרופתיים מותאמים אישית

המשפיעים על קבלת רקמה עלידי מערכת

קדמון רונן | האוניברסיטה העברית



החיסון באמצעות מודל מיתרני ייחודי

בחינה ניסויית של השערת גודל

קרן ניר | האוניברסיטה העברית

מענק ציוד :ציוד המשמש לעבודה תאית

החברה האפקטיבי

הארכיטקטורה של המערכת

במודלים מיתרניים יחודיים ,בהשתלות



הפוטוסינטתית בציאנובקטריה

תאי גזע ותגובה חיסונית

קוגלר הלל | אוניברסיטת בר־אילן

ותפקודה בעמודת המים הדינמית

אלגוריתמים לזיהוי והבנה של



זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מוטיבים ברשת ביולוגית

קרסיק דוד | אוניברסיטת בר־אילן

רוטבלט ברק | אוניברסיטת בן־גוריון



זיהוי מנגנוני פעולה ביולוגיים של

אפיון תרומת  4EBP1לשרידות תאים

קוטלר ברט | אוניברסיטת בן־גוריון

שריר ושלד על סמך סריקה גנומית

סרטניים תחת עקה מטאבולית

ההשפעות של חיידק Mycoplasma sp.

על התנהגות חיטוי ,ניהול סיכונים ,ומינים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אינטראקציות של גרבילים המדבר

קשטן נדב | האוניברסיטה העברית

רוןהראל נגה | הטכניון



התארגנות עצמית של חיידקים

ביוסינתיזה של אלאנין וצריכה של

קופייק מרטין | אוניברסיטת תל־אביב

והגנה קולקטיבית מהתיבשות

אלאנין חוץ תאי :רגולציה מטאבולית

תפקיד טועני מצמדים בזיכרון אפיגנטי



על פעילות לימפוציטים

ובלכידות של כרומטידות אחיות

רובין בלום מקסים |

מענק ציוד :ציוד המשמש לחקר



חקר ימים ואגמים לישראל

המנגנונים המטאבולים המבקרים את

קורנבליט סיון | אוניברסיטת בר־אילן

המגוון הפונקציונלי של

תפקידן של מולקולות siRNA

מיקרואורגניזמים מנביעות פחמימנים

פעילות מערכת החיסון


אנדוגניות בקביעת תוחלת החיים

בדרוםמזרח החם והאוליגוטרופי של

רייף שמעון ,גולןגרסטל רגינה |

בחיית המודל C. elegans

הים התיכון :בסיס מולקולרי לאדפטציה

מרכז רפואי הדסה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

מענק מקרן דורות

תפקיד האקסוזומים מחלב בקוליטיס

תחום מדעי
החיים והרפואה

צויבל איזבל |

קורניצר דניאל | הטכניון

רובינסקי אלכסנדר |
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שוחט אופיר גלית | אוניברסיטת בר־אילן

שמע אפרת | מכון ויצמן למדע

ריקליןרביב תמר |
אוניברסיטת בן־גוריון

חקר המנגנונים המקודדים להסתגלות

פתירת האפיגנום של תאי סרטן המאופיינים

שחזור ושיפור תמונות תהודה

לחיים בסביבה חברתית מורכבת

עלידי דהרגולציה של פוליקומב

מגנטית של המח באמצעות רשתות

מענק מקרן דורות

מענק ציוד :מיקרוסקופ  TIRFעבור דימות

נוירונים יוצרות



של מולקולות בודדות ופתירת האפיגנום



שושןברמץ ורדה | אוניברסיטת בן־גוריון

רם אורן | האוניברסיטה העברית

ביטוייתר של  VDACומיקומו בממברנת

של תאי סרטן


הטרוגניות תאית  -מה הוא האפקט

התא במצבים פתולוגים ובתנאי אפופטוזיס:

שני אילון | אוניברסיטת תל־אביב

של קלונליות על קביעת שונות אפיגנומית

מנגנונים אפשריים

אפיון מנגנוני התנועה ארוכת וקצרת

בין תאית



הטווח של  ABAבארבידופסיס



שושקס־כרמל מיכל |



רם יואב | המרכז הבינתחומי

האוניברסיטה העברית

שפיגל איבו | מכון ויצמן למדע

תפקידה של אנאפלואידיה באבולוציה

מקור ותפקיד הטלוציטים

ניתוח מנגנונים גנומיים ששולטים על

ואדפטציה

בהתפתחות המעי

ביטוי גנים בתגובה לפעילות עצבית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מענק ציוד :ציוד להקמת חדר תרביות


בסוגים שונים של תאי עצב


שגיא אירית | מכון ויצמן למדע

שטרן אדוארד | אוניברסיטת בר־אילן

שפר אפרת | האוניברסיטה העברית

פיתוח מעכבים חדשנים תלויי סובסטרט

השפעות נוירופתולוגיות קשורות

אבולוציה ותפקוד קיבוע חנקן

למטריקס מטלופרוטאזות עלידי שילוב

למחלת האלצהיימר אל פעילות התאים

סמביוטי במערכות יובשניות

שיטות ביופיזיקליות

והרשתות של קלופת המוח





זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


שפר ארתור | מינהל המחקר החקלאי
מטבוליזם של פנילאמידים והשפעתם

אוניברסיטת תל־אביב

שילר ג׳קי | הטכניון

על קליפת הפרי

מנגנון ,בקרה וחשיבות ביולוגית של

קיום אותות המנתרים את הביצוע



שגיאאייזנברג רונית |

מיקום גרנולות ההפרשה בתאי מסט

המוטורי בשכבות השונות של

שריג רחל | אוניברסיטת תל־אביב

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


קליפת המוח המוטורי הראשוני

תובנות חדשות בנוגע לדמוגרפיה של

ותפקידם בלימוד מוטורי

אוכלוסיות פרהיסטוריות בלבנט:

שדה אסף ,דומברובסקי אביב |

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זיהוי מין באמצעות מיקרומבנה הדנטין


מנדליק יעל | האוניברסיטה העברית

שלומאי יוסף | האוניברסיטה העברית

תירוש איתי | מכון ויצמן למדע

המנגנונים וההשלכות האפידמיולוגיות

תפקידו של החלבון הטלומרי

הטרוגניות של פרופיל ביטוי גנים

מינהל המחקר החקלאי;

של העברה תוך מינית וביןמינית של

 UMSBPבבקרת מבנה הכרומטין

בתאים סרטניים

וירוסים דרך פרחים בחברות דבורים

בטריפנוזומה

מענק ציוד :ציוד להגדרת הטרוגניות





בגידולים ומודלים סרטניים

שדה ניר | אוניברסיטת תל־אביב

שלוםפוירשטיין רובי | הטכניון

מנגנונים המבקרים מוליכות

גישות מולטידיציפלינריות לחקר תכונות

הידראולית של שורשים אדבנטיביים

בסיסיות של תאי גזע

בדגניים



מענק ציוד :ציוד לזיהוי מנגנונים

שמאי יוסי | הטכניון

המבקרים מוליכות הידראולית של

ניבוי ממוחשב של הרכבת ננוחלקיקים

שורשים אדבנטיביים בדגניים


ממבנה תרופה ומייצביעל של מעכבי
קינאזות אשר מוכוונים לסרטנים אשר

שוורץ רקפת | אוניברסיטת בר־אילן

מונעים עלידי  KRASדרך CAVEOLAE

תפקידם של חלבונים שזוהו לאחרונה

מענק ציוד :ציוד המשמש להכנה

ביצירת ביופילם בכחוליות

אוטמטית של ננוחלקיקים רפואיים
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מענק לסדנאות מחקר
האוניברסיטה העברית

מקלט לשוניות אלמוגים

מיטוכונדריה  -מרכזי האנרגיה של

בצפון יםסוף

האורגניזמים החיים





פיינזילבר מיכאל | מכון ויצמן למדע

דניאלי עמוס | אוניברסיטת בראילן

מנגנונים מובנים של בקרת

זיהוי מהיר ורגיש של סמנים ביולוגים

גודל וצמיחה בתאי עצב

לאירוע לבבי





שוורץ שרגא | מכון ויצמן למדע

ידיד גל | אוניברסיטת בראילן

מודיפיקציות על :RNA

אפיגנטיקה של תופעת ה'אינבוקציה'

מגילוי לפיזיולוגיה ופתולוגיה

של תחלואות עקה והתמכרויות :תובנות



ליישום ברפואה מדוייקת ומותאמת

שרץשובל רות | מכון ויצמן למדע;

אישית

ארז נטע | אוניברסיטת תלאביב



תרומתם של תהליכי עקה

יובל יוסי | אוניברסיטת תלאביב;

ודלקת להתקדמות גידולים סרטניים

אולנובסקי נחום | מכון ויצמן למדע

תחום מדעי
החיים והרפואה

אביןויטנברג תמר |

פיין מעוז | אוניברסיטת בראילן

והתפתחות גרורות

חישה אקטיבית במבחן המינים ,מעטלפים
וחולדות לדולפינים ובני אדם


יערי גור | אוניברסיטת בראילן
הכנס הבינלאומי השלישי בנושא
סטוכסטיות ובקרה על הדינמיות והמגוון
של רפרטוארים אימונולוגיים


לוי יעקב (קובי) | מכון ויצמן למדע
סימולציות של חלבונים -
חידושים אחרונים


סבלדיגולדשטיין סיגל | הטכניון
פיזיקה וביולוגיה של גדילת הצמח
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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 מצטיינים בבתי־חולים
(אוניברסיטאיים) בישראל לאחר השתלמות בתר־דוקטורית בחו''ל.
ייחודיות המענק בכך שהוא מאפשר לרופאים לפנות זמן למחקר על־ידי מענק עבור ״זמן שמור״ (לתקופה של עד שלוש שנים),
כמו גם מענקי מחקר .גובה המענק המרבי לשנה :עד  ₪ 148,000ל״זמן שמור״ ועד  ₪ 185,000למחקר (ללא השתתפות המוסד).
במחזור תש"פ הוגשו  22בקשות ,שמתוכן שמונה זכו למימון .ואלו שמות הזוכים
גיללסהלל אלכסנדר | מרכז רפואי הדסה
השפעה אפשרית של  VEGFברקמת שומן חומה על רגישות לאינסולין במהלך חשיפה
להיפוקסיה קבועה או אינטרמיטנטית בעכברים

ויונטה אסף | המרכז הרפואי ע״ש שיבא
אפיון הפתוגנזה של מוטציות בגן  PAPLNכאטיולוגיה מונוגנית חדשה למומי
כליות ודרכי שתן מולדים

זוננבליק אמיר | המרכז הרפואי תלאביב ע״ש סוראסקי
תפקידו של  ARID1Aבהתקדמות סרטן שד

כספי אורן | מרכז רפואי רמב״ם
חקר המנגנון של קרדיומיופתיה היפרטרופית במבוגר באמצעות אורגנואידים לבביים

מאיר מיכל | מרכז רפואי רמב״ם
רגולציה ופיסיולוגיה של מערכת הסקרציה  ESX-4במיקובקטריום אבצסוס

פלד מיכאל | המרכז הרפואי ע״ש שיבא
ניתוח הפרוטאום החיצוני של תאי סרטן לאחר טיפול באינטרפרון גאמא לגילוי בקרים
חיסוניים חדשים בסרטן

רוטפוגל זיו | מרכז רפואי קפלן
השתלת מיטוכונדריה כטיפול חדשני במחלות איסכמיות של הרשתית וחקר מנגנון הפעולה

שטיינברג שמר אורנה | מרכז שניידר לרפואת ילדים
הבנת המנגנונים שבבסיס האנמיה המולדת הנגרמת ממוטציה ב :GATA1s
תפקידו של GATA2
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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

מענקי מחקר משותפים Broad-ISF

תכניות
ייעודיות

למחזור תש"פ הוגשו  23בקשות ,ארבע מהן זכו למימון בסכום שנתי כולל של  .$400,000ואלו שמות הזוכים
אלדר יונינה | מכון ויצמן למדע
Farhi Samouil | Broad Institute

מיפוי מבנה רקמה באמצעות חישה דחוסה

יסעור מורן | האוניברסיטה העברית; פריאנטה גלי | אוניברסיטת בןגוריון
Xavier Ramnik | Mass General Hospital

ההתמקצעות של חיידקי המעי בתינוקות  -השוואה בין תרבויות

קישוני רועי | הטכניון
Marks Debora S. | Broad Institute

מוטציות עמידות לאנטיביוטיקה במרחב האפיסטטי

תירוש איתי | מכון ויצמן למדע
Suva Mario L. | Broad Institute

הטרוגניות ושינויים תאיים כמטרה לטיפול בגליובלסטומה

מענק מחקר לחוזרים מבתרדוקטורט
במכון  Broadבמסגרת התכנית המשותפת
מטרת התכנית לסייע בקליטתם של חוקרים שזכו במענק לבתר־דוקטורט במכון  Broadבמסגרת התכנית המשותפת של
הקרן הלאומית למדע ומכון  Broadושבים 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
יצחק קרן | הטכניון
אפיון תאי סרטן ומערכת חיסון בחולי מלנומה ,לאחר שילוב של טיפול מונחה מטרה וטיפול חיסוני
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שיחה עם פרופ' עדי קמחי מהמחלקה לגנטיקה מולקולרית ,מכון ויצמן

גיוס מפת התקשורת החלבונית של
מוות תאי מתוכנת לגילוי מסלולים
ועקרונות חדשים ,וישומה בזיהוי
נקודות תורפה בתאים סרטניים
אין חיים בלי מוות .זו בהחלט יכולה להיות אמירה פילוסופית תקפה
אבל במקרה של פרופ' עדי קמחי ,כלת פרס ישראל ,זו אמת ביולוגית שהיא
חוקרת כבר שנים רבות .נושא המחקר שלה נקרא "מוות מתוכנת" או
"מוות מתוכנן מראש" כי למוות ,מתברר ,פנים רבות.

כל מוות הוא צפוי ,כלומר מתוכנן מראש ,לא?
כל יצור חי ימות בסופו של דבר ,אבל כשאנחנו מדברים על מוות
מתוכנן מראש ,הכוונה היא לא להידרדרות פסיבית ,אקראית,
אלא לתהליך הדרגתי ומבוקר ,ששלביו ידועים מראש.

לשם מה צריך מוות מאורגן?
החיים הם מערכת מאורגנת ,וכדי לקיים אותם ככאלה ,יש
שלבים או אירועים ,שבהם חייבים להתרחש תהליכי מוות
מסודרים ומתוזמנים .השלב הראשון בחיים שמחייב מוות
כזה מתרחש ממש בתחילתם ,בזמן ההתפתחות העוברית.
כדי לעצב את צורתו האופיינית של העובר ,יש צורך
בזמנים מסויימים להרוג "תאים מיותרים" ,למשל את אלה
שבין אצבעות היד בעובר האדם ,שאילו היו נשארים היתה
מתקבלת יד בצורה של כפפת גנן.

כמו שמיכאלאנג'לו אמר ,שכל פסל נמצא כבר בגוש
השיש ,ועל האמן רק לסלק את עודפי השיש מסביבו.
כן ,אלא שכאן אין מפסל חיצוני שקובע מה יישאר ומה
יסולק ,המנגנון הוא פנימי .תפקיד נוסף של המוות המתוכנן
חשוב במהלך הקיום השוטף של היצור הבוגר .כדי לשמור
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על הומיאוסטאזיס  -סביבה פנימית קבועה של הגוף  -יש
הכרח לסלק ממנו תאים זקנים ותאים פגומים  -שנפגעו
על–ידי קרינה או נגיף או שה–  DNAשלהם השתבש .בעתות
מצוקה ,למשל ,יש לחסל תאים לא מתפקדים או להרוג
תאים מסויימים כדי להציל את האחרים .בכל המקרים הללו,
מות התאים חייב להיעשות באופן מבוקר ואמין ,ושיבושים
בתהליך יכולים להוביל להתפתחות של מחלות סרטניות
ואוטואימוניות.

מי מחליט אם תא מסויים יילך לחיים או למוות?
בחיי התא הבוגר יש נקודות בקרה" ,צמתי החלטה" ,שבהן
צריכה להתקבל החלטה לגבי תא פגום אם להשאיר אותו
בחיים ,לנסות להציל אותו או לחסל אותו .ההחלטה הזאת,
אם לחיים או למוות ,נתונה בידי כ– 100חלבונים ,שזה
התפקיד שלהם .אלה "דוחפים" לכיוון הזה ,אלה לכיוון האחר,
ומה שמכריע את הדין הוא שיווי המשקל ביניהם.

החיים והמוות בידי החלבון.
באופן עקרוני ,מחלקים את החלבונים האלה לשלוש מערכות
שהיחסים ביניהן משפיעים על המוות המתוכנן .אנחנו

תחום מדעי
החיים והרפואה
שיחות עם
חוקרים

מתמקדים בשתיים מהן .האחת היא מערכת האפופטוזה
(מהמילה היוונית 'אפופטוזיס' ,שפירושה שלכת) ,ותפקידה
להרוג את התא כשניתן האות .המערכת הזאת גורמת לתא
להתאבד .המערכת השנייה עושה בדרך כלל את ההיפך:
מצילה את הרקמה .מערכת זו ,שנקראת 'אוטופגיה' (פירוש
המילה הוא אכילה עצמית) ,מנסה למנוע את המוות התאי
על–ידי כך שהיא מפרקת חלק ממרכיבי התא ומצמצמת בו את
התהליכים הפחות חיוניים כדי לאפשר את הישרדותו .במצבי
עקה כמו רעב ,למשל ,כשחסרים חומרי מזון ואנרגיה ,במקום
לחסל את התא ,חלבוני האוטופגיה יכולים לנסות לשקם אותו,
"להחזיר אותו למוטב" .הם יכולים לפרק חלבונים לא נחוצים
ולמחזר את חומצות האמינו שלהם כדי ליצור מהן חלבונים
שהכרחיים להישרדות .לפעמים החלבונים האלה מצליחים
להציל את התא ולפעמים לא .כמו בכל דבר בביולוגיה  -הכל
תלוי בשיווי המשקל בין הצדדים :בין החלבונים שמובילים
למוות של התא לבין אלה שמנסים לשקם אותו.

נשמע כמו מלחמת בני אור בבני חושך
כולם הם בני אור במובן שהם חיוניים להישרדות של היצור החי.
לכן כל התהליכים האלה השתמרו כל–כך במהלך האבולוציה.

במה עוסק המחקר שלכם בתחום?
המטרה שלנו הייתה לבנות מפה שתפרוש את כל החלבונים,
שמשתתפים בתהליכים שמעורבים במוות התאי ,ואת
האינטרקציות ביניהם .מדובר כאמור בכ– 100חלבונים,
שחלקם פועלים כדי לגרום למוות של התא וחלקם פועלים
בכיוון השני של שיקום .לשם כך השתמשנו בכל המידע
שפורסם לאורך השנים על החלבונים המופקדים על
האפופוטוזה ועל אלה שאחראים על האוטופגיה .כיוון שזהו
תחום מאוד חם ופעיל ,היה לנו הרבה מידע על החלבונים
וגם על חלק מהאינטרקציות ביניהם .כדי להשלים את המפה
פיתחנו אסטרטגיה ייחודית .בנינו מערכת ,שבוחנת את כל
האינטרקציות האפשריות בין החלבונים האלה בתגובה
לאות מסויים.

במחשב או במעבדה?
בניית המפה נעשתה במחשב לפי מידע מהספרות; בדיקת
האינטרקציות בין החלבונים נעשתה באופן ניסויי ,בתוך
התאים .לקחנו את כל  100החלבונים ,והכנסנו אותם לתאים
בזוגות ,בכל פעם זוג אחד .למעשה ,החדרנו אלפי זוגות של
גנים שביטאו את החלבונים שרצינו לבדוק בבת אחת.

57

הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תשע“ט | 2019/20

58

2μm

זוהי ,למעשה ,המטרה הסופית שלנו .אנחנו רוצים לנצל את
הידע שלנו על התאים הנורמלים כדי להביס מחלות שנובעות
משיבושים במערכת המוות המתוכנן .סרטן ,למשל .למרבה
הצער ,רוב הגידולים הסרטנים שנענים לתרופות ,חוזרים
לסורם אחרי זמן מסויים .אנחנו עובדים ,למשל ,עם תאי
מלנומה של חולים ,שמקבלים תרופה מסויימת שמכוונת
נגד הגן שחולל את המחלה .התרופה עובדת  -מצב שמביא
נסיגה ,רמיסיה ,של המחלה  -עד שהתא הסרטני מוצא דרכים
להתגבר עליה .אנחנו רוצים לעזור לתרופה על–ידי כך שנעורר
את מנגנון ההרג של תא הסרטן.

גיליתם אינטרקציות חדשות שלא היו מוכרות קודם?

איך?

כן .גילינו זוגות חדשים שיש ביניהם אינטרקציה  -מה שעניין
אותנו במיוחד זו אינטרקציה בין חלבון אפפוטוזה לחלבון
אוטופגיה  -וגם חשפנו מסלולים חדשים שמשתתפים במוות
המתוכנן מראש .עשינו את זה על–ידי כך שעקבנו אחרי
שרשרת האירועים ,שהזוגות החדשים מהווים חלק ממנה.
גילינו מיהם החלבונים שמפעילים אותם "מלמעלה" ,ואת מי
הם מפעילים בהמשך השרשרת.

התא הסרטני מלא חלבונים פגועים ותהליכים משובשים  -זה
טיבו של הסרטן  -ועדיין ,הוא חי ומתרבה במלוא המרץ .אנחנו
מחפשים ,אם כן ,את נקודת התורפה ,שפגיעה בה תקטול את
התא סופית.

אז איך נראית המפה הזאת?
זו מפה שמורכבת מהרבה מאוד מסלולים מסועפים ,שלפעמים
גם מצטלבים .זה אומר ,שלפעמים אותו חלבון מתפקד ביותר
ממסלול אחד ,שיש קשר חזק בין מערכת האפופטוזה למערכת
האוטופגיה ושיש מעברים בין מסלולי המוות השונים.

למה צריך כלכך הרבה מסלולים פשוט כדי להרוג תא?
ראשית ,כי למוות התאי יש תפקיד כל–כך חשוב ,שאסור
להיכשל בו ,ולכן צריך מסלולי גיבוי .מה יקרה ,למשל ,אם
אחד המסלולים יתקלקל בזמן ההתפתחות העוברית?
ברור שחייב להיות לו מסלול גיבוי ,אחרת צורתו של העובר
תשתנה ,ועלול להתקבל עובר מעוות .שנית ,לא בכל התאים
אפשר "לטפל" באותו אופן .זה תלוי ,למשל ,במיקום שלהם.
יש תאים שאפשר לחסל במסלול שמפרק אותם לחלקים ,ואז
הם מאוכלים על–ידי תאים סמוכים .לעומת זאת ,יש מקרים
שבהם צריך לחסל רקמה שלמה ,ואז אי אפשר להסתמך על
התאים השכנים שיעשו את העבודה .במקרה כזה ,מופעל
מסלול שבו התאים אוכלים את עצמם מפנים .ולבסוף ,אותות
שונים מניעים מסלולים שונים ,כי כך זה התפתח במהלך
האבולוציה  -מכיוונים שונים.

תחום מדעי
החיים והרפואה

איך בדקתם אם יש ביניהם אינטרקציה?
באמצעות סימון ,מעין תג ,שפולט אור .לכל חלבון הוצמד
תג ,וליתר דיוק חצי תג .רק התג השלם פולט אור ,ולכן רק
אם שני החלבונים עברו אינטרקציה ונוצר התג השלם ,הופיע
אור שאפשר היה למדוד .כיוון שהמערכת שבנינו מאפשרת
זיהוי נוח ומהיר של האינטרקציות  -על–ידי הארה פשוטה -
יכולנו לנסות את כל הצירופים האפשריים .באופן עקרוני ,אם
יש  100חלבונים ,היינו צריכים לבדוק  10,000אפשרויות .כך
קיבלנו תמונת מצב של "התקשורת הזוגית" בין החלבונים :מי
עובר אינטרקציה עם מי בתגובה לאות מסויים ,שניתן למשל
במצבי הרעבה .כיוון שכל אות מוביל לשרשרת אירועים אחרת
ולאינטרקציות אחרות ,בנינו מפה של אינטרקציות ,ויכולנו
לראות איך היא משתנה בתגובה לאותות שונים.

מלבד העמקת ההבנה של המערכת הכה סבוכה
של החיים (והמוות) ,יש גם שימוש מעשי לגילויים
החדשים?

שיחות עם
חוקרים

איפה יכולה להיות נקודת התורפה?
אמרנו שהמוות התאי המתוכנן הוא תוצר של שתי מערכות
אנטגוניסטיות זו לזו  -האפופטוזה שהורגת והאוטופגיה
שמנסה להציל אותו .אם ננטרל את אחד החלבונים
האוטופגים ,שמעורבים בתהליכי ההצלה של התא ,נצליח
אולי לדרדר את התא אל סופו .כיוון שכל גידול סרטני הוא
אחר ,פרופיל החלבונים הפעילים של כל אחד שונה ,לכל סרטן
יש נקודת תורפה שונה שצריך לגלות ,כל פעם מחדש .לשם כך
יצרנו מערכת שמאפשרת לנו לנטרל את פעילותם של כל אחד
מ– 100החלבונים ,שאחראים על המוות וההצלה התאיים.
עקרונית ,היינו אמורים לבדוק רק את חלבוני האוטופגיה
שממונים על "השיקום וההצלה" של התא ,כיוון שחיסול
של אחד מהם הוא זה שאמור לדרדר את התא למוות ,אבל
משיקולים שלא אכנס אליהם עכשיו ,אנחנו בודקים את כולם.
בכל פעם אנחנו מחדירים לתאי הסרטן ,שאנחנו מקבלים,
"כלי" שמנטרל את אחד החלבונים האלה ,ואז אנחנו עוקבים
אחרי תגובת התאים.

לזה מתכוונים כשמדברים על "רפואה מותאמת אישית"
בדיוק .הרעיון הוא למצוא את נקודת התורפה הספציפית
לגידול המסויים של החולה ,ולפגוע בה באופן ממוקד ולכן
יעיל.
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תחום
מדעי הרוח

בעידן של שינויים טכנולוגיים מואצים הכרוכים במצבים של אי יציבות חברתית ופוליטית ניצבים
מדעי הרוח מול אתגרים חדשים .בזכות האמצעים הטכניים החדשים ניתן לשאול שאלות שעד עתה
לא היה להן מענה ,תוך איסוף נתונים מסיבי  - Big Data -ובניית המבט הביקורתי על בסיס רחב
יריעה .בסיס כזה יתיר להדק את הקשר הרפלקטיבי בין הווה לעבר ובין עבר להווה .תמונה רחבה כזו
עשויה לסייע לביצור הערכים ההומניסטים האוניברסליים ולשמירה ערנית על המעמד האפיסטמי
של האמת.
במצב הגלובלי בו אנו מצויים היום פיתוח המיומנות הביקורתית של העוסקים במדעי הרוח הוא
פרופ' רבקה פלדחי
גם הכרחי וגם אפשרי .כאשר אנו מחברים את האתגר הדיגיטלי עם אתגר הבינתחומיות הנהוגה
היום בחיפוש אחר תשובות לשאלות חדשות ,עולה ההכרה כי מחקר ראוי צריך להציע כלים לטיפול
בבעיות מורכבות שאינן בנות פתרון ברמה של הדיסציפלינה המסורתית הבודדת .שני האתגרים הללו יוצרים גשר בין צרכי
המחקר הפרקטיים לבין שינויים בגישות אפיסטמיות לידע .מתודולוגיות חדשות  -בחלקן משותפות לדיסציפלינות שונות  -לצד
עלייתם של תחומי מחקר היברידיים בין הדיסציפלינות הידועות מניבים כבר עתה פירות של ידע בעל אופי דינמי ,מצמיחים
אפשרויות אינטגרטיביות חדשות ,ומעלים את הצורך בשיתופי פעולה ובעבודת צוות הן בתוך מדעי הרוח ,הן בינם לבין מדעי
החברה והמדעים המדויקים.
השנה הוגשו לקרן  259בקשות במדעי הרוח (לעומת  240במחזור הקודם) 100 .בקשות אושרו ( )38.6%לעומת  )39.5%( 95במחזור
הקודם .סכום ההקצבה הכולל למדעי הרוח הועלה מ– ₪ 13,174,500ל– ,₪ 13,830,332עליה בשיעור של למעלה מחצי מיליון .₪
סכום המענק הממוצע ירד מ– ₪ 138,678ל– .₪ 138,303השנה אחוזי הזכייה אצל חוקרים שזו הגשתם הראשונה היו 31.8%
(לעומת  37.2%למגישים חוזרים).
כמדי שנה ,אנו בודקים את אחוז ההקצבה לחפירות מתוך כלל ההקצבה למחקר בארכיאולוגיה .למרות שהשנה כמעט כל המענקים
בארכיאולוגיה כללו גם תקציב לחפירות (שבעה מתוך חמש עשרה ,בניגוד לשישה מתוך שש עשרה בשנה הקודמת) ,אחוז ההוצאה
על חפירות מתוך כל הסכום המוקצה למחקר בארכיאולוגיה עדיין לא גבוה :כ– 18.9%השנה מול כ– 7.4%בשנה שעברה .בינתיים
נראה כי לא מדובר בשינויי כיוון פתאומיים ,כי אם בתנודות סבירות אחריהן נוסיף לעקוב.
תודה לכל העושים במלאכה ,לחברי הוועדות המקצועיות ולסוקרים שכתבו עבורנו חוות דעה ,לצוות הקרן ,ובמיוחד לד״ר נוחי
שיינר .מנהלת התחום ,לעפרה נגר ,למיכאל דוידוב ולאדית פלאק.
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פרופ' רבקה פלדחי
ראש התחום

תחום
מדעי הרוח

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

87%
מענקי מחקר
אישיים

5%
פרסום
ספרים

8%
סדנאות
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רשימת הזוכים בתחום מדעי הרוח

מענקים אישיים

אבו עקסה ואיל | האוניברסיטה העברית

ארדינסט־וולקן דפנה | אוניברסיטת חיפה

ברזילי עומרי | רשות העתיקות והמוזיאונים;

היסטוריה של המושג ליברליזם במחשבה

הטרוביוגרפיות :היבטים

אבני יואב | המכון הגיאולוגי

הערבית לפני מלחמת העולם השנייה

אינטרטקסטואליים בכתיבה

אתרים פרהיסטוריים ,טראסות נחליות



אוטוביוגרפית

ומשקעי טרוורטין :מחקר גיאוארכיאולוגי

אבשטיין מיכאל ,בר אשר אבישי |



של תקופות הפליאולית התחתון והתיכון

האוניברסיטה העברית

ארליך אורי | אוניברסיטת בן־גוריון

בנגב ,ישראל

אסכטולוגיה בקבלה ובמיסטיקה

הסידור הארץ ישראלי הקדום



האסלאמית בחצי האי האיברי

לאור ממצאי הגניזה הקהירית

ברקאי רן | אוניברסיטת תל־אביב





ניתוח מכלולי הצור מהאתר האשלי

אגוסטיני דומניקו | אוניברסיטת תל־אביב

בוהק גדעון | אוניברסיטת תל־אביב

המאוחר בג'לג'וליה ,ישראל

בחינה והערכה מחודשות של האפוקליפסה

שחזור גירסת ״פילטוס״ של תולדות ישו



האיראנית בין המאות השישית והעשירית



גבאי אורי | האוניברסיטה העברית

לספירה

בלקינד אורי | אוניברסיטת תל־אביב

מסורת וחדשנות בליטורגיה המסופוטמית



הפילוסופיה והמתודה המדעית של

הקדומה :עיון באלפיים שנות מסירה של

אדנג קמילה | אוניברסיטת תל־אביב

אייזיק ניוטון

תפילות האמסל השומריות

תפיסותיו ההלכתיות והתיאולוגיות של





המלומד המוסלמי אבן חזם מקורדובה

בן־דור אבין שירלי | מוזיאון ישראל

גוברין ענר | אוניברסיטת בר־אילן

(מת  1064לסה"נ)

אמנות ואמנים בחברה המצרית

פסיכואנליזה ותרפיה



(האלף הראשון לפסה״נ) :העדות מארונות

קוגניטיביתהתנהגותית :מיריבות

אלבק־גדרון רחל | אוניברסיטת בר־אילן

הקבורה המעוטרים במוזיאון ישראל

להכנסת אורחים ,דיאלקטיקה ודיאלוג

מהדורה ביקורתית של הגנזיס הגרסאי



באינטגרציה בפסיכותרפיה

(טיוטות ,כתבי יד ודפוסים) של ״מסכת

בן־שלמה דוד | אוניברסיטת אריאל



המתכונת והדמות״ מאת אורי צבי גרינברג

התפתחות ייצור סירי בישול בתקופת

גורדין שי | אוניברסיטת אריאל



הברזל ביהודה

מרחב מונומנטלי ועוצמה בארץ בבל:

אסף דוד ,דר יעל | אוניברסיטת תל־אביב



גיאוגרפיה חברתיתהיסטורית של ארך

״למורה החביב שבארץ ישראל״:

בראון בנימין | האוניברסיטה העברית

וסביבתה בעידן האימפריות

ילדּות ,גלות וציונות בראי מכתביהם

״יוכל אדם לפרש בה ולהלביש בה

(מאות ז׳  -ה׳ לפסה״נ)

של תלמידים בבתיספר עבריים בפולין

כל דבר״  -דרך הפרשנות החסידית בעיני



בין שתי מלחמות עולם

מיישמיה ומבקריה

גזית עופר | אוניברסיטת תל־אביב
השפעתו של מתח מוסיקלי ,פוליטי,

אפטרמן אדם | אוניברסיטת תל־אביב

ברונר יגאל | האוניברסיטה העברית

וחברתי על מערכת היחסים בין

פירושים תיאוסופיים לשמות האל

אור על "האור" :סכולסטיקה בהודו

מהגרים אפריקאים למוסיקאי ג׳אז

בקבלת המאה הי״ג

של האלף השני לספירה

בניו יורק בשנות השישים
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קריאה מאוחדת של ביקורת כוח

מיפוי כוכבי השמים של בבל הקדומה

המפגש עם המודרנה בהקשר

השיפוט של קאנט

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


קולוניאלי :החוג האינטלקטואלי
של העיתון הקהירי אלפתח

גילן אמיר | אוניברסיטת תל־אביב

הלוי שרון ,סובל מיכל | אוניברסיטת חיפה

()1948-1926

עולמו הדתי של המלך חתושילי ג׳

חשיפת חייהם הפוליטיים של



כפי שהוא משתקף ב״אוטוביוגרפיה״

ילדים ובני נוער אמריקנים1840-1760 ,

חמיסה רביע | אוניברסיטת חיפה

שלו ובטקסטים נוספים



החומות החיצוניות של מבצר מונפורט,



הלפר יהודה | אוניברסיטת בר־אילן

התפתחות ושיטות בנייה

ג׳יניאו רות | אוניברסיטת בן־גוריון

מסורות עבריות של דיאלקטיקה אריסטוטלית



מיקרוהיסטוריה של ההתפשטות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


טרטקובסקי רועי | אוניברסיטת תל־אביב

במערב אפריקה בסוף המאה ה:19

פשוט כמו אש :הדימוי הפואטי הסגור

הנשקה יהודית | אוניברסיטת חיפה

הלאסטנדרטי

סוגיות נבחרות בתורת ההגה של



העברית המזרחית בישראל -

יורן חנן | אוניברסיטת בן־גוריון

בחינה דיאכרונית וסינכרונית

ההומניזם של המאה ה 15ושאלת



"החיים האזרחיים"



הקולוניאלית הצרפתית
פרשת ז'אנדה והשלכותיה


גפטר רועי | אוניברסיטת בן־גוריון
זהות מקומית ואתנית בשונות
הלשונית בעברית :מחקר סוציופונטי

הראל בן שחר תמי | אוניברסיטת חיפה



יכולת לימודית וצדק חינוכי

יעקבס יהונתן ,גרוסמן יונתן |



אוניברסיטת בר־אילן

הרשקוביץ ישראל | אוניברסיטת תל־אביב

המודעות של פרשני ימיהביניים

ההומינינים ממערת תינשמת :מי היו

למבע רבמשמעי מכוון במקרא

ומה מקומם באבולוציה של האדם בלבנט



בתקופת הפליאולית התיכון

יעקובסון אלכסנדר |



האוניברסיטה העברית

ואקנין־יקותיאלי אורית |

תפקידו של העם בתרבות הפוליטית

אוניברסיטת בן־גוריון

של הרפובליקה הרומית

הברונזה הקדומה :אנליזות מתקדמות

מרוקו תחת שלטון וישי



בדרום ישראל ובמרכזה


גרוס מיכאל | אוניברסיטת חיפה
האתגרים האתיים של התנגדות לא אלימה


גרוסמן ליאור | האוניברסיטה העברית
על סף הניאולית  -חיי הכפר


גרינברג רפאל | אוניברסיטת תל־אביב
צריכת מזון בתל בית ירח בתקופת
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




כ״ץ מנחם |

וייס יפעת | האוניברסיטה העברית

המכללה האקדמית לחינוך חמדת הדרום

דרזנר אלי | אוניברסיטת תל־אביב

נתן פיינברג ובניחוגו :משפטנים

תלמוד ירושלמי מסכת יבמות:

בין דיוידסון וברנדום

בינלאומיים יהודים והמצב הריבוני

מהדורה ביקורתית דיגיטלית







דרשן גיא | אוניברסיטת תל־אביב

וסרמן נתן | האוניברסיטה העברית

כבהא מוסטפא | האוניברסיטה הפתוחה

קובצי חוקי קודש בתורה

אהבה בין אלים :שירה ארוטית וטקסי

משמעות המקומה :הטופנימיה הערבית

ובאגן הים התיכון המזרחי

הזדווגות במקדשי בבל המאוחרת

הפלסטינית והנומנקלטורה של המרחב

הולצמן ליבנת | אוניברסיטת בר־אילן

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


במדינת ישראל


מחוות הגוף של הנביא בהגות האסלאמית:

זלקין מרדכי | אוניברסיטת בן־גוריון

כהן־שבוט שרה | אוניברסיטת חיפה

המשגת דפוסי תקשורת בשיח התיאולוגי

דבורה רום:

לידה היא סוגייה פמיניסטית:

(בין המאה השביעית למאה השש עשרה)

יזמית ,אשת עסקים וסוכנת תרבות

לקראת הבנה פילוסופיתפמיניסטית







של תופעת האלימות המיילדותית

הוס מתי | האוניברסיטה העברית

זק גור | האוניברסיטה העברית



שירה עברית בתר ספרדית

מרחבים משותפים :החמלה

כסלו איתמר | אוניברסיטת חיפה

באוספי פירקוביץ

והשלכותיה בספרות הרנסנס האיטלקי

שחזור פירוש ר' יוסף קרא לתורה

תחום
מדעי הרוח

גייגר עדו | אוניברסיטת בן־גוריון

הורוביץ וואין | האוניברסיטה העברית

חטינה מאיר | האוניברסיטה העברית
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הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תש“פ | 2019/20

לב כנען ורד | אוניברסיטת חיפה

נטקוביץ סבטלנה | אוניברסיטת חיפה

פיינר שמואל | אוניברסיטת בר־אילן

הרקולס ואנטאיוס :על התקבלותו

עושים חשבון כפול:

חידוש ושמרנות בתקופה של

של מיתוס יוונירומי ותרומתו לעיצובו

הנהלת חשבונות כפולה וגיבוש

שינוי תרבותי" :פרק שני" בתולדות

של מושג המודרניות

תרבות משכילית במזרח אירופה

תנועת ההשכלה באירופה1823-1797 ,







לווי אריק | אוניברסיטת בר־אילן

ננטה עמנואל | אוניברסיטת חיפה

פינס יורי | האוניברסיטה העברית

פרשנות המקרא היהודית בשלהי

חמת טבריה ,נמל רומי מרכזי

סין בעידן האריסטוקרטי :בחינה מחודשת

ימיהביניים בביזנטיון :פרק שטרם נכתב

בים כנרת ותפקידו בקישוריות באגם

של תקופת "האביבים והסתווים"

בתולדות פרשנות המקרא היהודית



( 453-770לפנה"ס)



נסימי הילדה | אוניברסיטת בר־אילן



לוי ליאור | אוניברסיטת חיפה

קולות של הגירה בקהילה המשהדית:

פינקוס אסף | אוניברסיטת תל־אביב

משחק ופעולה :לקראת תאוריה

קהילה ,לאום ,תפוצות

ענקים בעיר :פיסול קולוסלי

חדשה בפילוסופית התאטרון של



בגרמניה של שלהי ימיהביניים

ז'אןפול סארטר

סגל שלומי | האוניברסיטה העברית



הנפרדות של פרסונות וצדק חלוקתי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


לוי שחם אילנית | אוניברסיטת תל־אביב



פישלוב דוד | האוניברסיטה העברית

שוליים כמרכז :מלוכה בדרום הודו

סלאמה־קודסי ערין | אוניברסיטת חיפה

סיפורים בשש מילים :הפואטיקה של

במאה ה16

איגרות והתכתבויות כמקור לחקר קשרים

סוגה ספרותית חדשה



ומערכות יחסים בצופיות הקדומה



לורברבוים יאיר | אוניברסיטת בר־אילן



פסברג שמואל (סטיבן) |

עלייתה של דתיות הלכתית של

עופר יוסף | אוניברסיטת בר־אילן

האוניברסיטה העברית

מסתורין והשגבה

כתביד של תנ"ך מן המאה העשירית

עברית בקומראן



(לשעבר ששון  :)1053מבנהו ,תולדותיו



ליפשיץ יאיר | אוניברסיטת תל־אביב

ומהדורה מדעית של המסורה הגדולה

פרבר עילית | אוניברסיטת תל־אביב

ביצועי ספרות חז"ל בתיאטרון



ז׳אן אמרי :פילוסופיה של הזמן

העברי והישראלי

עמנואל שמחה | האוניברסיטה העברית





תשובות הרשב"א

קדר קלאודיה | האוניברסיטה העברית

מגד עמוס | אוניברסיטת חיפה



אמריקה הלטינית ו"הקונצנזוסים של

קורפוס שולוטל :שיחזור הזיכרון

עמר זהר | אוניברסיטת בר־אילן;

וושינגטון" בפרספקטיבה היסטורית,

החברתי האצטקי בין המאה ה 14ל1431

סוקניק נעמה | רשות העתיקות

2000-1944



והמוזיאונים;



מוס יונתן | האוניברסיטה העברית

אילוז דוד | מכללת בית־ברל

קובץ׳ דוד | אוניברסיטת תל־אביב

יוחנן מאתארב" ,על הנפש":

עשרת אלפים שנות צבע  -זיהוי צבענים

התכנית האידיאליסטית של הסבר

חיבור סורי לאידוע ,והשלכותיו על

באריגים ארכיאולוגים מהתקופה הניאוליתית

מטאפיזי

הכלאם המוסלמי ,התאולוגיה הביזאנטית

ועד תקופת ימיהביניים בישראל



והפסיכולוגיה הסורית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


קולר יעקב | אוניברסיטת בר־אילן



ביטחוןעצמי תאולוגי -

מרום נמרוד | אוניברסיטת חיפה

פאוסט אברהם | אוניברסיטת בר־אילן

תגובות יהודיות להתקפות על

הארכיאוזואולוגיה של דרום פיניקיה:

בתי הקברות של תל עיטון והתפתחות

היהדות בגרמניה

בחינה פאוניסטית של קשריגומלין סביב

הקבורה היהודאית



הים התיכון



קינטנה־רודריגז אלדינה |



פז יצחק | רשות העתיקות והמוזיאונים

האוניברסיטה העברית

נוימן ערן | אוניברסיטת תל־אביב

ייצור מחודש ומחקר משקאות

הספרדית היהודית המסורתית

אריה שרון ויצירת זהות

מותססים קדומים באמצעות אפיון

(המאות ה־ )19-18לפי הסדרה

לאומית בישראל

"מיקרוביום החרס"

"מעם לועז"
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קליינר בוריס | אוניברסיטת תל־אביב

שהם־שטיינר אפרים | אוניברסיטת בן־גוריון

ביןתחומי של מסורת הקריאה ,הפרוזודיה
שלה ,ניגונה ויחסה לטעמי המקרא

בקלן בימיהביניים

רגב איל | אוניברסיטת בר־אילן

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


כוהנים הדיוטות ,מנהיגים ומנהיגות

שוטן־הלל ורדית |

בקהילות היהודיות בימי בית שני

רשות העתיקות והמוזיאונים





מבצר עתלית  -קריאה מחדש :חידוש

רגב רוני | האוניברסיטה העברית

המחקר האדריכלי והארכיאולוגי

כוח קנייה :אפרואמריקאים בעידן
ההפרדה הגזעית והצריכה ההמונית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


()1960-1880

שי יצחק | אוניברסיטת אריאל



המשכיות ושינוי בתכנית היישוב

רובינשטיין עינת | האוניברסיטה העברית

ובתרבות החומרית בתל בורנה כמדד

התהוות ושינוי במודאליות :ראיות

להתפתחות המבנה השלטוני והריכוזיות

מהשפה העברית

בממלכת יהודה





רובק מיכאל | האוניברסיטה העברית

שיטרית יוסף | אוניברסיטת חיפה

פנומנולוגיה ומיסטיקה מתמטית

מלים וקולות של נשים :מחקר



סוציופרגמטי של השיח היומיומי

רוזן־צבי ישי | אוניברסיטת תל־אביב

הערביהיהודי של הנשים היהודיות

ההרמנויטיקה של מדרשי התנאים:

במרוקו ושל הספרות בעלפה שלהן

בין הלכה לאגדה





שייחטוביץ׳ ביאטה |

רום־שילוני דלית | אוניברסיטת תל־אביב

אוניברסיטת תל־אביב

אנתרופונצטריזם ואתנוצנטריזם

המינוח הדקדוקי הערבי כנקודת

כמפתחות לתפיסות הטבע בתנ״ך

מפגש של דיסציפלינות ותרבויות



שונות

רז גל | אוניברסיטת תל־אביב



נקודתמבט ואמפתיה קולנועית בראי

שפירא יעל | אוניברסיטת בר־אילן

חקר המוח

מעבר לחיקוי :בחינה מחדש של



הגותיקה המסחרית הבריטית ויחסה

רז־קרקוצקין אמנון | אוניברסיטת בן־גוריון

לקנון הגותי בסוף המאה ה18

תחום
מדעי הרוח

קריאת המקרא של יהודי תימן :מחקר

ק(הילת) ק(ודש) קולוניא?
מבט חדש על הקהילה היהודית

תודעת משנה מול תודעת מקרא:
ציונות ,מודרניות ומורשת צפת


ריצ׳י רונית | האוניברסיטה העברית
לקרוא בין השיטין :מסורות תרגום
אינטרלינארי באינדונזיה


שביט זהר | אוניברסיטת תל־אביב
בין פרויקט לאומי לפרויקט מדעי -
ההיסטוריה של מילון הלשון העברית
הישנה והחדשה של אליעזר בן יהודה
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מענק לסדנאות מחקר
אליהו בהר עדי | אוניברסיטת אריאל

דנציג גבריאל | אוניברסיטת בראילן

עצמון ארנון | אוניברסיטת בראילן

ארכיאולוגיה ניסויית  -הפקת ברזל

המעלות בכתבי כסנופון

מדור לדור :מסירת הנוסח





והתפתחותו בספרות חז"ל

באומגרטן אלישבע |

זיכר אפרים | אוניברסיטת בןגוריון

ובספרות הרבנית

האוניברסיטה העברית

אודסה ,קוסמופולוטניזם,



אוריינות ותרבות יומיומית בקרב יהודים,

מודרניזם

פרידלנדר אלי | אוניברסיטת תלאביב

נוצרים ומוסלמים בימיהביניים



ביקורת ,תרגום ,פירוש



ינושבסקי גליה | אוניברסיטת בראילן



בןשאול דפנה ,הררי דרור |

שפות התיירות ותרבותן החומרית -

רוזנצוייגקופפר קלאודיה |

אוניברסיטת תלאביב

סדנא בינלאומית

אוניברסיטת בראילן

מופע תלוי–מקום והתמקמות ביקורתית:



אוספי סיפורים באירופה

אסתטיקה ,פוליטיקה ,היסטוריוגרפיה

ישראלי עודד |

בעת החדשה המוקדמת



אוניברסיטת בןגוריון



גוטבלאט חניטה | אוניברסיטת בןגוריון

סגפנות ופרישות בדתות

רום אורי | אוניברסיטת תלאביב;

עיון במקרא בעולם הפרה–מודרני:

האברהמיות בימיהביניים

גרינברג יואל | אוניברסיטת בראילן

פרשנות ,פרפורמנס ודימוי



מחקר קורפוס כאמצעי להבנת



לוי יאיר | אוניברסיטת תלאביב

התחביר המוזיקלי

גולדוסר אורלי | האוניברסיטה העברית

חשיבה בפעולה



אייקלסיפייר :כלי דיגיטלי חדש



שוח״ט רפאל | אוניברסיטת אריאל

למחקר שיטתי של מערכות ממיינים

לוין יעל | האוניברסיטה העברית

היבטים חדשים בחקר הגר"א ותלמידיו

בכתבים ולשונות

המודרניזם החדש:





גורל הקשב

תירושבקר עפרה ,בוניס דוד |

דולב יובל | אוניברסיטת בראילן



האוניברסיטה העברית

לחוות את המציאות באופן ישיר -

נוימן ערן | אוניברסיטת תלאביב

הכינוס הבינלאומי השביעי על

פילוסופיה ומדע

המפנה הברוטליסטי

לשונות היהודים

1cm

תכניות ייעודיות
תחום
מדעי הרוח

סיוע בהוצאה לאור במדעי הרוח
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.

תכניות
ייעודיות

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 תש"פ הוגשו  49בקשות; מתוכן מומנו  24בקשות בעלות כוללת של כ 855אלף  .₪שמות הזוכים
אבליוביץ׳ רותי | אוניברסיטת חיפה
קולות אחוזים :צלילים מהתיאטרון
המודרניסטי העברי

ותד עלי | מכללת ביתברל
ספר המליץ  -كتاب الرتجامن (המילון) המיוחס
לפינחס הכהן בן יוסף הרבן ,מאה 14

נחתומי אוהד | אוניברסיטת בראילן
מראות חיות :על אינסוף ,אחדות
וחיים בפילוסופיה של לייבניץ

אונגר דניאל | אוניברסיטת בןגוריון
הגדרה מחדש של מושג האקלקטיות
בציור בולונזי של העת החדשה המוקדמת:
אידיאולוגיה ,פרקטיקה וביקורת

זאבי דרור ,מוריס בני |
אוניברסיטת בןגוריון
שלושים שנות רצח עם :הרס הקהילות
הארמניות ,היווניות והאשוריות בתורכיה,
1924-1894

עודד בוסתנאי | אוניברסיטת חיפה
ישראל ויהודה בגלות אשור,
בבל ומדי

אקון נטלי | מכללת אפרתה
בראי העברית  -מסורת הלשון העברית שבפי
חכמי מרוקו והתרבות המשתקפת ממנּה
ארהרד רחל | אוניברסיטת תלאביב
 #Metooבאקדמיה
בן ששון חיים הלל | מכללת אורנים
שם יהוה :משמעותו של שם האל במקרא,
בספרות חז"ל ובמחשבה היהודית בימיהביניים
בןדרור אלעד | אוניברסיטת בראילן
הדרך לכ״ט בנובמבר :פרשת אונסקו"פ
וראשית מעורבות האו"ם בסכסוך
הערביישראל

יעקבסון אביגיל | האוניברסיטה העברית;
נאור משה | אוניברסיטת חיפה
בני הארץ :יהודים וערבים בתקופת המנדט
כ״ץ רות | האוניברסיטה העברית
שפה משל עצמה :מובן ומשמעות
בהיווצרותה של המוסיקה האמנותית
המערבית
כהןסקלי סדריק | אוניברסיטת חיפה
דון יצחק אברבנאל :ביוגרפיה אינטלקטואלית
כספי זהבה | אוניברסיטת בןגוריון
כל כתבי יוסף מונדי  -כרך ראשון:
מחזות מוקדמים

דרשן גיא | אוניברסיטת תלאביב
סיפורי מוצא במקרא ובספרות
אגן הים התיכון הקדום

ליפסקר אבידב | אוניברסיטת בראילן
אקולוגיה של ספרות

וסרמן נתן | האוניברסיטה העברית
האֱמֹורים :מסופוטמיה בראשית
האלף השני לפנה"ס

מור שגית | מכללת ביתברל
״שבי קשה מכולם״  -שבויים ,שבי ושיח
השבי בספרות חז"ל

עמנואל שמחה | האוניברסיטה העברית
גניזת אירופה
פינקוס אסף | אוניברסיטת תלאביב
אלימות ודמיון גופני:
דימויי מרטירים בגרמניה בשלהי
ימיהביניים
פרוש איריס | אוניברסיטת בןגוריון
החוטאים בכתיבה :מהפכת הכתיבה
בחברה היהודית במזרח אירופה
במאה התשעעשרה
צמיר חמוטל | אוניברסיטת בןגוריון
ביאליק בעלגוף:
תשוקה ,ציונות ,שירה
שוורץ יהושע | אוניברסיטת בראילן
ספר ירושלים בימי הבית השני
שכטר רלי | אוניברסיטת בןגוריון
עלייתו של מעמד הביניים המצרי:
ניעות חברתיתכלכלית ומחאה
ציבורית מנאצר לסאדאת
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שיחה עם חמישה דיקנים

לאן נושבת הרוח?
חמישה דיקאנים של הפקולטות למדעי הרוח באוניברסיטאות השונות -
בןגוריון ,בראילן ,העברית ,חיפה ותלאביב  -התבקשו לספר על מצב
התחום בימים אלה .האם נכונה הטענה הרווחת כיום שלפיה התחום במשבר?
האם הולך ופוחת הדור ,או שאולי הוא פשוט משתנה?
ובקיצור ,לאן נושבת הרוח?

התשובה לשאלות האלה ,מתברר ,אינה כה פשוטה .בניגוד
לשיח הרווח ,אומרים הדיקאנים ,התחום עצמו אינו במשבר.
המחקר חי ובועט  -אולי יותר מאי פעם  -הרמה עדיין מעולה,
ההכרה הבינלאומית בו גדולה ,וכל אלה משתקפים בריבוי
המענקים והפרסים ,הכנסים ושיתופי פעולה שמתקיימים
בארץ ובחו"ל .אמנם אין צמיחה מבחינת מספר אנשי הסגל -
רק כשחבר סגל פורש ,עוזב מסיבה כלשהי או נפטר מתפנה
תקן ואז מאיישים אותו  -אך גם אין צמצום.
"מבחינת מספר אנשי הסגל אנחנו משמרים את הקיים" אומר
פרופ' עמית שכטר ,דיקאן מדעי הרוח והחברה באוניברסיטת
בן–גוריון" ,ומבחינת הרמה ,כשקולטים חבר סגל חדש הוא
תמיד הטוב ביותר"" .היו לנו השנה שתי מילגות לפוסט–
דוקטורט" מספר פרופ' מיכאל סיגל ,דיקאן האוניברסיטה
העברית" ,והגיעו אלינו  120בקשות מחוקרים צעירים .בחרנו
מתוכם את שני המצוינים ביותר ,אך אם היינו יכולים לבחור
שמונה ,היינו עושים זאת בלי להוריד את הרמה" .פרופ' ליאו
קורי ,דיקאן אוניברסיטת תל–אביב ,מסכים" :אנחנו משקיעים
המון מאמץ בבחירה של אנשי סגל חדשים וקולטים את
המעולים ביותר .אם אנחנו לא מוצאים מישהו מצויין ,בקנה
מידה מוחלט ,לחוג מסויים אנחנו משאירים את התקן פתוח.
לא בוחרים את הכי טוב ממה שיש ויהי מה ,כי איזה טעם
לקיים פה מדעי הרוח אם הרמה לא מעולה?".

זה לא מה שמשתקף מהשיח הציבורי.
"לא רק שהשיח הציבורי בנושא לא נכון" אומר פרופ' קורי" .הוא
בעייתי מפני שהוא יוצר אווירת נכאים ,שעלולה להשפיע על
המציאות".
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בבחינת נבואה שמגשימה את עצמה.
"בדיוק .ייתכן שהשיח משקף הלך רוח כללי ,שבגללו יש
למדעי הרוח פחות השפעה כיום משהייתה לו בעבר על
מה שקורה בעולם שמחוץ לאקדמיה .זה לחלוטין לא קשור
לחיוניותם של מדעי הרוח כתחום מחקר אקדמי ,אלא למגמה
אוניברסלית כללית ,שבה לרוח יש כיום פחות השפעה בעולם.
המגמה הזאת מתבטאת בירידה המתמדת ,מזה עשור,
במספר הסטודנטים שנרשמים לתואר ראשון ,וזו אכן בעיה".
כל הדיקאנים מסכימים על כך" .זהו תהליך כלל עולמי ,שאני
שומע עליו גם מעמיתיי בחו"ל" אומר פרופ' אליעזר שלוסברג,
דיקאן אוניברסיטת בר–אילן" .אנחנו חיים בעולם חדש שערכיו
השתנו .יותר ויותר משאבים מופנים להייטק ,לטכנולוגיה
ולמדעים (תחומים שזכו למונח מאחד STEM: Science, -
 )Technology, Engineering, Mathופחות לתחומי הרוח .אפשר
לומר שהדגש כיום ניתן לתחומים שעוזרים לנו להאריך את
תוחלת החיים ,לשפר את איכותם ולהפוך אותם לנוחים יותר,
ופחות לטעם שיש לחיים הארוכים האלה .תפקידם של מדעי
הרוח הוא לא להפוך את החיים לקלים אלא לנסות להבין
את המורכבות בחיי האדם ובקיום האנושי .כל עוד ההייטק,
המשפטים ,ההנדסה והמדעים נהנים ממעמד חברתי וציבורי
גבוה יותר ,מדעי הרוח ימשיכו לדשדש מאחור".

אולי ההבדל בהתייחסות לתחומים השונים נובע לא
רק מהמעמד החברתי והציבורי הגבוה של ההייטק
והטכנולוגיה אלא גם מהיתרון הכלכלי שהם מציעים.
"האחד נגזר מהשני .כשהחברה תלמד להעריך את תרומתם
של בוגרי מדעי הרוח ,היא גם תפתח בפניהם אפשרויות
תעסוקה ורווח ,גם בתחומים שנחשבים זרים להם".

אז מאיפה הם מגיעים הסטודנטים לדוקטורט?
"הם מתחילים ללמוד במסגרות דתיות לאומיות ,בעיקר
ב'הרצוג' ,וכיוון שהם מונים מאות תלמידים ,גם אם אחוז
קטן מתוכם מעוניין בלימוד אקדמי ,זה מתבטא בהרבה
דוקטורנטים" מסביר שכטר" .בעיניי ,הגורם העיקרי למיעוט
ההרשמה לתואר הראשון בתחומים האלה היא הזיהוי של
מדעי היהדות עם לימודי דת ,דבר שמרתיע צעירים חילוניים.
לצערי ,ההשתלטות של הכוחות הדתיים בישראל על התחום
דוחקת החוצה את המחקר הביקורתי".
כאמור ,באוניברסיטת תל–אביב ,נפגעה גם ההרשמה
למחלקה ללשון עברית ,אך לא כך באוניברסיטת בן–גוריון,
לשם מגיעים סטודנטים פלשתינים ,ישראלים ובדווים,
שמעוניינים להשתלב אחר כך בהוראה וזקוקים לתואר ראשון.
מצב דומה מתקיים גם באוניברסיטת חיפה" .בגלל הפיזור
הדמוגרפי של האוכלוסייה בארץ ,מתקיים אצלנו השילוב
הגדול ביותר של ערבים ויהודים ,ורובם רוצים להיות מורים"
אומר פרופ' גור אלרואי ,דיקאן אוניברסיטת חיפה" .לכן ,גם
אצלנו ערבים רבים נרשמים לתואר ראשון במדעי הרוח .החוג
לספרות אנגלית ,למשל ,שהוא החזק ביותר בפקולטה ,מורכב
ברובו מסטודנטיות ערביות נוצריות שרוצות להיות מורות
לאנגלית".
באופן לא מפתיע אולי ,גם באוניברסיטה העברית סטודנטים
ערבים רבים נרשמים לחוגים ללשון עברית .גם שם ,כמו
בתל–אביב ובבן–גוריון ,מעט סטודנטים נרשמים לתואר
ראשון במדעי היהדות אך "דווקא למקרא יש אצלנו הרשמה
גדולה" אומר פרופ' סיגל" ,כנראה הודות לתכנית מיוחדת -
'רביבים'  -שמיועדת לתלמידים מצטיינים של מקרא ולימודי
יהדות ומאפשרת להם תוך  5-4שנים לקבל תואר ראשון,
תואר שני וגם תעודת הוראה .נוסף על כך ,מי שבוחר לבוא
אלינו ,גם יודע שהוא בא ללמוד מקרא בגישה ביקורתית".

***

תחום
מדעי הרוח

עוד נחזור לסוגיית התעסוקה של בוגרי מדעי הרוח.
בינתיים ,מעניין לראות שלמרות הדמיון במגמה הכללית -
ירידה במספר הנרשמים לתואר ראשון  -יש הבדלים בין
האוניברסיטאות מבחינת החוגים והמחלקות המושפעים
מכך .בתל–אביב ,למשל ,הירידה הגדולה ביותר נרשמת
בחוגים ללימודים קלאסים ,למקרא ,ללשון עברית
ולפילוסופיה יהודית ותלמוד (מחשבת ישראל) .גם
באוניברסיטת בן–גוריון הנפגעים העיקריים הם :מקרא,
היסטוריה של עם ישראל ומחשבת ישראל" .בשלושת
התחומים האלה ,שאפשר לכנותם 'מדעי היהדות'" אומר
פרופ' שכטר "יש לא מעט תלמידי מחקר לדוקטורט ,ואפילו
מעולים ,אבל לא סטודנטים לתואר ראשון".

ולבסוף ,באוניברסיטת בראילן ,שהמבנה שלה שונה משל
שאר האוניברסיטאות ,חוגים שבדרך כלל שייכים למדעי
הרוח ,מחולקים בין הפקולטה למדעי הרוח (שם לומדים
למשל ,פילוסופיה כללית ,ספרות משווה והיסטוריה כללית)
ובין הפקולטה למדעי היהדות (שכוללת מחשבת ישראל,
ספרות עברית ,היסטוריה של עם ישראל ,לשון עברית ,ועוד).
בשתי הפקולטות אומרים בצער ,שמספר הנרשמים ירד
בעשור האחרון.

שיחות עם
חוקרים

אך הנה התחזית העדכנית :בשנה–שנתיים האחרונות נראה
שהרוח משנה כיוון .מסתמן שיפור מסויים בהרשמה לתואר
הראשון ,ונראה ,אם כן ,שיש מקום לאופטימיות זהירה .יש
מן הסתם כמה סיבות לעליה המתונה אך היציבה בהרשמה,
אך לפחות חלק ממנה נובע ממאמץ מודע ומכוון של
האוניברסיטאות.
"אנחנו צריכים להביא בחשבון ,שרק חלק קטן מהתלמידים
שלנו יישאר באקדמיה" אומר פרופ' קורי" .זה נכון לגבי כל
הפקולטות ,אבל העתיד המקצועי של סטודנטים למדעי
המחשב ,למשל ,שלא ימשיכו באקדמיה ,נראה בטוח יותר.
עולם התעסוקה של היום מכוון יותר למדע וטכנולוגיה ,וזה
אומר שאנחנו צריכים לחשוב ברצינות על עתיד הסטודנטים
של מדעי הרוח ולאפשר להם לרכוש ידע ומיומנויות שיוכלו
לשמש אותם בעבודה .לאחרונה אושר באוניברסיטת תל–אביב
שינוי גדול במבנה תכנית הלימודים ,שינסה לענות על העניין.
הכנסנו ,למשל ,את לימודי תעודת ההוראה לתוך תכניות
הלימודים של התואר הראשון .הוספנו מגוון קורסים בתחום
העריכה והתוכן שמאפיינים את העולם הדיגיטלי ,אנחנו
מציעים קורסים שמשכללים מיומנויות כמו כתיבה וניתוח
טקסטים וגם כאלה שמקנים כישורים מתקדמים בשפות,
כולל תרגום".
גם בבר–אילן מציעים קורסים חדשים ,במטרה לאפשר
לבוגרים להכיר את התחומים ה'חמים' כיום" .יש לנו,
למשל ,קורס שעוסק בנתוני עתק (ביג דאטה)" ,אומר פרופ'
שלוסברג" .זה הפך להיות אחד התחומים המרכזיים במאה
ה– ,21ואין לנו ספק שהכרה שלו יכולה לעזור לבוגרים שלנו
להשתלב בשוק העבודה" .בבן–גוריון מציעים תכנית ייחודית
של ספרויות זרות ובלשנות ,שניתנת כולה בשפה האנגלית
וזוכה להצלחה ,וכך גם באוניברסיטה העברית" .יחידת
השפות" מציעה לימוד של שפות זרות  -גרמנית ,יפנית,
סינית וערבית  -בשפת המקור" .סטודנט ,שלומד שפה זרה
באופן כזה ,יכול להשתלב הרבה יותר טוב בלימודים
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בחו"ל במסגרת חילופי סטודנטים" ,אומר פרופ' סיגל" .נוסף
על כך ,יש גידול במספר הסטודנטים ,ובעיקר סטודנטיות,
ממזרח ירושלים שנרשמים ללימודים רומאניים ,שלא
מחייבים מראש שליטה גבוהה בשפה העברית .יש לנו מכינה
ייעודית שמיועדת לסגור פערים בתכנים ובמיומנויות של
מי שמבקש להיות סטודנט ,אך חסר את הרקע המתאים.
מגיעים אליה אנשים מהאוכלוסיה הערבית או החרדית וגם
תלמידי חו"ל ,ואחרי שהם עוברים את המכינה ומתקבלים
כסטודנטים ,הם נעשים סטודנטים לכל דבר ונתונים
לאותן שיטות הערכה כמו שאר הסטודנטים .אין הנחות,
אבל פיתחנו תכנית שמעודדת סטודנטים ערבים משנים
מתקדמות לשמש כמנטורים לסטודנטים החדשים ולתת
להם את העזרה שהם זקוקים לה כדי להצליח".
הנטייה לפתיחת קורסים חדשים וייחודיים משותפת ,אם כן,
לכל האוניברסיטאות ,אך ללא ספק מילת המפתח בניסיון
להתמודד עם אתגר ההרשמה למדעי הרוח היא :שילובים.
כל הדיקאנים מציגים תכניות ,מגמות ,מחלקות או חוגים
חדשים ,שמשלבים בין מדעי הרוח לבין תחומים אחרים.
באוניברסיטה העברית ובבן–גוריון סטודנטים מגלים עניין
גדול ב"מדעי הקוגניציה" ,שמשלבים פילוסופיה ,בלשנות,
פסיכולוגיה ,מדעי המוח ורפואה.
באוניברסיטת בן–גוריון הוקמה גם "מעבדה למדעי הרוח
הדיגיטליים" ,שמשלבת טכנולוגיה דיגיטלית בחקר מדעי
הרוח" .השימוש בכלים דיגיטליים מאפשר לנתח טקסטים
ותמונות ,להשוות בין פריטים שונים ולכמת אותם על סמך
בסיסי נתונים גדולים בספרות ובאמנות" ,מספר פרופ' שכטר.
"יש אנשים שמתייחסים לכך כאילו זו בסך הכל מתודולוגיית
מחקר נוספת ,שרק נשמעת טוב .אנחנו רואים בכלים האלה
פוטנציאל לראייה שונה של החברה .השימוש בהם מאפשר
ליצור סינרגיה בין חוקרים מעולמות שונים ולאפשר שיח
משותף .כך ,למשל ,קלטנו חוקרת חדשה בחוג להיסטוריה
של עם ישראל ,שקיבלה מענק מחקר אירופי של מיליון וחצי
יורו לפיתוח מאגר נתונים של הספרות הנוצרית ,שתורגמה
לשפות היהודיות בראשית העת החדשה .יש בכך חיבור של
כמה עולמות לתוך פרויקט מחקרי אחד :ספרות ,היסטוריה,
לימודי דת ,בלשנות ,וכמובן פיתוחים טכנולוגיים כמו יכולות
סריקה ,פיענוח טקסטים ואיחסון מידע".
בבראילן נפתחה במחלקה למוסיקה ,שהיא חלק ממדעי
הרוח ,מגמה שנקראת "טכנולוגיות מוסיקליות"" .בעבר
חשבו שרמקול הוא פשוט מכשיר שמגביר את הקול ,כדי שגם
אם אדם יושב בשורה  20באולם הוא יוכל לשמוע קונצרט"
אומר פרופ' שלוסברג" .היום יודעים שהמשימה הרבה יותר
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מורכבת ודורשת שיתוף פעולה בין הנדסה למוסיקה .וזה
בדיוק מה שקורה במגמה ,שיושבים בה סטודנטים משני
התחומים".
אבל לא רק שילובים בין תחומיים נולדים במסגרת הניסיון
לעורר את התעניינותם של סטודנטים במדעי הרוח .כיוון
נוסף ומרתק הוא הזמנתם של סטודנטים מפקולטות אחרות
לבוא ולקחת חלק בקורסים של מדעי הרוח .באוניברסיטת
תל–אביב ,למשל ,נפתח מסלול שנקרא "רוח בהנדסה",
שבמסגרתו נבחרים בכל שנה  30סטודנטים מצטיינים
מהפקולטה להנדסה ,שרשאים להקדיש חלק מהשעות שלהם
לתואר לטובת קורסים מהפקולטה למדעי הרוח .השנה ,גם
סטודנטים ממדעים מדוייקים וממדעי החיים באוניברסיטת
תל–אביב יוכלו לכלול במערכת הלימודים כמה שעות ממדעי
הרוח ,וכך קורה גם באוניברסיטת בן–גוריון .גם שם סטודנטים
מפקולטות אחרות יכולים להשתתף בקורסים של מדעי
הרוח ,ומתברר ,למשל ,שסטודנטים רבים ממדעי המחשב
מתעניינים במיוחד בבלשנות ובפילוסופיה.
תפיסה גורפת יותר של שיתוף מיושמת עלידי אוניברסיטת
חיפה" .המציאות העולמית השתנתה" אומר פרופ' אלרואי.
"זה ברור לכולם ,ואין טעם לצפות שהמצב ישוב לקדמותו.
בעיניי צריך להפסיק לצפות שסטודנטים יבואו למדעי הרוח
אלא להחליט ,שמדעי הרוח יגיעו אל הסטודנטים .לתפיסתי,
אנחנו צריכים להציע את שירותנו לכל הסטודנטים
באוניברסיטאות ובמכללות ,באופן שכל סטודנט  -ולא
חשוב לאיזה פקולטה הוא שייך  -יהיה חייב ללמוד אשכול
משמעותי של מקצועות ממדעי הרוח הקלאסיים".

נשמע רדיקלי.
"באוניברסיטה שלנו זה כבר קיים .יש לנו שיתוף פעולה מעולה
עם הטכניון ,שבמסגרתו אנחנו  -הפקולטה למדעי הרוח -
מציעים לכל הסטודנטים בטכניון אשכול קורסים ממדעי
הרוח .כל סטודנט מחוייב לקחת  6נקודות  -זה המון!  -מחוץ
לתחום הדעת שלו ,ורובם לוקחים יותר .יוצאי הדופן היחידים
הם הסטודנטים לרפואה ,שלהם יש קורסים יעודיים ממדעי
הרוח ,בעיקר בנושאי אתיקה ,וסטודנטים לארכיטקטורה
שתכנית הלימודים שלהם משיקה באופן מובנה למדעי
הרוח .למרות שאפשר היה לצפות ,אולי ,שראשי הטכניון יהיו
מעוניינים שנלמד את הסטודנטים שלהם דווקא פילוסופיה
של המדעים ,למשל ,אבל הם לחלוטין לא מתערבים .אנחנו
מציעים את הקורסים שלנו  -אמנות צלבנית ,מרד בר כוכבא,
אידיאולוגיה ציונית ,קולנוע ,ועוד  -והסטודנטים בוחרים מה
שמעניין אותם .הכיתות מפוצצות ,ובסוף הקורס הסטודנטים
נעמדים על הרגליים ומוחאים כפיים .יש לנו חבר סגל

אתה נשמע כועס.
כלפי מי בעצם מופנית הביקורת שלך?
"בטח לא כלפי החברה האנושית ,שעוברת תהליכים
ומשתנה .השינוי הוא טבעי .הביקורת שלי היא כנגד
הנהגת האוניברסיטאות ,למרות שכאמור ,אצלנו המצב
טוב בגלל הקשר עם הטכניון .באופן כללי ,קובעי המדיניות
באוניברסיטאות מחלישים את מדעי הרוח כדי לחזק את
הפקולטות של ה– ,STEMואז נוצרת תחרות מטורפת,
כמעט קניבליזם ,בין הפקולטות באוניברסיטאות השונות
על כל סטודנט למדעי הרוח .זה מוביל להורדה של רמת
הלימודים ,כי אף אחד לא רוצה שתירשם אצלו ירידה במספר
הסטודנטים ,שתביא לקיצוץ בתקציב .זה חמור .לכן אני חושב
שצריך לפנות לרקטורים ולנשיאי האוניברסיטה ולומר להם:
אל תספרו כמה סטודנטים נרשמים לפקולטה למדעי הרוח
אלא כמה סטודנטים יושבים בקורסים של מדעי הרוח .כשאני
מציע ,למשל ,את הקורס 'מבוא לאיסלם' והכיתה מלאה עד
אפס מקום ,זה מפני שאנשים רוצים לדעת .מה זה חשוב אם
הסטודנט שייך למדעי המדינה ,להנדסה או לבריאות הציבור?"

למה בעצם שכולם ילמדו מדעי הרוח? אולי זה תחום
שאבד עליו הכלח.
"אני חושב שגם בחברות ההייטק מבינים ,שיש תועלת
בבוגרים של מדעי הרוח שמביאים איתם חשיבה שונה וזווית
ראיה אחרת" אומר פרופ' שלוסברג" .החל מיכולות כלליות של
ניתוח והשוואה ועד פוטנציאל התרומה לבעיות טכנולוגיות
מבחינת הממשק וחוויית משתמש".
"קחי ,למשל סטודנט שלומד משפטים ולא לוקח קורסים
ממדעי הרוח" ,מוסיף פרופ' אלרואי" .הוא יכול להיות טוב
בהחלט בתחום שלו ,אבל האם אנחנו רוצים טכנוקרטים?
במבחן האחרון של לשכת עורכי הדין ,שרבים מהסטודנטים
נכשלו בו ,הייתה שאלה פתוחה שבה הם התבקשו לנסח סוג
של צו יציאה מהארץ .רבים 'נפלו' בשאלה הזאת ,כי לא היו
להם כישורי הביטוי המתאימים .זה לא שאני מצפה שכולם
יהיו מישאל חשין ,ששפתו הייתה עשירה במיוחד ושנהג
להתייחס בפסקי הדין שלו להקשרים תרבותיים מגוונים,
אבל מדוע שלא ילמדו פילוסופיה ,מדרשי חז"ל או ספרות
של ברנר? באוניברסיטת חיפה משפטנים לומדים קורס על
התפתחות החוקה האמריקאית ,שמועבר עלידי מרצה

במדעי הרוח לומדים לקרוא ולנתח טקסטים ,מעשירים את עולם
התוכן ואת השפה .אלה כישורים חיוניים גם עבור משפטנים,
ביולוגים ,אנשי בריאות הציבור ואנשי מנהל עסקים .בעיניי לא
יכול להיות סטודנט למדעי המחשב שיסיים תואר מבלי לקחת
כמה קורסים במדעי הרוח ,למשל בתחומי האתיקה (ראי את
פרשת פייסבוק ו'קיימברידג' אנליטיקה') .אנחנו הרי לא רוצים
רובוטים .מדעי הרוח יכולים להפוך את האדם הטכנולוגי
למורכב יותר ,ספקן ובעל יכולת לשאול שאלות .אף גשר לא
ייפול אם המהנדס שבנה אותו קרא באוניברסיטה את ברנר.
לעומת זאת ,אם רופא ייקח קורסים במדעי הרוח ,הוא עשוי
לטפל בחולה שיושב מולו ולא רק במחלה".

תחום
מדעי הרוח

מהאוניברסיטה ש'מושאל' לטכניון ,שם הוא משמש כמעין
דיקאן שאחראי על מדעי הרוח ,כי בטכניון הבינו את מה
שלצערי האוניברסיטאות עדיין לא מבינות :שגם מי שלומד
מתמטיקה ,הנדסה או מדעי המחשב חייב ללמוד משהו
ממדעי הרוח".

להיסטוריה ,ולמרות שרוב המשפטנים לעולם לא יצטרכו את
המידע הספציפי שניתן בקורס ,הוא חשוב מעין כמותו כדי
לפתח תפיסת עולם מקיפה.

שיחות עם
חוקרים

פרופ' קורי מסכים" :בכל מקום בעולם ,בוגר של מדעי הרוח
מאוניברסיטות עלית (כמו אוקספורד או פרינסטון) זוכה
להערכה עלידי חברות מובילות שמגייסות עובדים .לחברת
היעוץ האסטרטגי מקינזי ,למשל ,אין בעיה להעסיק אפילו
סטודנט שלמד סינית עתיקה ,כי העובדה שהוא עשה זאת
מעידה על כך שיש לו כישורי למידה".

על התובנה הזאת קיבל מייקל ספנס פרס נובל לכלכלה
ב .2001הוא הבין שמעסיקים משלמים יותר לבעלי
השכלה ,בלי קשר לתוכן ההשכלה ,כי היא מהווה סימן
לכישוריו של המועמד :יכולת למידה ,התמדה ,עמידה
בלחץ ,וכו' .את המיומנויות הספצפיות הנדרשות ,עובד
יכול לרכוש תוך כדי העבודה.
"במדעי הרוח רוכשים מיומנויות ,שחשובות לארגונים לא
פחות מהמיומנויות הספציפיות שניתן לרכוש במהלך
העבודה עצמה .אני תמיד מצר על שמו של התחום בעברית -
מדעי הרוח  -שמעורר אסוציאציות של "אוויר חם" או "עסקי
אוויר" ,כלומר נשמע לא רציני .זה עניין שפגע לאורך השנים
בדימוי של בוגרי הפקולטות שלנו .מקורו של המונח בגרמנית
  - Geistwissenschaftenוהוא אמור לתאר את תחומי הידעשעוסקים במה שקשור לרוח האדם ,רעיון שמתבטא היטב
במונח המקובל באנגלית .Humanities -
בעולם מורכב ומסוכסך כמו זה שאנחנו חיים בו ,במציאות
הנוכחית של רדידות מחשבתית ומבוכה אישית ,חוקרים
של מדעי הרוח אמונים על שימור וקידום מסורת למדנית
וערכית ,שהיא בעלת חשיבות מהמעלה הראשונה .בעיניי,
יש בכוחו של הידע ,שנלמד בחוגים האלה ,לאפשר כיווני
מחשבה מקוריים ,מעמיקים ומבוססים".
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פרופ׳ נח לויןאפשטיין

המחקר במדעי החברה נעשה מורכב ומגוון יותר וקשה לביצוע ללא מענקי מחקר .מענקי המחקר
גם מאפשרים לחוקרים לשלב תלמידי מחקר בצורה יותר מלאה בתכניות המחקר שלהם .הכרה זו
מתבטאת בגידול מתמשך במספר הבקשות למענקים אישיים המוגשות לקרן ,ואמנם תחום מדעי
החברה חווה את הגידול המהיר ביותר במספר הבקשות למימון מכלל תחומי הדעת של הקרן
הלאומית למדע .אם לפני חמש שנים (במחזור  )2015הוגשו  430בקשות במדעי החברה ,הרי שהשנה
חצה מספר הפניות את רף ה 500ועמד על  544בקשות  -עליה של  27%במספר הבקשות המוגשות
לקרן בתחום מדעי החברה .הגידול במספר הבקשות כרוך ,בין השאר ,בהתרחבות מתמשכת של מעגל
החוקרים הפונים לקרן .שיעור החוקרים שהגישו לראשונה בקשה למענק אישי ,מכלל הפונים במדעי
החברה ,בכל אחת מחמש השנים האחרונות היה  19%בממוצע .בשנה הנוכחית שיעורם היה אף גבוה
יותר ועמד על  23%מכל מגישי הבקשות.

הגידול בבקשות למימון הוא תופעה חיובית ביותר ,אך גם מציב לקרן אתגר משמעותי ,הן מבחינת מספר המענקים הממומנים
הן מבחינת גובה המענק .הקרן השכילה להתמודד עם אתגר זה תוך הגדלת מספר המענקים וגידול מסוים בגובה המענק .השנה
אושרו למימון  134מענקי מחקר אישיים בהשוואה ל 117מענקים בשנה שעברה ,ו 114מענקים שנה קודם לכן .במקביל לגידול
במספר המענקים גדל גם הסכום הממוצע למענק מסכום של  172אלף  ₪לפני שנתיים ו 178אלף  ₪לפני שנה ,ל 183אלף ₪
השנה .קו עליה זה שאפיין את החומש האחרון מבטא את ההכרה כי שימור מחקר איכותי במדעי החברה בקנה מידה עולמי מצריך
הגדלת המשאבים עבור כוח האדם במחקר ובתחומים מסוימים גם עבור טכנולוגיות מתקדמות.
מגמה נוספת היא עליה במספר השנים המאושרות למענק .קרוב למחצית המענקים שניתנו השנה הינם לתקופת זמן של  3שנים
ועוד כרבע מהמענקים ניתנו לתקופה של  4שנים .בעוד שבמחזור ההגשה לפני  5שנים ,למעלה משליש ממענקי המחקר ניתנו
לשנה או שנתיים (במחזור ההגשה הנוכחי ,פחות משישית מהמענקים הם לתקופה של עד שנתיים) .מגמה זו מאפשרת לחוקרים
להעמיק ולהרחיב את מחקרם במהלך תקופת המענק ללא צורך לעסוק בהגשת בקשות תכופות למימון.
מדעי החברה כוללים טווח רחב מאד של תחומי דעת ואפיסטמולוגיות .מגוון זה מציב אתגר לתהליך השיפוט ומחייב תכנון יסודי
ויצירתי של ועדות השיפוט בשאיפה להעמיד זו לצד זו הצעות מעולמות תוכן דומים ככל האפשר ולהבטיח שיפוט הוגן לכל הצעה.
לצורך שיפוט ההצעות הוקמו השנה כ 20ועדות במדעי החברה ,שכללו  135חברי וועדה ,אשר נעזרו בלמעלה מ 2,000חוות דעת
לצורך גיבוש החלטותיהם .לשמחתנו הקרן זוכה להיענות גבוהה (למעלה מ )30%מצד מומחים מהארץ ומחו"ל השולחים חוות
דעת מנומקות על בקשות למענקים .אף ששיעור ההיענות גבוה למדי ,ראוי לציין כי הגידול המתמשך של בקשות למימון במדעי
החברה מצריך פניה לסוקרים חיצוניים בסדרי גודל שלא ידענו בעבר .השנה נשלחו למעלה מ 6,500פניות לקבלת חוות דעת,
כמות של פניות שללא ספק מעמיסה על העמיתים המומחים שאת שיתוף הפעולה שלהם נרצה להבטיח לאורך זמן .ברצוני לנצל
במה זו להודות לכל חברי הוועדות ולמומחים הרבים שנענו ושלחו חוות דעתם על הצעות המחקר ,על תרומתם לשמירה על רמה
מדעית גבוהה ביותר תוך הקפדה על שיפוט ללא משוא פנים.
אנשי סגל חדשים המגישים הצעות מחקר לקרן יכולים להגיש בקשה לתמיכת הקרן בציוד הנחוץ למחקריהם .סיוע זה ניתן במידה
שהבקשה למענק מחקר זוכה במימון .במחזור הנוכחי הוענק סכום של  2.6מיליון  ₪למטרה זו .מענקים אלה יאפשרו לחברי סגל
חדשים במדעי החברה לקדם את תכניות המחקר שלהם תוך שימוש בטכנולוגיות המתקדמות ביותר .דבר זה גם יתרום להכשרתם
של תלמידי מחקר העובדים עם חברי סגל אלה .אנו מאחלים לאנשי הסגל החדשים הצלחה בפעילותם המחקרית.
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הקרן הלאומית למדע מממנת בכל שנה סדנאות מחקר לחוקרים שזכו בעבר במענקי מחקר מהקרן ,זאת כדי לקדם דיון
וחילופי מידע עם עמיתים בנושא המחקר שלהם .סדנאות אלה הן אמצעי מצוין להפגיש חוקרים מחו"ל ומהארץ ולהרחיב את
האופקים של תלמידי מחקר ופוסטדוקטורנטים .השנה הוגשו  12בקשות למימון סדנאות ולכולן אושר תקציב מהקרן .זהו
מספר קטן יחסית ויש מקום להרחיב פעילות זו .ברצוני להמליץ לכל החוקרים אשר זכו במענקי מחקר לשקול אפשרות של
ארגון סדנאות מעין אלה ופניה לקרן לתמיכה במימון.
מזה שש שנים פועלת במסגרת הקרן הלאומית למדע תכנית ייחודית של מענקים למימון השתלמות בתרדוקטורט במדעי
החברה בחו"ל ובארץ .תכנית זו מאפשרת לבעלי תואר דוקטור מצטיינים במדעי החברה ,אשר סיימו לאחרונה את לימודיהם
לצאת למוסדות מובילים בעולם לשנה או שנתיים ,להעשיר את עולם הידע שלהם ולהתמחות בטכניקות מחקר חדשות .כל
זאת במטרה שישתלבו בהמשך במוסדות אקדמיים בישראל .ואכן ,מספר בתרדוקטורנטים מקרב אלה שזכו לתמיכה במחזורים
הראשונים כבר השתלבו במוסדות אקדמיים בארץ ואף זכו במענקי מחקר אישיים מהקרן .עד עתה אושרו במסגרת זו  45מענקים,
מתוכם  9שהוענקו השנה לבתרדוקטורנטים מצטיינים מקרב  39פונים .כבעבר ,אני פונה לעמיתיי במדעי החברה לעודד תלמידי
מחקר מצטיינים שלהם ,לעקוב אחר הפרסומים של הקרן בנושא מענקים לבתרדוקטורנטים ולהגיש את מועמדותם.
שנתיים עברו מאז יצאה לדרך תכנית הקרן הלאומית למדע לקידום מחקר ופיתוח של גישות ללמידה משמעותית (מיומנויות המאה
ה )21בשיתוף עם משרד החינוך .באוקטובר השנה נפגשו צוותי מחקר של חמישה מרכזי המצוינות הממומנים במסגרת התכנית
ליום עיון עם נציגי משרד החינוך ,בו דווח על מהלך המחקרים עד כה והתקיים דיון על דרכי פעולה ומתודולוגיות יעילות למחקר
במערכת החינוך .מיום העיון נעדר ,לצערנו ,המדען הראשי של משרד החינוך ,ד"ר איתי אשר ,שנפטר בטרם עת שבועות ספורים
לפני המפגש .איתי היה ממעצבי תכנית המחקר ומי שעמל לגשר בין הצרכים של משרד החינוך לבין המחויבות למחקר הבסיסי
של הקרן הלאומית למדע .הוצאת תכנית מחקר זו מהחזון אל הפועל נובעת במידה רבה בזכות ההבנה המחקרית והנחישות שלו.
בעוד מועדי הגשת הבקשות למענקים מהקרן ופרסום תוצאותיהם זוכים לחשיפה רבה ,הפעילות השוטפת המקצועית
והאינטנסיבית מתרחשת מאחורי הקלעים עלידי צוות הקרן הלאומית למדע .המספרים שהצגתי בראשית דברי מבהירים
את גודל המשימה והאחריות הכרוכה בה .צוות זה ,שפעילותו מאפשרת את מימוש מטרות הקרן ,ראוי להערכה מיוחדת
מקהילת החוקרים במדעי החברה על המקצועיות ,הדיסקרטיות והרגישות הרבה שבהתנהלותו .במיוחד ברצוני להודות
לד"ר תמר תומרפישמן ולד"ר נוחי שיינר המנהלות המדעיות בתחום מדעי החברה על העבודה היסודית ועל המחויבות
העמוקה שלהן להבטחת איכות תהליך השיפוט .תודה גם ליעל אדלר ,עפרה נגר ,מיכאל דוידוב ואדית פאלק על עבודתם
המסורה ,ולכלל עובדי הקרן המניעים מפעל עצום זה באופן מעורר הערכה.
הנני מאחל לעמיתי במגוון תחומי האקדמיה שנה של עשיה ברוכה.
		
			

פרופ‘ נח לויןאפשטיין
ראש התחום

חלוקת ההקצבה למענקים חדשים

89%
מענקי מחקר
אישיים

3%
סדנאות
8%
ציוד סגל
חדש
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רשימת הזוכים בתחום מדעי החברה

מענקים אישיים
וציוד להקמת מעבדה לסגל חדש
אביטל אברהם | הטכניון

אייל טל | אוניברסיטת בןגוריון

אנילי דיין שושנה | אוניברסיטת תלאביב

חקר המנגנון ההתנהגותי והמולקולרי

ויסות רגשות מודעות עצמית שליליים

משחקים שיתופיים של

של שיתוף פעולה חברתי

עלידי רגשות חיוביים תואמים

בעיות שיבוץ משימות על מכונות





הפועלות במקביל

אגאישי קרן | אוניברסיטת בראילן
מבניות ותוצאי הריון שליליים בישראל

אלטמן כרמית | אוניברסיטת בראילן;
וולטרס יואל | מכללת הדסה
התערבות נרטיבית דולשונית בקרב ילדים
דוברי אנגליתעברית ורוסיתעברית עם
וללא לקות שפה



1930-1450

אדרקה עידן | אוניברסיטת חיפה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


ה"טוב" ,ה"רע" ו"מתי" :חשיפות חוץ
זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

התהליכים שמובילים לשיפורים

אקשטיין צבי | המרכז הבינתחומי
ההשפעה הכלכלית של מוסדות והון
אנושי במבט דרך ההיסטוריה היהודית:

אליאס נלי ,נמרוד גלית |
אוניברסיטת בןגוריון
סבאות ומדיה :כיצד סבים וסבתות
מתווכים שימושי מדיה של הנכדים

אליעז כפיר | אוניברסיטת תלאביב
מסדי נתונים אסטרטגיים ונרטיבים
מתחרים :שכנוע סוכנים עם הבנה
לא מושלמת של שווי המשקל

אלמוגבר מיכל ,אייזנשטדט מימי |
האוניברסיטה העברית;
סופר מיכל | אוניברסיטת חיפה
נשים ,עבודה סוציאלית ומקצועות העזרה
בארגוני רווחה במגזר השלישי :ההצטלבות
של מגדר ,הפרטה וחברה אזרחית

אלתרמן רחל | הטכניון;

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




הולצמןגזית יפעת |

בירנבוים עמית ,אומר יצחק |

איזקסון מיכל ,סגל כרפס דקלה |

פתאומיים ותוצאותיהם במהלך טיפול
אינטרנטי בחרדה חברתית


אהרנסון עילי | אוניברסיטת חיפה
הפללה ,איהפללה ורגולציה של
קנאביס בהיסטוריה האמריקנית


אוקן ברברה ,סכלקנס יונה |
האוניברסיטה העברית
פערים בסגנון חיים לפי מוצא אתני ,דת
ורמת דתיות בישראל :הבדלים בדפוסי
צריכה ותעסוקה ובשביעות רצון מהחיים


אורג שאול | האוניברסיטה העברית
מנבאים ותוצרים של תגובות
לשינוי ארגוני :פיתוח ותיקוף של
טקסונומיית תגובות חדשה

בוברובסקי עומר | הטכניון
בעיות סטטיסטיות בטופולוגיה יישומית


בוגומולוב מרינה | הטכניון
בחינה של השערות על גרף היררכי
תוך שימוש בקשרים הלוגיים ביניהן


בילסקי ליאורה | אוניברסיטת תלאביב
ג'נוסייד תרבותי:
בין המשפט הפלילי לאזרחי


בירד דניאל ,אנטלר יאיר |
אוניברסיטת תלאביב
למידה סדרתית וחדשנות
בארגונים היררכיים

המסלול האקדמי המכללה למינהל

אוניברסיטת תלאביב

אוניברסיטת חיפה

הפוטנציאל הנעול של דיור בר השגה :אתגרי

הליכה והליכתיות בערים ישראליות:

מרחבי מחיה של נשים מוסלמיות ערביות

תכנון ומשפט בפיצול בתים ודירות  -ישראל

שילוב בין גישות התנהגותיות ומבניות

זקנות :חקירה בגישת השלבחיים

כמקרה מבחן

במידול תנועת הולכי רגל
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בלומקין תומר ,לגזיאל דוד |

ברכליפה ערן | אוניברסיטת בןגוריון

דודזון נטלי רוז | אוניברסיטת תלאביב

חיסיון שכר בחוזי עבודה

פרוייקט רבשיטתי לבחינת מודל הצרכים

חקר סוציומשפטי



הדואלי והתערבות זוגית



בלומרוזן ליעד |

מענק ציוד :מעבדת פסיכופיזיולוגיה

דוידוב גיא | האוניברסיטה העברית

האוניברסיטה העברית

ותצפית טריאדית


חופש בחירה ודיני עבודה :האם כל חוקי

מכרזים קומבינטוריים פרקטיים

תחום
מדעי החברה

אוניברסיטת בןגוריון

תמיכה וקפיטליזציה ביחסים רומנטיים:

כיצד האלימות הביתית הפכה לעינויים:

העבודה צריכים להיות קוגנטיים?



גבאי שי | אוניברסיטת חיפה



בןאליהו שמגר |

עיבוד פרצופים :גישה אבולוציונית,

דויטש אביטל | האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת תלאביב

מדגים לאנשים

האם תפקידם של עיצורים ותנועות בזיהוי

אפקטים של דחק וניתוח על יציאה



מילים מדוברות מעוצב עלידי מאפיינים

של גרורות סרטניות ממצב רדום

גבאיאגוזי לימור | אוניברסיטת בראילן;

של המבנה המורפולוגי של שפה נתונה?

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


יעיש מאיר | אוניברסיטת חיפה

עדויות מעברית והשוואה בין שפות

ההשלכות קצרות וארוכות הטווח של



בניטה מוטי ,בנישוייסמן מיה |

הסללה ודההסללה בחינוך התיכוני על

דנקנר רחלי | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

אוניברסיטת חיפה

החזרים כלכליים בישראל2010-1970 :

מחקר עוקבה על הקשר בין חשיפה

סוציאליזציה של ערכים בכיתה:



לסביבה ירוקה לבין התאוששות מניתוח

ההשפעה של תמיכת מורים

ג׳בארין יוסף | הטכניון

מעקפים בקרב חולי לב מנותחי מעקפים

באוטונומיה על הפנמת ערכים עלידי

מעקב אחרי מצב מרחבי של מיעוט

תלמידים ועל התנהגותם

המשתקף מהתכנון הלאומי :המקרה של

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




המיעוט הערבי בישראל

דרייפוס טומי | אוניברסיטת תלאביב;

בןעמי ברטל ענבל |



קורופטוב אנטולי | מכללת לוינסקי לחינוך

אוניברסיטת תלאביב

גדרון נעם | האוניברסיטה העברית

משמעויות למושגים היסודיים של

השפעת זהות קבוצתית על פעילות

השורשים האידיאולוגיים ,החברתיים

האנליזה בביה״ס התיכון

מוחית בגרעין האקומבנס של חולדות

והביןאישיים של קיטוב פוליטי רגשי

בעת ביצוע התנהגות עוזרת

במדינות מרובותמפלגות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מענק ציוד :ציוד עבור חקר השפעת



הוכשטיין שאול | האוניברסיטה העברית

זהות קבוצתית על פעילות מוחית

גולדשטייןגדעוני עפרה |

תפיסת מרכזים רבמימדיים

של חולדות


אוניברסיטת תלאביב



איזון ביתעבודה והמשפחה היפנית:

היימן גדי ,קמפף זוהר |

בראילן יהודית ז״ל ,אהרוני נועה |

שיח ומעשה

האוניברסיטה העברית

אוניברסיטת בראילן



מה מיוחד ב״יחסים מיוחדים״?

גישה פתוחה לפרסום בישראל -

גיורא רחל | אוניברסיטת תלאביב

משמעות הידידות ביחסים הבינלאומיים

מגמות ,גישות והערכה

עקרון היער לפני העצים :סמנים גלובליים



זוכה ללא מימון


לעומת לוקאליים בשפה פיגורטיבית

הלפריןקדרי רות | אוניברסיטת בראילן



נישואין לאמדינתיים :נישואין מחוץ

ברון טטיאנה | אוניברסיטת בןגוריון;

גנאל צבי | אוניברסיטת בןגוריון;

לרבנות בישראל כמעשה פמיניסטידתי

שלוסר אנליה | אוניברסיטת תלאביב

אלגום דניאל | אוניברסיטת תלאביב

ושיח הנישואין הגלובלי

חינוך חינם לגיל הרך :השפעות של טווח

יחסי הגומלין בין תפיסה ופעולה בזקנה



קצר וטווח ארוך בקרב ילדים ערביים



הרבסטדבי ענת | אוניברסיטת בראילן;



גרובמן יעקב יאשה | הטכניון

קפלן עמית |

ברזלי שרית | אוניברסיטת חיפה

חומרים ביומורכבים בעיצוב:

המכללה האקדמית תלאביב יפו

ללמוד למזג מקורות מידע מרובים:

פיתוח שיטות להדפסה תלתמימדית

השלכות של שינוי מצב משפחתי של

טיפוח צמיחה אפיסטמית בעידן

של חומרים המבוססים על תפטיר

ההורים על תעסוקת מתבגרים ועל היבטי

"פוסטאמת"

פטרייתי

תעסוקה ,השכלה ומשפחה בהמשך חייהם
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הקרן הלאומית למדע דו“ח שנתי | תש“פ | 2019/20

הרטל גילי | אוניברסיטת בראילן

חדד בת שבע | אוניברסיטת חיפה

יוםטוב גלית | הטכניון

מיניות והפריפריה :סובייקטיביות

תפיסה אטיפיקלית באוטיזם:

מערכות שירות בעולם הדיגיטלי:

פוליטית של נשים שאינן הטרוסקסואליות

אפיון תהליכי הסקה בעיבוד

ניתוח רגשות ככלי לשיפור יעילות

בפריפריה בישראל

תפיסתי בסיסי

במערכות תורים





וואהל אבי ,עמירם דן |

ח׳טיב אוסיד | אוניברסיטת חיפה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אוניברסיטת תלאביב;

הבסיס המוחי לקריאה לקויה ברמת

יערי מנחם | אוניברסיטת בראילן

עבודי מנחם | אוניברסיטת בראילן

הדיוק לעומת השטף:

המעורבות של תפקודים ניהוליים

אינפורמציה אסימטרית ומסחר

מחקר אלקטרופיזיולוגי בשיטת

בהבנת הנקרא בקרב מבינים מיומנים

סביב פרסום דוחו"ת כספיים

פוטנציאלים הקשורים לאירוע ( )ERP

ומתקשים







ווליך אוסקר | אוניברסיטת בןגוריון

חננאל רוית | אוניברסיטת תלאביב

ישורון יערה | אוניברסיטת תלאביב

גניבה בשיווי משקל

מדיניות דיור וגיוון עירוני:

מנגנונים מוחיים בבסיס הבדלים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


הניסוי בתחום הדיור של ישראל

בפרשנות בין קבוצות חברתיות



מענק ציוד :ציוד עבור הדמיה מוחית

וילף איתן | האוניברסיטה העברית

חסין רפאל | אוניברסיטת תלאביב

של מספר משתתפים הנמצאים

העיר היצירתית הסטנדרטית?

התנהגות אסטרטגית במערכות

אתנוגרפיה השוואתית של הייצור,

תורים

באינטראקציה חברתית


ההפצה ,והיישום של מדיניות



ישראל שלמה | האוניברסיטה העברית

אורבנית ביןלאומית

חשין אריק | אוניברסיטת חיפה

השפעות של מתן אוקסיטוצין



רגש מוכר את הדברים המשומשים שלך:

ווסופרסין על התנהגות חברתית לאחר

וינשטוק מייקל | אוניברסיטת בןגוריון

ההשפעה של רגשות על מכירה באינטרנט

חשיפה ללחץ אקוטי

מטרות אפיסטמיות והשפעתן

ממשתמש לקונה



על תהליכי החשיבה



ישרון יפה | אוניברסיטת חיפה



טאובמןבן ארי אורית,

המימד הטמפורלי של צפיפות חזותית

זיו יניב | מכון ויצמן למדע

בןשלמה שירלי | אוניברסיטת בראילן



ריבוי מפות קוגניטיביות

הדרך שנבחרה :מסלולי בריאות

כץ כרמית | אוניברסיטת תלאביב

לאותו קונטקסט :דינמיקת

נפשית וצמיחה אישית במסע

שומר אחי?

רשת ותפקיד בזכרון ארוך טווח

מההיריון לאמהות

בחינת תתהמערכת





האחאית בהקשר של התעללות

זלכהמנו סיגל | אוניברסיטת חיפה

טובי עמית | האוניברסיטה העברית

פיזית או מינית בילדות

חקירת מנגנוני שינוי בטיפול פסיכודינמי

הגירת אקלים :הסתגלות או



לדיכאון מתוך פרספקטיבה של טיפול

חלוקה מחדש של פגיעות?

לוטמר כרמלה ,מנדלר לאה |

ממוקדלקוח :המקרה של תיאוריות



אוניברסיטת חיפה

החולשות מול תיאוריות החוזקות

טנר דפנה | האוניברסיטה העברית;

היחסים המורכבים שבין סוגי



סיגד לורה | מכללת אורנים

סיוע ודיבידנדים פוליטיים

זרחין דנה ,סעאבנה עמיד |

"הפחד משתלט עליי":



אוניברסיטת חיפה

פרספקטיבות רבתרבותיות בקרב

לוי חיים | אוניברסיטת בןגוריון

חקר הדפוסים החברתייםתרבותיים

אנשי חינוך המתמודדים עם פגיעות

סיקור רבלשוני של חדשות והשפעתן

של שינה בישראל :מחקר משולב שיטות

מיניות בילדים

על מחירי מניות ,מט"ח וסחורות





חביב משה | האוניברסיטה העברית

יובלגרינברג שלומית |

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


שווי משקל ואופטימיזציה חברתית

אוניברסיטת תלאביב

ליבאי ברק | המרכז הבינתחומי;

בתורים עם צרכנים לא הומוגניים

אנהיביציה של תנועות עיניים כשער

מילר איתן | אוניברסיטת תלאביב

לעלות המתנה

לחקר ציפיות בזמן

מחזור חיי המשפיענים
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ליבליך אליאב | אוניברסיטת תלאביב

מסאלחה מוחמד ,לוי גל |

סטריאן מירי | אוניברסיטת בןגוריון

לאור מאפייני השליטה במערכת

חינוך לאזרחות בישראל בעיני

מימון  -ניסוי שדה

הבינלאומית הנוכחית

אזרחים ואזרחיות צעירים







סלע ענר | אוניברסיטת בןגוריון

מאיר יואכים | אוניברסיטת תלאביב

מערבי יוסי | המרכז הבינתחומי

תחרויות תיאום דוצדדיות

היבטים תלוייזמן של אחריות

הפרדוקס של החוקר מול המומחה:



המפעיל לפעולות מערכת

יתרונות של הצעה ראשונה לעומת

סמימיאןדרש לימור |



הצעה שניה במשא ומתן

האוניברסיטה העברית

מדרגביוס אילנית | אוניברסיטת בןגוריון

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


אנתרופולוגיה של תרחישים
גלובליים :הממשול של איוודאות

והצלחה עסקית

מרגלית יותם | אוניברסיטת תלאביב

עתידית בארגון הבריאות העולמי



תגובות פוליטיות לשווקים כלכליים

ובארגון האנרגיה העולמי

מוחסן ח׳יתאם | אוניברסיטת תלאביב;





חברות הזנק טכנולוגיות ,גיוון אתני

אורנוי אשר | האוניברסיטה העברית

מרון אסא | אוניברסיטת חיפה

עוז בנימין | האוניברסיטה העברית

הקשר בין המיקרוביום של המעי ,זיהום

גבולות לפייננסליזציה של המדינה?

התנהגות אסטרטגית

בהליקובקטר פילורי לבין התפתחות

המקרה של "השקעת אימפקט חברתי"

בתורים כמשחקים עם קבוצת

קוגניטיבית בילדים בגיל ביתהספר

בפרספקטיבה משווה

שחקנים מתחדשת







מוכמל רועי | אוניברסיטת תלאביב

נדיב רונית ,קונה שני |

עופר שירה | אוניברסיטת בראילן

יחסי הגומלין בין חישה לתנועה

המכללה האקדמית ספיר

קשרים חברתיים בישראל:

בלמידה ושיקום מוטורי

תיבת פנדורה :תהליכי השמה של מחפשי

שימוש בגישת הרשתות האגוצנטריות



עבודה מרקע סוציואקונומי מגוון מנקודת

במטרה ללמוד על השונות בהרכב

מוניצ׳ור נירה | אוניברסיטת בראילן;

מבטם של חברות השמה והארגונים

ובמבנה של רשתות ביןאישיות והקשר

שטיינהרט יעל | אוניברסיטת תלאביב

המשתמשים בשירותיהן

שלהן לבריאות

על אודות יתרונותיה של צריכה

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


שמלבה כעס


ניר לילך | האוניברסיטה העברית

עיןגר דנית | אוניברסיטת תלאביב

מורבינסקי קובי | אוניברסיטת בןגוריון

מחלוקת פוליטית ברשתות חברתיות

דילמות בהחלטות ובחירות למתן

מידע לגבי אלטרנטיבת פאנטום בגיוס



תרומות

תרומות מחזקת את הרצון לתת

נפתלייב ילנה ,ברבש מריטה |



מענק ציוד :ציוד מחשוב עבור

המכללה האקדמית אחוה

פאוסט מרים | אוניברסיטת בראילן

מעבדה התנהגותית


מתמטיקה אקספרמנטלית בביתספר:

ניתוח קישוריות תפקודית של

פיתוח מקצועי של מורים לקראת השינוי

המוח האסוציאטיבי :ניבוי יכולות

מושיוב גור | האוניברסיטה העברית



אסוציאטיביותספונטניות ופענוח

בעיות תזמון עם זמני יעד מוכללים

סברדליק נגה | אוניברסיטת בןגוריון

הקשר שלהן ליצירתיות



כיצד ערכים אישיים משפיעים על



מיטרני מור | אוניברסיטת בראילן

תפיסת המציאות הסובייקטיבית?

פז רוני | מכון ויצמן למדע

על מה מדינות מדברות?

חקר המנגנונים שקושרים בין ערכים

איום חברתי ומצבי חרדה במעגלים

פיתוח גישה מבוססת טקסט לניתוח

למצבים פסיכולוגיים

עצביים באמיגדלה

יחסים בינלאומיים







סטי עופר | אוניברסיטת תלאביב;

פישמן תומר | המרכז הבינתחומי

מנדלסון אברהם | אוניברסיטת חיפה

ידידלוי יניב | המרכז הבינתחומי

חישה מרחוק של דפוסים של צבירת

השפעתה של השתתפות פעילה על זיכרון

עיצוב משולב של מדיניות מיסים

משאבים בסביבה האורבנית

אפיזודי ארוךטווח

פרוגרסיביים וביטוח חברתי

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי

תחום
מדעי החברה

דיני הכיבוש במשפט הבינלאומי

האוניברסיטה הפתוחה

רוטציה של פקידי אשראי במיקרו
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פלדמן ג׳קי | אוניברסיטת בןגוריון

קידר ניר | אוניברסיטת בראילן

רז אביעד | אוניברסיטת בןגוריון;

אנדרטה ,מוזיאון ,טלפון נייד:

המחשבה המשפטית של אהרן ברק:

שקדי רפיד שירי | מרכז רפואי הדסה

העברת זיכרון השואה

מקורותיה ,התפתחותה והקשרה

מריצוף גנומי לרפואה מותאמת אישית:

בדור דיגיטלי

ההיסטורי

היבטים חברתיים וביואתיים של ריצוף

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




גנומי בטיפול בסרטן

קלב אלכסנדרה | אוניברסיטת תלאביב

פלדמן נעמי | האוניברסיטה העברית

השפעת שינויים מבניים בארגונים

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


הזדמנות עבור נתונים בזמן אמת:

ללא מטרות רווח על אישיוויון מגדרי

רייך צבי | אוניברסיטת בןגוריון

מבט ראשון על ייעוד Opportunity Zone

בהנהגתם

כתבים ופרשנים:

על שכונות



הערכת מומחיות

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


קמר אהוד ,קסטיאל יעקב |



אוניברסיטת תלאביב

ריינהרץברגר איריס ,הרטמן אלן,

פריחזן לטם | אוניברסיטת חיפה;

קשרי דירקטורים בלתיתלויים

קליגר דורון | אוניברסיטת חיפה

ברק קורן נטע | האוניברסיטה העברית

עם בעלי שליטה :מחקר אמפירי

תמיכה בקבלת החלטות בנוגע

יחסי הגומלין בין נורמות



לאימוץ וניהול שירותים באירגונים

משפטיות לנורמות דתיות

קרמפף אריה |

מרובי עסקים

בבתיספר חרדיים

המכללה האקדמית תלאביב יפו





מודל הצמיחה של ישראל בעידן

רייפן תגר מיכל | המרכז הבינתחומי

פרלמוטר דוד | אוניברסיטת בןגוריון

הפוסטפורדיסטי :אידיאולוגיה,

ייחוסי מוסריות הורסים

פיתוח כלי אינטגרלי לניתוח

ביטחון וכלכלה

(אבל גם בונים) יחסים בין

מיקרואקלים עבור מניעת



צדדים במחלוקת

התחממות עירונית

רביב אלון ,הלר יובל | אוניברסיטת בראילן





גישה מובנית להערכת נכסי בנקים

ריס צבי | אוניברסיטת חיפה

צינמון רחל | אוניברסיטת תלאביב

כהלוואות מסוכנות

כריית חוויות :שיטות סטטיסטיות
לניתוח נתוני חיי היומיום

המעבר מהשכלה גבוהה לעולם

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


מדעים מדוייקים

רבינוביץ' אור | האוניברסיטה העברית

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי




שיתוף מודיעין במניעת תפוצה גרעינית

רפאלי אשכול | אוניברסיטת בראילן

קדר אלכסנדר (סנדי) | אוניברסיטת חיפה



ריבוי :מבט רבמחקרי על מושג

העבודה מקרב צעירות בוגרות

משטר המקרקעין בשטחים

רביע עאסי | אוניברסיטת חיפה

"מצבהעצמי" בקרב מבוגרים

המוחזקים עלידי ישראל :גיאוגרפיה

עשה זאת בעצמך :בחינה של הייצוג

טיפוסיים ובקרב כאלו הסובלים

משפטית של הגדה המערבית,

העצמי של מתדיינים בישראל

מהפרעת חרדה

2017-1967







רהט גדעון | האוניברסיטה העברית

שומר יעל | אוניברסיטת תלאביב;

קוק רבקה ,הראלשלו אילת |

סוגי דמוקרטיות :דמוקרטיה פרסונלית

עקירב אסנת |

אוניברסיטת בןגוריון

לעומת דמוקרטיה מפלגתית

המכללה האקדמית גליל מערבי

סוכנות של נשים בהקשרים של



מדדים רבמימדיים

מבני כוח אתנולאומיים בישראל -

רובינשטיין אורלי | אוניברסיטת חיפה

ל(אי)יציבות ממשלתית

מחקר נרטיבי

ההשפעה של חרדה ממתמטיקה





על פתרון בעיות :נקודת מבט של

שוסט אפרת | האוניברסיטה הפתוחה

קורן חיה | אוניברסיטת חיפה

מטהקוגניציה

האם בעלות משפחתית

המשמעות והחוויה של גירושים



משפיעה על התנהגות עלויות?

בגיל המאוחר :פרספקטיבה דיאדית,

רוזןצבי יששכר ,בלנק ישי |



מגדרית וביןדורית של המשפחה

אוניברסיטת תלאביב

שטיינברג דוד | אוניברסיטת תלאביב

(לשעבר)

איזוריות כמושג משפטי

תכנון וניתוח של ניסויי אינטרנט
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שטפן אלנה | אוניברסיטת בראילן

שכנר תומר | אוניברסיטת חיפה

תותריג׳ובראן מנאל |

מהעצמי העתידי על ייצוג וויסות עצמי

זיהוי מנגנונים המפחיתים הכללת

זוכה בתוספת שת״פ ביןלאומי


יתר בהפרעות חרדה אצל

במערכת המשפטית והרגולטיבית

ילדים ומתבגרים

בישראל :מחקר אמפירי ונורמטיבי

שטרן שמרית | הטכניון





אופטימיזציה מוכוונת נתונים בתנאי

תדמור כרמית ,דנציגר שי |

תמיר ערן | אוניברסיטת תלאביב;

חוסר וודאות

אוניברסיטת תלאביב

דודזון רועי | אוניברסיטת חיפה

מענק ציוד :מענק ציוד להקמת

לתקשר עם עצמך ועם אחרים

שכפול אומת הסטארטאפ? מעורבות

מעבדת אופטימיזציה למחקר בתחום

בשפה זרה

מגזר הטכנולוגיה הישראלי בשדה החינוך

תחום
מדעי החברה

מניבוי לויסות עצמי :השפעת המרחק

אימון בהבחנה תפיסתית:

אוניברסיטת בראילן
המשגת עקרונות של צדק סביבתי

אופטימיזציה חסינה מונחית נתונים

מענק לסדנאות מחקר
איילון ליאת | אוניברסיטת בראילן

לויגיגי עינת ,גלבועשכטמן איוה |

שיטות מחקר מתקדמות במחקר של

אוניברסיטת בראילן

רשתות חברתיות

חשיפה מתמשכת לטראומה -



קריאה לשינוי תפיסה

גולן עופר | אוניברסיטת בראילן



מטיפול מבוסס מחקר לטיפול מותאם

לוין ליה | אוניברסיטת תלאביב

אישית בתסמונות הספקטרום האוטיסטי:

משלבים כוחות :מהשתתפות להשפעה

החיפוש אחר מנבאים של אפקטיביות

על קבלת החלטות

טיפולית





נדן יוחאי | האוניברסיטה העברית

גרוס זהבית | אוניברסיטת בראילן

מפגש עם קבוצות מיעוט

עיצובה של תרבות רפלקטיבית של זיכרון

בחברה מגוונת :אתגרים למחקר,

השואה במערכת החינוך הישראלית

התערבות והכשרה

(הערבית והיהודית) ובעולם





פישר ערן | האוניברסיטה הפתוחה

טבח מיכל ,דרייפוס טומי |

ידע אלגוריתמי בתרבות ובמדיה

אוניברסיטת תלאביב



תהליכי למידה במתמטיקה :בין הכיתה

קנטי דפנה | אוניברסיטת חיפה

כולה ,קבוצות קטנות ותלמידים יחידים

העתיד הגיע  -התמודדות עם



ההשלכות הפוליטיות ,הפסיכולוגיות

כהן יונתן | אוניברסיטת חיפה

והמשפטיות של טרור הסייבר

שכנוע והתנגדות





שגיב לילך | האוניברסיטה העברית;

כהן ניסים | אוניברסיטת חיפה

רוקס סוניה | האוניברסיטה הפתוחה

סדנת מחקר בינלאומית :יזמות מדיניות

ערכים אישיים:

בקרב בירוקרטים ברמתהרחוב

אישיות ,קונטקסט ותרבות
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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 מצטיינים במדעי החברה בישראל ולאפשר להם להתמסר להשתלמות שתוביל לעצמאות מחקרית
ומקצועית.




לתרום תרומה משמעותית לקידום מדעי החברה בישראל 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 היא 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 כשש עד שמונה מלגות בתרדוקטורנטים (בשני המסלולים יחד).
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תחום
מדעי החברה
תכניות
ייעודיות

למחזור תש"פ הוגשו  39בקשות ,מתוכן אושרו למימון  9מלגות .שמות הזוכים
גולדשטיין אריאל | האוניברסיטה העברית
ייצוג טמפורלי של מבנים סמנטים כאמצעי תיווך לתקשורת בינאישית

הרצברגדרוקר אפרת | אוניברסיטת תלאביב
האם ילודה חשובה? שינויים בילודה ואישוויון בהכנסות

טלמון ענת | אוניברסיטת תלאביב
הפרעות שינה בבגרות בצלן של טראומות ילדות

מוסקוביץ חנה | אוניברסיטת בןגוריון
אסטרטגיות בינלאומיות בהשכלה גבוהה ככלי למיתוג לאומי :חקר מקרים של לאומיות מתחרות

מקדוסי עודד | אוניברסיטת תלאביב
הרכב הקורסים בתואר הראשון והשלכותיו על שוק העבודה בקרב בני ובנות הדור הראשון להשכלה הגבוהה

פדר טל | אוניברסיטת חיפה
נגישות לאומנות ,שיוויון תרבותי וצדק תרבותי בעולם משתנה

קולודני תמר | האוניברסיטה העברית
ויסות לקוי של מנגנונים עצביים באוטיזם

רזניק דניאל | אוניברסיטת תלאביב
מאפיינים פונקציונאליים של האונה הרקתית המדיאלית במוח האדם

רץלובשבסקי רחל | אוניברסיטת בןגוריון
תפקידה של למידה מבוססת תגמולים על הבקרה של זיכרון העבודה
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שיחה עם ראיון עם ד"ר ניהאיה דאוד מהמחלקה לבריאות הציבור באוניברסיטת בןגוריון

מחקרים בנושא
אלימות ובריאות בקרב נשים
ערביות ויהודיות בישראל
לכאורה ,אלימות נגד נשים היא נושא מוכר ומדובר .מקרי רצח של נשים עלידי
בני זוגן מתפרסמים באמצעי התקשורת ומעוררים מידי פעם דיון באמצעי
התקשורת וקריאות לשינוי המצב .אלא שרצח הוא רק מקרה קיצוני של תופעה
הרבה יותר נפוצה והרבה פחות מדוברת :אלימות נגד נשים ,שביטוייה רבים
ומגוונים.
ד"ר ניהאיה דאוד חוקרת את תופעת האלימות נגד נשים עלידי בני זוגן,
את הקשר שלה להון חברתי ואת השפעתה על בריאות האישה באוכלוסיות
שונות בישראל.

השפעת אלימות של בן הזוג על בריאותה של האישה
מובנת מאליה ,לא? פגיעה פיזית משפיעה מן הסתם על
בריאותו של הנפגע.
אנחנו מתייחסים לסוגים שונים של אלימות ,לא רק פיזית.
ארגון הבריאות העולמי מגדיר אלימות נגד נשים ככל פעולה
שמטרתה לפגוע באישה פיזית ,כלכלית ,חברתית או נפשית.
בן זוג שנוהג באלימות כלכלית יכול ,למשל ,לאסור על האישה
להוציא כסף אלא באישורו .הוא יכול לחייב אותה לדווח לו על
כל הוצאה ולהעניש אותה על הוצאות שלא נראות לו .אלימות
חברתית יכולה להתבטא בהגבלת זכותה של האישה לפנות
ללימודים אקדמיים ואפילו באיסור לפגוש חברות או בני
משפחה .אלימות נפשית יכולה לכלול צעקות ,קללות ,זלזול
וכל התנהגות שמכוונת לפגוע בדימוי העצמי שלה .אלימות
כוללת כל פעולה שמנסה “לנגוס״ בחופש האישי ובאפשרות
של אישה לשלוט בגורלה.
בישראל ,נעשו מעט מאוד מחקרים ברמה ארצית על היקף
התופעה הזאת של אלימות לסוגיה מצד בן הזוג ,ועוד פחות
מחקרים בדקו את ההשפעה על הבריאות .עד המחקר שלנו,
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רוב הנתונים נאספו לגבי מקרים של אלימות פיזית קשה,
שהגיעו מהמשטרה או מחדרי המיון בבתי חולים .מעט נתונים
היו קיימים על אלימות כלכלית או נפשית.

איך עשיתם את המחקר?
ערכנו ראיונות פנים מול פנים עם כ 1400נשים בגילאי
 ,49-18שהגיעו ל 63תחנות טיפת חלב בכל רחבי הארץ .זהו
מדגם שכבתי מייצג של אוכלוסיית הנשים בגילאים האלה
בישראל .הקפדנו לראיין כל אישה בנפרד בחדר סגור ,כדי לשמור
על הפרטיות והשתמשו בשאלון מובנה .הנשים לא הכירו את
המראיינות ,והובטחה להן סודיות .עם זאת ,בסוף הראיון קיבלה
כל משתתפת רשימה של גורמי סיוע ,למקרה שחוותה אלימות
כלשהי ותהיה מעוניינת בעזרה .הצגנו בפני הנשים  10מצבים,
שתיארו סוגים שונים של אלימות  -פיזית ,נפשית או כלכלית -
וביקשנו מהן לציין לגבי כל מצב ,אם הן חוו אותו אי פעם .כל
אישה יכלה כמובן לדווח על כמה סוגי אלימות.

ומה מצאתם?
כ 40%מכלל הנשים במחקר דווחו על אלימות כלשהי.

תחום
מדעי החברה

אלימות (מדווחת) מצד בן הזוג

80
70

66.7

60
49.7

49.3

40
29.6
20.6

18.1

27

אחוז הדיווח

50

שיחות עם
חוקרים

30
20

18.5

14.6
10.6

10
2.9

אלימות חברתית כלכלית

 ערביות ()N =436

אלימות נפשית או ורבאלית

אלימות פיזית

 יהודיות לא ילידות ישראל ()N =243

האלימות הפיזית הייתה נמוכה  6% -מהנשים דיווחו
עליה;  27%אמרו שחוו אלימות חברתיתכלכלית; ו25%
דיווחו על אלימות נפשית .התברר ,שלא כל האוכלוסיות
סובלות מאלימות באותה מידה .יותר נשים ערביות דיווחו
על אלימות  -כשני שליש מהן לעומת כשליש בקרב הנשים
היהודיות  -וכך גם נשים ממעמד סוציואקונימי נמוך,
שדיווחו על אלימות בשיעור גבוה פי שניים מנשים ששייכות
למעמד סוציוקנומי גבוה .היה מתאם גם בין רמת הדתיות
לבין מידת האלימות :נשים ערביות שהגדירו את עצמן
ברמת דתיות גבוהה ,היו בסיכון גבוה פי  1.5מנשים אחרות
לחוות אלימות .במגזר היהודי לא נמצא מתאם כזה בהקשר
של רמת הדתיות.

עד כמה אפשר לסמוך על מהימנות הדיווח של הנשים
בנושא אינטימי כזה?
באופן כללי ,לפי ארגון הבריאות העולמי ,אחת מכל שלוש
נשים חווה אלימות כלשהי במהלך חייה ,אבל ההערכה היא
שאלימות מצד בן הזוג הרבה יותר נפוצה ומגיעה לכמחצית
מהנשים .היא חוצה מעמדות חברתיים ,אבל שכיחה יותר
בחברות פטריארכאליות ,בחברות שנמצאות תחת דיכוי

1.5

אלימות כלשהי

0

 יהודיות ילידות ישראל ()N =722

פוליטי ובחברות שסובלות מהדרה ומגזענות .במצבים כאלה
האלימות המוגברת נגד נשים מתלווה לאלימות החברתית
הגבוהה יותר.
אני חושבת שהמחקר שלנו נותן תמונת מצב חשובה על מה
שקורה בישראל ,אבל מובן שצריך להביא בחשבון הטיות
אפשריות כמו מהימנות הדיווח .נראה שנשים בעלות השכלה
גבוהה ,למשל ,פחות מדווחות על אלימות ,ולא ברור אם זו
תמונה שמייצגת את רמת האלימות האמיתית או שהנשים
המשכילות נוטות יותר להסתיר את התופעה .לא קל לאישה
לדווח על אלימות .ראשית ,היא נמצאת בחרדה שבעקבות
הדיווח בן הזוג האלים עלול להגביר את האלימות כלפיה.
שנית ,היא חשה מבויישת ומושפלת .אישה משכילה כמו
שופטת או רופאה ,שבעלה צועק עליה ,משפיל אותה ומנסה
להוריד את הביטחון העצמי שלה ,תהסס עוד יותר לדווח.
עם זאת ,במחקר של האיחוד האירופאי נמצא ,שבמדינות
שבהן נשים הרגישו יותר חופשיות ומוגנות או במדינה
שהייתה בה תכנית שמאפשרת לנשים להיחלץ מאלימות,
יותר נשים דיווחו על אלימות מצד בן הזוג.
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כיצד משפיעה האלימות מצד בן הזוג על בריאות האישה?
כשהאדם שהאישה נותנת בו אמון מלא ,כשדווקא מי שאמור
להגן עליה פוגע בה ,זו פגיעה קשה בגוף ובנפש .אלימות
מצד בן הזוג  -וגם חוסר דיווח והסתרה  -עלולים לגרום
לאישה לדיכאון ,פוסטטראומה ,בולמיה או תנודות קיצוניות
במשקל ,והיא אף עלולה להסתיים ברצח או בהתאבדות של
האישה.
גילינו למשל ,שנשים שדווחו על אלימות כלשהי מצד בן הזוג,
סובלות פי  4מדיכאון אחרי לידה בהשוואה לנשים שלא דווחו
על אלימות .זה שיעור מאוד גבוה .מצאנו גם שיעורים גבוהים
יותר של חרדה ,מתח נפשי ,הפלות והריונות שהסתיימו
במשקל לידה נמוך .נוסף על כך ,התברר שלנשים אלה יש
הערכה פחות טובה של מצבן הבריאותי ,יחסית לנשים אחרות.

זה די מדהים ,שזו הפעם הראשונה שמחקר כזה נערך
בישראל .אולי כי אם לא יודעים שיש בעיה ,לא צריך לטפל
בה ולהקצות לה משאבים?
אכן ,המחקר הארצי היחיד בנושא נערך לפני כ 20שנה,
ואנחנו הראשונים שבדקנו את סוגי האלימות השונים בקרב
נשים בגיל הפריון ואת הקשר בין האלימות למצבי בריאות
שונים .כימות התופעה בהיקף ארצי הוא עניין חשוב ביותר
אם רוצים להגיע לפתרונות ברמה מערכתית ,ואלימות זוגית
היא בעיה מאוד מורכבת ,שבהחלט דורשת פתרונות כאלה.
גם כיום ,כשיש תכנית ממשלתית לטיפול באלימות נגד נשים,
היא סובלת מתת תקצוב ,ועבור נשים מקבוצות מיעוט -
ערביות ,מהגרות מאתיופיה ומברית המועצות לשעבר
ונשים שמעמדן הסוציואקנומי נמוך יותר  -קיימים עוד
פחות פתרונות מערכתיים .לנשים אלה יש גם פחות
אפשרויות לפתרונות פרטיים ,כלכליים למשל .אחד
הממצאים החשובים במחקר שלנו היה ,שנשים ערביות
נפגעות אלימות מצד בן הזוג זוכות לפחות תמיכה חברתית.
מצאנו גם ,שרמת ההון החברתי ותחושת הסולידריות
בחברה הערבית נמוכה יחסית לחברה היהודית ואינה מהווה
גורם מגן מאלימות בן זוג .זה אולי לא מפתיע נוכח מדיניות
ההזנחה רבת השנים בישובים הערבים ובשכונות הערביות
בישובים המעורבים" .תיאוריית החלונות השבורים״ מחזקת
את ההסבר הזה :לסביבה פיזית מוזנחת יש השפעה על
הסביבה החברתית באופן שמתבטא בתחושה של העדר
סולידריות חברתית ,ברמה גבוהה של פשיעה ושל אלימות
חברתית ,בכללה אלימות נגד נשים.

כאמור ,אלימות זוגית היא בעיה מורכבת ,שדורשת מעורבות
ושיתופי פעולה רב גורמיים ורב מערכתיים של חינוך ,רווחה
ובריאות ,וחשוב שהפתרונות יגיעו גם מהחברה הערבית וגם
מהמדינה.
נסתכל ,למשל ,על מערכת הבריאות שיש לה תפקיד חשוב
מאוד ,כיוון שהעובדים בה נמצאים בחזית המפגש עם
נפגעות האלימות .עלפי חוזר מנכ"ל של משרד הבריאות,
שיצא ב ,2003אישה שמגיעה למערכת הבריאות אמורה
לעבור תשאול  -עלידי הרופא או האחות במרפאה -
על אלימות בחייה .כמו שרופא משפחה בישראל צריך
לשאול כל מטופל האם הוא מעשן ,כך הוא אמור לשאול
גם על אלימות שהוא חווה .במחקר שלנו רק  50%מכלל
המשתתפות דיווחו שהן נשאלו אי פעם על אלימות במסגרת
הביקור שלהן במערכת הבריאות ,וזה גם שיעור הנשים
שנשאלו מקרב הנשים שחוו אלימות.

תחום
מדעי החברה

במדינות סקנדינביה ,למשל ,נמצא דיווח גבוה יותר מאשר
בספרד לגבי אלימות נגד נשים ,תופעה שזכתה לשם
“הפרדוקס הנורדי״.

מה בכל זאת אפשר לעשות כדי לפתור או לפחות לצמצם
את היקף הבעיה?

שיחות עם
חוקרים

ברור שתשאול מקיף מחייב פיתוח כלים מתוקפים לסיקור
האלימות ,הכשרה של רופאים ,אחיות במערכת הבריאות
ושל עמיתיהם במערכת הרווחה וכן העלאת המודעות בקרב
הנשים לתפקיד של מערכת הבריאות בנושא .חלק מזה כבר
קורה אך יש צורך בחיזוק מתמשך.

מה לגבי חינוך?
חשוב להתחיל בחינוך כבר בבית ,בגן ובבית הספר .לאחרונה
קבלתי מענק מחקר יחד עם שלוש אוניברסיטאות ממדינות
של האיחוד האירופי  -ספרד ,שוודיה ואירלנד  -לעשות
מחקר משותף עם ארגונים חברתיים בנושא של “גבריות
חיובית״ .הרעיון הוא להבין את המאפיינים של גברים
לא אלימים ולהעלות את המודעות בקרב גברים צעירים
לשוויון מגדרי ולאי אלימות נגד נשים .אפשר לומר ,שעד
עכשיו החטאנו קצת את המטרה כי עבדנו רק עם הנשים -
הקורבנות  -ופחות עם הגברים האלימים עצמם .זה ממש
כשל מערכתי.
צריך להבין שגם הגברים האלה חווים מצוקה ,וחשוב לטפל
גם בהם .אנחנו גם עובדים בשיתוף פעולה עם תנועה
עולמית ,שפעילה גם בישראל וקוראת לשוויון מגדרי בין
גברים ונשים .רבים מחברי התנועה הם גברים ,שמודעים
לכך שהם שונים בנוף הגברי ,והם מנסים להעביר לחבריהם
את המסר שחלוקת תפקידים שוויונית בבית ,כמו לנקות
את הבית או להאכיל את הילד ,לא פוגעים במעמדם
כגברים.
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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 בתחום
קיים שלא נחקרו עד כה.
 כיווני מחקר המכוונים לפיתוח תפיסות מחקריות חדשות השונות מהותית מאלה המקובלות
בשטח ואשר להן פוטנציאל לשינוי תפיסות מקובלות בתחום.
 פיתוח טכניקות או טכנולוגיות חדשות שיאפשרו התגברות על מחסומים קריטיים בתחום המחקר.
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 הם 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 ולמקמו בהקשר לפעילות
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  ,70הצעות שמתוכן זכו  7הצעות במענק לתקופה של שלוש שנים בשיעור כולל של כ 1,737,000מיליון  .₪בנוסף,
הוגשו לביכורה ב' (המשך למענקי ביכורה שזכו במענק לשנתיים לצורך הוכחת היתכנות)  6בקשות ,אחת מהן אושרה למימון
בסכום של .₪ 350,000
החל ממחזור הגשות הבא ,יוגשו הבקשות לתקופה של  3שנים כפי שהיה נהוג בעבר.
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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פרופ׳ דוד אנדלמן
ראש התכנית

תכנית
ביכורה

רשימת הזוכים בתכנית ביכורה

שלב ראשון
ברקאי אדי | אוניברסיטת חיפה
ביטויים ביופיזיים של הורשה אפיגנטית של יכולות ללמידה מורכבת

ברקאי נעמה | מכון ויצמן למדע
שיטה חדשה למדידת קצב תחלופת ה histones

גדרון אורי | האוניברסיטה העברית
גישה חדשנית לסינתזה של ננופחמנים עלידי שימוש באוליגופוראנים ישרים וטבעתיים

ויגלוק ארקדי | אוניברסיטת תל־אביב
חיישנים פלואורסצנטיים המבוססים על שיטת סינון פנימי באורכי גל קצרים

פודבילביץ בנימין | הטכניון
מנגנונים לאיחוי תאי רביה במיתרניים

שאול יוסף | מכון ויצמן למדע
תפקיד אפשרי של פפטידום בתקשורת תוך תאית

שגב רונן ,כפלוי משה ,בןשחר אוהד | אוניברסיטת בן־גוריון
הבסיס העצבי של ניווט בדגים :לצאת מהמעבדה לטבע

המשך מימון ארוךטווח
בז'ה עודד | הטכניון
החיפוש אחרי מערכות חישת אור מיקרוביאליות חדשות מבוססות רטינל
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תכנית לרפואה
ממוקדת אישית -
IPMP
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תכנית לרפואה ממוקדת אישית -
IPMP

מטרת התכנית היא קידום מחקר חדשני ופורץ דרך בישראל ,שיביא להבנה מעמיקה של ביולוגיה של האדם ושל מנגנונים
המעורבים במחלות אנושיות.
התכנית מתמקדת במחקר ישיר של הביולוגיה והרפואה של האדם ,שעניינו שונות ביולוגית שכוללת הבדלים מולקולריים
ואחרים ,עיבוד מידע רפואי ודגימות רפואיות ,ושלתוצאותיו פוטנציאל להשפיע על בריאות וחולי.
התכנית רחבה מבחינת נושאי המחקר וכוללת היבטים ,כגון זיהוי גורמי סיכון למחלה ,אבחון מחלות ,טיפול ,רפואה מונעת
ועוד ,וכן מעודדת פיתוח טכנולוגיות רלבנטיות.
יעדי התכנית
 קידום מחקר בתחום הרפואה הממוקדת אישית בישראל
 עידוד שיתוף פעולה בין חוקרים במוסדות להשכלה גבוהה בארץ ,רופאים מתחומי ידע והתמחות מגוונים וארגוני הבריאות
השונים בארץ
 עידוד שיתופי פעולה רבתחומיים (למשל בין חוקרים העוסקים בביורפואה ניסויית ותאורטיקנים ,ביולוגים חישוביים ,אנשי
מדעי המחשב ומדעי הנתונים ,מהנדסים ,פיזיקאים ,כימאים ,סטטיסטיקאים ,אפידמיולוגים ,גנטיקאים ואחרים)
 פיתוח ושכלול גישות ושיטות ניתוחיות (אנליטיות) וחישוביות חדשניות לקידום המחקר בתחום הרפואה הממוקדת אישית
 הנגשת תוצאות המחקרים ,הנתמכים בתכנית והמידע שנאסף במסגרתם ,לקהיליית החוקרים בתחום
התכנית מבוססת על איגום משאבים של הוועדה לתכנון ותקצוב (ות״ת) ,ישראל דיגיטלית ,והגופים הפילנטרופיים :יד הנדיב
וקרן משפחת קלרמן.
המענקים ניתנים לתקופה של שנתיים עד ארבע שנים.
תקרת המימון של פרויקטים עתירי מידע רפואי היא עד  ₪ 7,000,000לתקופה של עד ארבע שנים.
תקרת המימון של פרויקטים המתמקדים בפיתוח טכנולוגיות מחקר היא עד  ₪ 1,750,000לתקופה של עד ארבע שנים.
למחזור הראשון הוגשו  111בקשות ואושרו  14פרויקטים בעלות שנתית של כ 15.5מיליון .₪
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מנתוני עתק לריפוי גני :רפואה מותאמת אישית

פיתוח ויישום פלטפורמה חישובית לעיבוד

לחירשות באוכלוסיה היהודית המגוונת

מתקדם לאפיון מבוסס דימות בתהודה מגנטית של

תכנית לרפואה

אברהם קרן | אוניברסיטת תלאביב

מרדור יעל ,סקליירלוי מירי | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

ממוקדת אישית IPMP -

רשימת הזוכים בתכנית מחקר ברפואה ממוקדת אישית IPMP -

כלי הדם ברקמת שד סרטנית ושפירה לצורך רפואה

גיגר תמר ,ארז נטע | אוניברסיטת תלאביב;

מותאמת אישית

שיפור אימונותרפיה עלידי תרופות מטאבוליות לשם

סגל ערן | מכון ויצמן למדע;

הגברת התגובה אצל חולי מלנומה

קורנובסקי רן | מרכז רפואי רבין

מרקל גל | המרכז הרפואי ע"ש שיבא

ניבוי של סיכון למחלות לב מתוך מידע גנומי אישי

דנילנקו מיכאל ,רובין איתן | אוניברסיטת בןגוריון;
מיליאבסקי מיכאל | אוניברסיטת תלאביב;

סומך רז ,לי יוני | המרכז הרפואי ע"ש שיבא;

דויטש מרדכי | אוניברסיטת בראילן

הנדל איל | אוניברסיטת בראילן

יצירת מאגר מידע ארצי לחולי לוקמיה :שילוב נתונים

מחלות מולדות של מערכת החיסון -

קליניים של חולי  AMLעם תוצאות ניסוייות ex-vivo

מאבחון מוקדם דרך גילוי גנטי אל ריפוי ממוקד אישי

ו in-vivoברמת התא הבודד לשיפור והתאמת טיפול אישי

קישוני רועי | הטכניון
הלמן אסף ,טוויג גלעד | האוניברסיטה העברית;
גלזר בנימין | מרכז רפואי הדסה

טיפול אנטיביוטי מותאם אישית לזיהומים
בדרכי השתן

פיתוח מבחן מעשי להערכת דרגת הסיכון האישי
למחלת סוכרת סוג  2באמצעות מיפוי חותמת מיתול

שורק חרמונה ,לוינשטיין יונתן | האוניברסיטה העברית;

באתרי מפתח נבחרים בדם היקפי

ארזי שחר | מרכז רפואי הדסה
עוררות יתר עצבית המקדימה את מחלת אלצהיימר:

חוברס איתי ,לוי חיים | מרכז רפואי הדסה;

לקראת אבחנה מותאמת אישית באמצעות ניתוח

מלר עמית | הטכניון

דיגיטלי מקיף ,הדמיה ואנליזה מולקולרית

שימוש בנתוני עתק מגיליון רפואי ממוחשב ומיפוי גנום
ופרוטאום לניבוי הופעת פנוטיפים ייחודיים ,התקדמות

שלומי תומר | הטכניון;

המחלה ,ותגובה לטיפול בניוון מקולרי גילי

עמיאל גלעד ,מזאה איתי | מרכז רפואי רמב"ם
לקראת אבחון מוקדם של סרטן באוכלוסיה

ימין דן ,שמואלי ארז | אוניברסיטת תלאביב

באמצעות אנליזה מטבולומית יעילה של

אינטגרציה של נתוני עתק לאבחון מותאם אישי של

דוגמאות סרום

תחלואה במחלות מידבקות :סטרפטוקוקוס ושפעת

שלוש לירן ,תנאי עמוס | מכון ויצמן למדע;
מנדלגוטפרוינד יעל | הטכניון;

בןנריה ינון | האוניברסיטה העברית;

וולף דנה | מרכז רפואי הדסה

שמיר רון | אוניברסיטת תלאביב

פיתוח שיטה המבוססת על אנליזת תאים בודדים לחקר

ניתוח רבמימדי של הזדקנות מערכת הדם

הטרוגניות בדגם ביטוי גני במקרי זיהום מולד בנגיף הציטומגלי

האנושית
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פעילות
ביןלאומית

פעילות
ביןלאומית

תכניות לשיתוף פעולה מחקרי דולאומי מתבצעות בארץ מזה שנים רבות ,בעיקר במסגרת הקרנות הדולאומיות,
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׳ .)55
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 השביעית ,תכנית
לשיתוף פעולה מחקרי מדעי .מטרת התכנית הינה טיפוח שיתופי פעולה מחקריים בין מדענים מסין ומישראל .התכנית תמומן
עלידי ממשלות סין וישראל באמצעות שתי הקרנות.

שיתוף הפעולה יתבסס על שני מרכיבים מרכזיים
 .1קיום סדנאות מחקר משותפות אשר יתקיימו בסין או בישראל ,ואשר תספקנה הזדמנות לחוקרים ישראלים וסינים להכיר
ולהיחשף לתחומי פעילותם של שני הצדדים.
 .2קידום מחקרים משותפים בהשתתפות מדענים סינים וישראלים בכל תחומי מדעי הטבע.
מענקי המחקר יהיו עד לסכום של  ₪ 350,000לשנה למשך שלוש שנים.

למחזור ההגשות השביעי נבחרו להגשה התחומים
 Chemistry
 Physics
 Mathematics
 Computer sciences
 Nanotechnology
 Earth sciences

למחזור תש"פ הוגשו  129בקשות ומתוכן מומנו  36בקשות .שמות הזוכים

אדרי יניב | הטכניון

אנדלמן דוד | אוניברסיטת תלאביב

Tian Shouceng | China University of

Man Xingkun | Beihang University (Buaa), Beijing

Petroleum-Beijing

ננומבנים ומוליכות חשמלית של שכבות דקות של פולמרי

מחקר ניסויי של דינמיקת שברים בתווך נקבובי

בלוק :האפקט הסינרגטי בין הוספת יונים ושדות חשמליים

אורבך מיכאל | אוניברסיטת תלאביב

ברסלר שקמה | מכון ויצמן למדע

Zheng Quanshui | Tsinghua University

Yang Haijun | Shanghai Jiao Tong University

עלסיכה עמידה בצמתים הטרוגניים גדולים

קלורימטר מותאם לזרימת חלקיקים עבור נסיונות עתידיים

של חומרים שכבתיים :ניסוי וחישוב מאחדים כוחות

בפיזיקת חלקיקים

אלפונטה ליטל | אוניברסיטת בןגוריון

ברקוביץ בריאן | מכון ויצמן למדע

Wang Jiangyun | Institute of Biophysics,

Zhang Ying | Northeast Agricultural University

Chinese Academy of Sciences

התנועה והגורל של יסודות נדירים מקבוצת הלנטנידים

פיתוח חיישנים ביואלקטרוכימיים

התנהגות בין פני השטח למי התהום והשפעתם על צמחים

למטבוליטים בזיעה

ואוכלוסייה מיקרוביולוגית של הקרקע
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גוטמן דמיטרי | אוניברסיטת בראילן

יחיאלי יוסף | המכון הגיאולוגי

השפעה של אינטראקציה על תכונות הולכה
של מבודדים טופולוגים

המבוססים על מדידות חדשניות של תיארוך בעזרת
איזוטופים רדיואקטיבים של גזים אציליים

פעילות
ביןלאומית

Li Yongqing | Chinese Academy of Sciences, Beijing

Chen Jianyao | Sun Yatsen University

גילאי מי תהום וסיגנלים פליאואקלימיים

גולן יובל | אוניברסיטת בןגוריון
Meng Yonggang | Tsinghua University, Beijing

כאהן דוד | אוניברסיטת בראילן

תכנון של ננוחומרים כתוספים לצורך שליטה

Chen Hongzheng | Zhejiang University

בחיכוך תוך הפעלת מתח חיצוני

ייצוב המבנה של פרובסקיט הלידי

סין

בעל תכונות אופטו אלקטרוניות טובות

גזית אהוד | אוניברסיטת תלאביב

עלידי מבנים  2D/3Dמרוכבים

קבלים למחצה מבוססים על מבנים מורכבים בהשראת הטבע

כהן עמית | אוניברסיטת תלאביב

Junbai Li | Institute of Chemistry
You Caiyin | Xi'An University of Technology

גירון שי | אוניברסיטת חיפה

יצירה ושליטה במבנים מגנטיים מוגנים טופולוגית

Qian Haifeng | East China Normal University

לקראת ישום בהתקני ספינטרוניקה

קריפטוגרפיה יעילה בסביבות בלתי אמינות ובעלות משאבים מוגבלים

כשר רון | אוניברסיטת בןגוריון
גרנות יהונתן | האוניברסיטה הפתוחה

Jiang Zhongyi | Tianjin University

Sun Jianchao | Institute of High Energy Physics,

ממברנות ננופורוזיביות בעלות שטף גבוה ופאולינג

Chinese Academy of Sciences

נמוך המבוססות על גרפן אוקסיד

תובנות מהקיטוב של הבזקי קרינת גמא

לובומירסקי איגור | מכון ויצמן למדע
גרפינקל חיים | האוניברסיטה העברית

;Guo Xin | Huazhong University of Science &amp

Chen Wen| Chinese Academy of Sciences

Technology

חיזוי עונתי ותתעונתי באמצעות תנודת

הדגמה של הנעה אלקטרוכימימכנית

 MADDEN JULIANו EL NINO

בטמפרטורת החדר

הבלין שלמה | אוניברסיטת בראילן

מנסן ישי | אוניברסיטת בןגוריון

Cao Xianbin | Beihang University

Lu Xinghua | Institute of Physics,

תכנון אופטימלי לניהול ובקרת תחבורה עירונית

Chinese Academy of Sciences

 ESR -STMשל יונים רדיקלים ברמת

ויינשטוק איירה | אוניברסיטת בןגוריון

המולקולה הבודדת

Yin Panchao | South China University of Technology

תמיסות מורכבות של מכלולים אנאורגניים

מרק אילן | הטכניון
Ma Jun-An | Tianjin University

טויטש נדיה | המכון הגיאולוגי
Chen Jiubin | Tianjin University

פונקציונלזציה מרוחקת לסינתזה סטראוסלקטיבית
של מולקלות מותמרות בפלואור

שימוש בהרכב איזוטופי למעקב אחר המקורות,
הפיזור והקבורה של מתכות כבדות במפרצים מתועשים

עמרני אלון | האוניברסיטה העברית
Cai Chunfang | Inst. Geology &amp; Geophysics,

טייכר מינה | אוניברסיטת בראילן

Chinese Academy of Science

Yau Stephen Shing-Toung | Tsinghua University

פיתוח מדדים חדשים להבנת תהליכי

סינגולריות ,אלגבראות לי ואפליקציות גאומטריות לינאריות

היווצרות ואלטרציה בגז טבעי בהתבסס על

בפילטרים לא לינאריים

אנליזה איזוטופית של גפרית בתרכובות נדיפות
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פאר דן | אוניברסיטת תלאביב

קמינר עדו | הטכניון

Zhao Yanjun | Tianjin University

Chen Hongsheng | Zhejiang University

שימוש בפרופטוזיס ו  RNAiהכלואים

חקר תיאורטי וניסויי של מניפולציות קרינה

בננוחלקיקים

מאלקטרונים דרך האינטראקציה עם חומרים

לטיפול בסרטן שחלות עמיד

ננופוטונים ודומימדיים

פדלרקרוואני ורד | אוניברסיטת תלאביב

קרלינר מרק | אוניברסיטת תלאביב

Cao Hongzhi | Shandong University

Yuan Changzheng | Institute of High Energy Physics,

סינתזת סוכרים המשוייכים לסרטן והערכתם

Chinese Academy of Sciences, Beijing

כמטרה לאימונותרפיה

חקר תאורטי וניסיוני משולב של מבנים
הדרוניים אקזוטיים

פולק אליהו | מכון ויצמן למדע
Liu Jian | Peking University

רודיך ינון | מכון ויצמן למדע

גישות חדשות לתיאוריה של

Wang Xinming | Guangzhou Institute of Geochemistry,

מערכות מעובות

Chinese Academy of Sciences

פליטות גזים משריפות יער כמקור לבליעת

פרי דוד | מכון טכנולוגי חולון

קרינת שמש באטמוספרה להשפעות בריאותיות

ניהול אופטימלי של תזרים מזומנים עם

שבת דורון | אוניברסיטת תלאביב

בקרת מגמה ובקרת קפיצות

Yang Dan | The University of Hong Kong-Shenzhen

Yang Xuewei | Nanjing University

Institute of Research and Innovation

פרידמן אביעד | אוניברסיטת בראילן

חיישנים כימולומיניסנטים לגילוי והדמיה של

Zhu Bei Yi | Chinese Academy of Sciences

צורונים מחמצנים

מעבר פאזה קוונטי ממבודד למוליךעל
מבוסס ברזל

שלום מני | אוניברסיטת בןגוריון
Fu Xianzhi | Fuzhou University

פרייליך שירי | מינהל המחקר החקלאי

שכבות של פולימרים המבוססים על

Jiang Jiandong | Nanjing Agricultural University

קרבון ניטריד בשילוב הטרואטומים אחרים

איפיון הדינמיות של תהליכי ביורמדציה

לפוטו(אלקטרו)קטליזה

בקרקע באמצעות שימוש משולב של
ראקטוריםאלקטרוכימייםאנארוביים וגישות
של מידול מטבולי

צנזור יאיר | אוניברסיטת חיפה
Jiang Ming | Peking University

המתודולוגיה של חיפוש פיזיביליות:
הרחבות ,אלגוריתמים ויישומים

104

תכנית משותפת עם IDRC & CIHR
פעילות
ביןלאומית

וקרן עזריאלי (קנדה)

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

סין +
קנדה

מטרת התכנית 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 יכלול קיום
סדנאות מדעיות ,הכשרות מקצועיות ,ושיתופי פעולה מדעיים.
מודל המימון עלפיו פועלת התכנית הוא שכל קרן מממנת את החוקר מארצה .המענקים ניתנים לתקופה של עד שלוש שנים,
וסכום המענק המירבי לפרויקט (לחוקר הישראלי מאת הקרן הלאומית למדע) הוא  ₪ 1,540,000למשך שלוש שנים.

במחזור זה הוגשו בקשות בנושאים בדגש


מטבוליזם בבריאות ובמחלה

למחזור תש"פ הוגשו  44בקשות מתוכן הומלצו למימון  6בקשות .שמות הזוכים

גולדשטיין עידו | האוניברסיטה העברית

מירוןהולץ אסתר | הטכניון

Cummins Carolyn | University of Toronto

Sweeney Gary | York University

שיתוף פעולה בין פקטורי שיעתוק ככוח מניע

תפקיד מאזן הברזל במודולציה של הסינדרום

לתגובה לצום בכבד

המטבולי מתווך עלידי המיקרוביום

ורול חן | המרכז הרפואי תלאביב ע"ש סוראסקי

סלמן נטע | אוניברסיטת בןגוריון

Drucker Daniel | Mount Sinai Hospital, Toronto

Arrieta Marie-Claire | University of Calgary

התפקידים האימונומטבולים והפוטנציאל

השפעת המיקרוביום על חיידקי מעיים פתוגנים

הטיפולי של ההורמון האינקרטיני GIP

באמצעות מטבוליזם של חומרים ארומתיים

לפידות צבי | מכון ויצמן למדע

קוזלוב מיקי | אוניברסיטת חיפה

Dick John E. | University of Toronto

Bouvier Michel | University of Montreal

שינויים מטבוליים וגנטיים בפעילות תאי גזע

סלקטיביות פונקציונלית של חלבוני G

יוצרי דם במשך היום והלילה בצעירים ובזקנים

במחלות מטבוליות
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תכנית משותפת
ישראל  -סינגפור
התכנית מופעלת הודות להסכם שיתוף פעולה בין הקרן הלאומית למחקר בסינגפור (  )NRFוהקרן הלאומית למדע .כל קרן
מממנת את החוקר הראשי של ארצה לפי כלליה.
סכום המענק המירבי למחקר ניסיוני הינו  ₪ 370,000לשנה ולמחקר תיאורטי  ₪ 220,000לשנה למשך  3שנים (הסכומים הם
עבור החוקר הישראלי).

למחזור ההגשות השלישי נבחרו התחומים
 Bio Information
 Microbiology
 Biochemistry
 Biophysics
 Mechanobiology
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למחזור תש"פ הוגשו  73בקשות מתוכן  14אושרו למימון .שמות הזוכים

Wan Yue | Genome Institute of Singapore

Torta Federico Tesio | National University of Singapore

מבנים ותפקידים של מולקולות ארוכות

ספינגוליפידים כסמני אבחון ווסתים למחלות לב

שאינן מקודדות לחלבונים בחולייתנים

וכלי דם ומחלות מטבוליות

אלעזר זבולון | מכון ויצמן למדע

פורגדור אנגל | אוניברסיטת בןגוריון

Shen Han-Ming | National University of Singapore

Chen Qingfeng | Institute of Molecular and Cell Biology,

מעורבות פגמים במיטוכונדריה ובמערכת

A*Star

המיטופאגיה במודלים נוירודגנרטביים

חקר ההתפתחות הדינמית של עמידות של סרטן

פעילות
ביןלאומית

אוליצקי איגור | מכון ויצמן למדע

פוטרמן אנטוני | מכון ויצמן למדע

סינגפור

מחולי סרטן ריאה למעקב אימונולוגי בשימוש במודלים

אלקובי יניב | האוניברסיטה העברית

חדשים של עכברים אנושיים ומערכות  3Dמחוץ לגוף

Roy Sudipto | Institute of Molecular and Cell Biology

בקרה מכאנית ציוטפלסמטית על זיווג כרומוזומים

פיינזילבר מיכאל | מכון ויצמן למדע

במיוזה עלידי צימוד לריס חדש

Ibanez Carlos | National University of Singapore

מארגי איתות לאחור בשלוחות עצב

אנקרי סרג׳ | הטכניון
Hwang in Young | Yong Loo Lin School of Medicine

פרידמן מיכה | אוניברסיטת תלאביב

National University of Singapore

Chng Shu-Sin | National University of Singapore

נלחמים באמביאזיס עם חיידקים :גישה משולבת עם

חקר אירגון פני התא של חיידקי גרם שליליים

פרוביוטיקה טבעית וחיידקים מהונדסים

באמצעות סימון מטאבולי

דיסקין רון | מכון ויצמן למדע

קוזלוב מיכאל | אוניברסיטת תלאביב

Alonso Sylvie | National University of Singapore

Zhao Wenting | Nanyang Technological University

מחקר מבני ופונקציונלי להבנת התפקיד של

מכנוביולוגיה של פודוזומים :חישה של מתחים

פרוהיביטין  1מיטוכונדריאלי בזמן הדבקה של

מכניים וטופוגרפיה המצע

נוירונים עלידי אנטרווירוס 71

קורניצר דניאל | הטכניון
זיידלבר רונן | אוניברסיטת תלאביב

Wang Yue | Agcy Sci Technol &amp; Res, Proteos,

Kanchanawong Pakorn | Mechanobiology Institute

Singapore

מכנוביולוגיה של קדהרין שלייתי מרמת החלבון לרמת

בקרת התפתחות הקור של הפתוגן הפטרייתי

האורגניזם

קנדידה אלביקנס עלידי סיגנלים אנדוגנים

מרגלית חנה | האוניברסיטה העברית

קרני רותם | האוניברסיטה העברית

Gan Yunn Hwen | National University of Singapore

Roca Castella Francesc Xavier | Nanyang Technological

פענוח רשתות הבקרה לאחר שעתוק המעורבות

University

במגנוני אלימות ועמידות לאנטיביוטיקה של החידק

פקטורי שחבור כגנים מחוללי סרטן וכמטרות

קלבסיאלה פנמוניה

תרפאוטיות בסרטן הדם AML
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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 .סכום המענק המירבי לחוקר הישראלי הוא .₪ 38,000

פעילות
ביןלאומית

תכנית משותפת
ישראל  -יפן

יפן

למחזור זה הוגשו בקשות השייכות לתחומי


מדעי הרוח והחברה

למחזור תש"פ הוגשו  6בקשות מתוכן ארבע אושרו למימון .שמות הזוכים
איזנברג מיכאל | אוניברסיטת חיפה
ההתיישבות ההלניסטית בתל עין גב בזיקה לראשית ההתיישבות בסוסיתא

גבע רוני | אוניברסיטת בראילן
מתאום נוירופיזיולוגי הוריילדי

גדות יובל | אוניברסיטת תלאביב
צפונה של ישראל בתקופת הברזל ובתקופה הפרסית

יקותיאלי יובל | אוניברסיטת בןגוריון
היבטי תרבות חומרית של המושבה המצרית בדרום מערב כנען בתקופת הברונזה הקדומה 1
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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  3מיליוני דולרים למימון תכניות מחקר מעולות של מדענים
מצטינים בתחומים של מדעי החיים והרפואה .עם השנים נוספו לקרן דורות עוד תרומות .מאז הפעלת התכנית מומנו  64תכניות
מחקר תלת־שנתיות ,ארבע־שנתיות וחמש־שנתיות ,בסכום כולל של כ־ 21מיליון .₪
קרן דורות מממנת בתש“פ  10תכניות מחקר בסכום של כ 3.4מליון  .₪שמות הזוכים
ביסקר גילי | אוניברסיטת תל־אביב

פלטי רז | הטכניון

אפיון פרופיל מטאבולי של תאי סרטן בודדים

 CRACמנגנוני הפעלה של תעלת היונים

בעזרת ננו־צינוריות פחמן פלורסנטיות

 4 :2018שנים

 4 :2018שנים

קמחי טלי | מכון ויצמן למדע
גבע־זטורסקי נעמה | הטכניון

תפקיד נוירונים דופמינרגים בעלי שונות זוויגית

אפיון המכניזמים של התקשורת בין חיידקי

באזור ה־  AVPVברגולציה של התנהגות הורית

המעיים הסימביונטים והמאכסן

 5 :2015שנים

 5 :2017שנים

רובין בלום מקסים | חקר ימים ואגמים לישראל
גוטליב־דרור יובל | האוניברסיטה העברית

המגוון הפונקציונלי של מיקרואורגניזמים

תפקוד קוקסיאלה בקרציות ריפיצפלוס:

מנביעות פחמימנים בדרום־מזרח החם והאוליגוטרופי

מעדויות חישוביות ליישומי הדברה

של הים התיכון בסיס מולקולרי לאדפטציה

 5 :2018שנים

 3 :2019שנים

מאיו ליאור | אוניברסיטת תל־אביב

שוחט־אופיר גלית | אוניברסיטת בר־אילן

תפקידיו של המטבוליט  NADבבקרה על

חקר המנגנונים המקודדים להסתגלות

אקטיבציית אסטרוציטים

לחיים בסביבה חברתית מורכבת

 4 :2016שנים

 5 :2019שנים

ניר יובל | אוניברסיטת תל־אביב

שולמן זיו | מכון ויצמן למדע

איבוד הכרה בהרדמה :תפקידה של קישוריות

רגולציה תאית של תהליך יצירת נוגדנים

תפקודית בקליפת המוח

בעזרת דימות איברים שלמים

 5 :2015שנים

 5 :2018שנים
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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  .1988במהלך השנים הללו התקיימו שמונה מחזורי מענקים של הקרן ,ובהם מומנו  81תכניות מחקר תלת־
שנתיות וארבע־שנתיות ,בהיקף כולל של כ־ 40.3מיליון .₪
קרן רבסון מממנת במחזור זה מענק מחקר בגובה  ,₪ 240,000שניתן ב 2018למשך 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 .מאז
הפעלתה ,בשנת  ,1991מימנה הקרן חמישה מחזורי מענקים ,בסכום כולל של  4.33מיליון .₪
קרן רקאנטי מסייעת בסכום של  ₪ 330,000למענק מחקר שניתן במחזור  2019למשך ארבע שנים.
שגיא יואב | הטכניון
ניסויים עם גז פרמיוני מנוון והומוגני

קרן לקידום החינוך והמדע
ע"ש זהבה וצבי פרידנברג ז"ל
הקרן הוקמה מעזבון המנוח צבי פרידנברג ז"ל ,והיא מנוהלת על־ידי החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל .מדי שנה מעניקה
הקרן שני פרסי מחקר לחוקרים שזכו במענק הקרן הלאומית למדע באותה שנה .הפרסים ,בסך  ₪ 9,000האחד ,ניתנים לשנה אחת.
התחומים שבהם ניתנים הפרסים נקבעו בצוואתו של צבי פרידנברג המנוח .הפרסים לשנת תש"פ הם בתחומי מתמטיקה ורפואה.
מאז  1993זכו בפרסי הקרן  52מדענים מתחומי מדע שונים ,בהיקף כולל של כ־ .₪ 1,800,000השימוש בכספי הפרס כפוף לתקנון
הקרן הלאומית למדע.
חביב נעמי | האוניברסיטה העברית

מאורי חן | הטכניון

מנגנונים תאייםמולקולריים המקודדים ירידה

צפידות מסדר ראשון וערכי מילים

ועמידות קוגניטיבית תלוייתהזדקנות

בחבורות אריתמטיות
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תוכן העניינים
רון פלד | אוניברסיטת תלאביב

עמוד 8
דני רוזנברג | אוניברסיטת חיפה

עמוד 20
ענבל בןאשרגיטלר | המכללה האקדמית ספיר

נושא המחקר מבנים מקריים עם
אילוצים מקומיים.
בתמונה מבנה הלולאות הפרקטלי
של ה .loop O (n ) model
פרמטרים .n =1.5, x =1
צילום נוצר בתוכנה עלידי ינון ספינקה.

נושא המחקר התחקות אחר הופעת
הדיאטה היםתיכונית בעמק הירדן :מסורות
קולינריות והרקע הסביבתי ,כלכלי ותרבותי
שלהן.
בתמונה תל צף ,מבט ממערב.
צילום פרופ' דני רוזנברג.

נושא המחקר אדריכלות כפרוייקט חוצה
תרבויות :בנייה בירושלים בתקופת המנדט
הבריטי.1948-1917 ,
בתמונה בניין ימק״א ירושלים.1933-1926 ,
נבנה בתקופת המנדט הבריטי .תוכנן עלידי
האדריכל הניויורקי ארתור לומיס הרמון.
צילום דיאגו רוסמן.

עמוד 22
בנימין פודבילביץ | הטכניון

עמודים 25-24
אופיר וובר | אוניברסיטת בראילן

עמוד 38
אלי וקסמן | מכון ויצמן למדע

נושא המחקר מנגנונים לאיחוי תאי רביה
במיתרניים.
בתמונה ביצית מעכבר זמן קצר לאחר איחוי
עם זרע .החומר הגנטי מהאם (חץ שחור)
ומהאב (חץ לבן) מסומן בכחול.
צילום ניקולס ברוקמן.

נושא המחקר קואורדינטות בריצנטריות
מוכללות עבור מיפויים מישוריים
חדחדערכיים חלקים.
בתמונה מודל של משטח תלתממדי בעל
תכונות גאומטריות ייחודיות של שימור צורות
כדוריות ומעגליות המשמש בתור גג של תחנת
מטרו בעיצוב ארכיטקטוני חדשני.
זכויות התמונה פורסמה ב

נושא המחקר מאירים את מקורות גלי
הכבידה :פליטה אלקטרומגנטית ממיזוגים
בהם משתתפים כוכבי נויטרונים.
בתמונה שביל החלב מעל טלסקופ של רשת
הטלסקופים עולמית  Las Cumbresבהוואי.
צילום .Nik Szymanek
זכויות .Faulkes Telescope Project

.ACM Transactions on Graphics, 2018
עיבוד גרפי אופיר ווברAmir Vaxman, ,
.Christian Müller, Ron Vanderfeesten
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עמוד 40
אלי וקסמן | מכון ויצמן למדע

עמודים 43-42
ראובן שטיין | אוניברסיטת תלאביב

עמוד 57
עדי קמחי | מכון ויצמן למדע

נושא המחקר היקום הקוונטי.
בתמונה גלקסיית אנדרומדה כפי
שצולמה עלידי אב הטיפוס של
.Large Array Survey Telescope
צילום ערן אופק.
זכויות מכון ויצמן למדע.

נושא המחקר האם תאי מיקרוגליה
ומקרופג'ים בסביבת גידול גליומה משחקים
תפקידים ייחודים בשגשוג הגידול? השפעת
עיכוב  CD 38על תפקידים אלו.
בתמונה תאי מיקרוגליה (אדום) ,מקרופגים
(ירוק) ואסטרוציטים (אפור) ,במוח עכברי נושא
גידול גליומה .גרעיני התאים צבועים בכחול.
צילום .Kaveri Banerjee

נושא המחקר גיוס מפת התקשורת
החלבונית של מוות תאי מתוכנת לגלוי
מסלולים ועקרונות חדשים ,וישומה בזהוי
נקודות תרפה בתאים סרטניים.
בתמונה הסתכלות מערכתית על קשרי
חלבוןחלבון בתאים.
שרטוט צוות המעבדה של פרופ' קמחי.
זכויות פורסם במגזין .Cell Reports

500μm

עמוד 58
עדי קמחי | מכון ויצמן למדע

עמודים 61-60
דבורה צויקל | אוניברסיטת חיפה

עמוד 63
עליזה כהןמושלין | האוניברסיטה העברית

נושא המחקר גיוס מפת התקשורת
החלבונית של מוות תאי מתוכנת לגלוי
מסלולים ועקרונות חדשים ,וישומה בזהוי
נקודות תרפה בתאים סרטניים.
בתמונה תא עובר תהליך הקרוי אוטופגיה.
צילום צוות המעבדה של פרופ' קמחי.

נושא המחקר הספינה מעגן מיכאל ב':
השינוי במבנה כלי שיט ,ספנות וימאות
במזרח הים התיכון בשלהי העת העתיקה,
בהתבסס על ארכיאולוגיה תתימית.
בתמונה מבט על של אתר חפירת הספינה
מעגן מיכאל .B
צילום רוני לוינסון.
זכויות הספינה מעגן מיכאל ב'.

נושא המחקר בתי כנסת בלטביה.
בתמונה בית הכנסת מעץ בסובטה ,לטביה,
פורק אחרי תיעוד .תצלום .2009
צילום סרגיי קרבצוב.
זכויות המרכז לאמנות יהודית באוניברסיטה
העברית בירושלים.
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עמוד 68
אורית פלגברקת | האוניברסיטה העברית

עמודים 75-74
ענת ברנע | האוניברסיטה הפתוחה

עמוד 87
ניהאיה דאוד | אוניברסיטת בןגוריון

נושא המחקר המשכיות וחידוש ביישוב
הכפרי ביהודה בתקופה הרומית :חורבת
מדרס כמקרה מבחן.
בתמונה מטבע ברונזה מימי מרד בר כוכבא,
שנתגלה בחורבת מדרס .על המטבע שמו של
מנהיג המרד 'שמעון' והסיסמא 'לחרות ירושלם'.
צילום טל רוגובסקי.
זכויות משלחת חפירות חורבת מדרס,
האוניברסיטה העברית.

נושא המחקר השפעת תאורה מלאכותית
בלילה (זיהום אור) על פלסטיות מוחית
בציפורים ומעורבות מלטונין בתהליך.
בתמונה זוג זברה פינקים (זכר מימין,
נקבה משמאל) .ציפורי שיר אלה משמשות
לחקר השפעת גורמים סביבתיים שונים על
פלסטיות מוחית.
צילום קרן לוי.

נושא המחקר התרומה של הסוגים השונים
של ההון החברתי להסבר האלימות נגד נשים
מבני זוגן בזמן ההיריון ולאחר הלידה בקרב
נשים ערביות ויהודיות בישראל.
בתמונה אחוזי האלימות באוכלוסיות
השונות בישראל.
זכויות פורסם ב Journal of Interpersonal
Violence , 2017

עמוד 88
ניהאיה דאוד | אוניברסיטת בןגוריון

עמודים 91-90
דן בלומברג | אוניברסיטת בןגוריון

עמודים 95-94
חנוך קפצן | אוניברסיטת חיפה

נושא המחקר התרומה של הסוגים השונים
של ההון החברתי להסבר האלימות נגד נשים
מבני זוגן בזמן ההיריון ולאחר הלידה בקרב
נשים ערביות ויהודיות בישראל.
בתמונה צילום אילוסטרציה.
זכויות www.istockphoto.com

נושא המחקר פסי רוח על ארץ:
חקירה ואינטרפרטציה.
בתמונה פס הרוח  .Amboyשילוב של
אינדקסים בתצוגת צבעים שקריים
( R-iron oxide, G-ferrous minerals,
.)B-redness index
צילום הדמאת לוויין Sentinel -2
של סוכנות החלל האירופית ( )ESA
עריכה אביב לי כהןזדה.

נושא המחקר מאפייני ההתנהגות החברתית
של עכברי מודל לתסמונת אנגלמן.
בתמונה נוירונים בהיפוקמפוס בעקבות גירוי
חברתי .בירוק ,c-fos -באדום( pcp 4 -מרקר
לתאי  2CAבהיפוקמפוס).
צילום לילך שמחי.

עמודים 99-98
רון פלד | אוניברסיטת תלאביב

עמוד 100
רועי הולצמן | אוניברסיטת תלאביב

עמוד 106
אריאל אפשטיין | הטכניון

נושא המחקר פיזיקה סטטיסטית -
מבנים מקריים עם אילוצים מקומיים.
בתמונה סימולציה של מודל
ה .Plane Rotator
צילום נוצר בתוכנה עלידי ינון ספינקה.

נושא המחקר הבסיס ההידרודינאמי של
התאמות מורפולוגיות לתפיסת טרף בשלבי
חיים צעירים של דגים.
בתמונה צביעת שלדסחוס של סוסון ים
צעיר ,מראה את מבנה השלד ומערכת
הלסתות.
צילום מיכאלה קולקר.

נושא המחקר מטאסריגים מרובי אלמנטים.
בתמונה מדידת שדה קרוב של מטאסריג
להסטת אלומה בהעברה (עירור עלידי
אלומה גאוסית).
צילום אריאל אפשטיין
זכויות https://arxiv.org/abs /1905.02376

500μm

עמוד 108
איתי און | אוניברסיטת בראילן
נושא המחקר חקר תת היחידה Scc 3
של קוהיזין ותפקידה בתהליכים מיטוטיים
ותאיים אחרים.
בתמונה תמונה במיקרוסקופ אלקטרוני
סורק של שמר האפייה ( Saccharomyces
.)cerevisiae
צילום בוריס פיכמן ואלכסנדרה בגוניה.

עמודים 110-110
יצחק יעקב ,רוני שנק |
אוניברסיטת בןגוריון
נושא המחקר ביעור איבליעת מימן
בתרכובות בין מתכתיות המורכבות
מבולעי מימן טובים.
בתמונה הווצרות מקרית של מגןדוד
תוך כדי התכה של תרכובת בין מתכתית.
צילום דותן בבאי.
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