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ننصح طالبنا األعزاء:
* بطباعة قوائم المختبرات والتواصل ھاتفيا ً او عن طريق البريد االلكتروني مع
مدراء المختبرات )مفضّل ھاتفيا ً( لطرح امكانية تعلم اللقب الثاني في المختبر
المرجو) .من الممكن ايضا التوجه كطالب لقب اول-سنة اخيرة وعرض امكانية
العمل التطوعي\او إجراء بحث علمي في المختبر مما قد يسھل القبول الى اللقب
الثاني فيما بعد)
* الكثير من المختبرات تبحث بشكل دائم عن طالب القاب اولى إلجراء ابحاث
علميّة في مختبراتھا ،ننصحكم بعدم التردد وبخوض ھذه التجربة النھا ستكسبكم
الكثير من الخبرة واآلليات الالزمة الستكمال االلقاب المتقدمة.
َ
مالحظة ,عاد َة ما ستحتاج الى إجراء العديد من االتصاالت إلى حين ايجاد مكان
شاغر في المختبر المناسب ,لذا تحلى بالصبر وبالعزيمة عند البحث واعلم ان
النجاح متعلق بعدد توجھاتك للمختبرات.
مع تحيات،
طاقم الرواد-ياسا

( ال ُك ّتيب+ قائمة المختبرات )روابط
: مختبرات جامعة تل ابيب------1
 مرفق بالكتيب: כימיה
:זואולוגיה
- https://life.tau.ac.il/yedion/2016‐17/department‐zeology/?tab=3

:נוירולוגיה
- https://life.tau.ac.il/yedion/2016‐17/department‐neurobiology‐grad/?tab=3

:מיקרוביולוגיה מולקולרית ולביוטכנולוגיה
- https://life.tau.ac.il/yedion/2016‐17/department/molecular‐microbiology‐biotechnology/?tab=3

:ביולוגיה מולקולרית ואקולוגיה של צמחים
- https://life.tau.ac.il/yedion/2016‐17/department‐biology‐plants‐ecology/?tab=3

:חקר התא ואימונולוגיה
- https://life.tau.ac.il/yedion/2016‐17/department‐cell‐immunology/?tab=3

:ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
- https://life.tau.ac.il/yedion/2016‐17/department‐biochemistry‐molecular‐biology/?tab=3

:מדעי הרפואה
- https://med.tau.ac.il/graduate‐school‐of‐medicine

:  مختبرات جامعة بن جوريون في بئر السبع-----2
 مرفق بالكتيب:מדעי הבריאות
 مرفق بالكتيب:מדעי החיים\כימיה\ביולוגיה

:  مختبرات الجامعة العبرية في القدس-----3
:כימיה
http://chemistry.huji.ac.il/he/people_faculty
 مرفق بالكتيب:רוקחות
 مرفق بالكتيب:מדעי הרפואה
:מדעי החיים
http://www.bio.huji.ac.il/departments.asp?cat=106&in=64
:פיזיקה
http://www.phys.huji.ac.il/

: مختبرات التخنيون في حيفا-------4
:הנדסה כימית
http://chemeng.technion.ac.il/category/research/research_labs/

: כימיה
http://chemistry.technion.ac.il/member-category/professors-he/?lang=he

:הנדסת חומרים
http://materials.faculty-ms.technion.ac.il/research-groups/

:ביולוגיה
http://biology.technion.ac.il/he/?cmd=staff.21

:הנדסה ביורפואית
مرفق بالكتيب
:ננוטכנולוגיה
http://rbni.technion.ac.il/people/Faculty

: مختبرات جامعة حيفا------5
:מדעי החיים\כימיה\ביולוגיה
http://sciences.haifa.ac.il/newsci/main/index.php/en/research-laboratories

:ביולוגיה מימית
http://marsci.haifa.ac.il/he/research/research-laboratories-and-projects/marine-biology-laboratories

:גיולוגיה ימית
http://marsci.haifa.ac.il/he/research/research-laboratories-and-projects/marine-geosciences-laboratories

:נוירולוגיה
http://neuroscience.haifa.ac.il/index.php/he/academic-staff-2

: مختبرات معھد وايزمان للعلوم-----6
:ביומולקולרית
http://www.weizmann.ac.il/Biomolecular_Sciences/faculty

:גנטיקה
http://www.weizmann.ac.il/molgen/new_pages/members.html

:מדעי הסביבה ובוטניקה
http://www.weizmann.ac.il/plants/index.php?page_name=faculty

:אימונולוגיה
http://www.weizmann.ac.il/immunology/research

:כימיה
http://www.weizmann.ac.il/chemistry/departments
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כמה מילים עלינו
בית-הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב הוא מוסד בעל מוניטין בינלאומי בזכות רמת המחקרים הניסיוניים,
היישומיים והתיאורטיים המתבצעים בו ,ומעבדות ההוראה והמחקר שלו מצוידות במכשור המתקדם ביותר.
העשייה המחקרית בבית-הספר מבוססת על מפגשים יום-יומיים בין תלמידי המחקר לבין אנשי הסגל הבכיר
המנחים אותם ושיתופי פעולה רבים בין חברי קבוצות המחקר השונות.

בוגרי התארים המתקדמים בבית הספר לכימיה נמצאים בסגל האקדמי במוסדות אקדמיים ומחקריים מובילים
בארץ ובחו"ל ,בתפקידי מחקר ופיתוח במשרות ממשלתיות ובחברות פרטיות בתחומים הבאים :טכנולוגיות
באיכות הסביבה ,תעשיות מוליכים למחצה ואלקטרואופטיקה ,ענף הדפוס הדיגיטלי והתלת ממדי ,מחקר
ופתוח בטחוני ,פיתוח חומרים ושיטות בטכנולוגיות רפואיות ,מחקר ופיתוח בתעשיות הכימיות והתרופות,
מחקר ופיתוח בתעשיית הביוטכנולוגיה ,פיתוח בתעשיות הדלק ,הסוללות ואנרגיות חלופיות ,פיתוח ומחקר
בתעשיית הפלסטיקה ,פיתוח ובקרת איכות במפעלי קוסמטיקה ,הטמעה של מכשור וציוד רפואי ,הוראה
בתיכונים ומכללות ועוד.

שטחי המחקר ונושאי ההוראה בבית הספר מגוונים ומקיפים נושאים מרתקים בחזית המדע בתחומים
המפורטים כאן:

כימיה אורגנית וביו-אורגנית


כימיה אורגנית פיזיקלית וביופיזיקלית  -כימיה סופראמולקולרית ומדידות דיפוזיה באמצעות  NMRשל מערכות
סופראמולקולריות



פיתוח שיטות  MRIהמבוססות על מדידות דיפוזיה במערכות חיות MRI .של מערכת העצבים המרכזית



חומרי טבע  -בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מאורגניזמים ימיים



מיקרואורגניזמים ומציאנובקטריה ביוסינתזה של חומרי טבע בציאנובקטריה .מחקר מבנה/פעילות של חומרי
טבע



כימיה של תרכובות אורגנו-מתכתיות  -מחקר בסיסי ויישומי בקטליזה .קטליזטורים לפילמור



אוליפינים ,קטליזה א-סימטרית



כימיה סופראמולקולרית מתכתית



סינתזה ביו-אורגנית  -שימוש בנוגדנים לקטליזה של ריאקציות כימיות ()Antibodies Catalytic



פולימרים ודנדרימרים פריקים ,מערכות חדשות להכוונת תרופות



כימיה של פלואור  -פיתוח שיטות פלואורינציה חדישות של תרכובות אורגניות כימיה קומבינטורית



קטליזה אסימטרית ופולימרים כירליים



פלאורינציה נוקלאופילית ארומאטית



כימיה ירוקה ,קטליזה אסיטמטרית במים ,ריאקציות ללא ממס



סינתזה של סוכרים
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תרופות חדשות לטיפול בסרטן ואנטיביוטקות חדשות



תרופות חדשות המבוססות על סוכרים



כימיה של פולרנים ותרופות מבוססות פולרנים ()C60



מבנים סופראמולקולריים לשימושים ביו-רפואיים



אוליגומרים ופולימרים פונקציונליים לשימושים אלקטרוניים ואלקטרואופטיים



מערכות קטליטיות לפלמור ,הכנת מבנים והתקנים סופרא-מולקולריים ,חומרים מזופורוזיביים ופוטוכרומיים



שימוש בתכנון מולקולרי לפיתוח חומרים חדשים



פיתוח קטליזטורים חדשים לשפעול מולקולות קטנות ושימושם בסינטזה אורגנית

כימיה פיזיקלית


חיכוך על פני שטח  -תיאוריה והדמיה :המחקר עוסק באחת הבעיות המרכזיות בכימיה ובפיזיקה של חומרים
ומנגנונים של תהליכים דינמיים בסקאלות מוגבלות עם פוטנציאל להשלכות יישומיות חשובות



דינאמיקה ותרמודינאמיקה של מערכות מולקולאריות בגיאומטריות מוגבלות



קריסטלוגרפיה של קרני  Xוכימיה מבנית :חקר מבנה ותנועה מולקולריים בגבישים ,איפיון תרכובות אורגנו-
מתכתיות וחומרי טבע חדשים ,חקר תופעות אינקלוזיה ושיטות הפרדה בעזרתם .כימיה



סופראמולקולרית ,כימיה קלטרטית



"הנדסה גבישית" של מוצקים ספוגיים ויחסי גומלין בין המבנה המולקולארי למבנה הגבישי



חקר צברים על-מולקולאריים של פורפרינים



סינתזה של ננו-חומרים (ננו-חוטים ,ננו-טיובים) בשיטות מתקדמות



פיתוח ננו-חומרים "חכמים" המשלבים תכונות חשמליות ,אופטיות ומגנטיות מבוקרות



זיהוי של סרטן



יישום ננו-התקנים כחיישנים של מחלות ,חומרי נפץ ,סמים ועוד



תהודה מגנטית גרעינית של חלבונים ווירוסים במצב מוצק :פיתוח שיטות חדשות לספקטרוסקופיה ()NMR
והדמיה (.)MRI



שימושים לקביעת מבנה של מולקולות ביולוגיות ,מטבוליזם ברקמות חיות ,שימוש בSolid State NMR-
לקביעת המבנה של חלבונים וביופולימרים



ריאקציות אלקטרודיות ,כימיה אלקטרואנליטית וציפויים אלקטרוליטיים במתכות פעילות



פיתוח ואפיון בטריות חדשות על שבבי סיליקון



תאי דלק ,קטליזטורים וממברנות לתאי דלק



הולכת מטען וחום בהתקנים ננו-מטריים ובמולקולה בודדת



אלקטרוכימיה של מולקולה בודדת



מנגנוני מוליכות בממיסים מעורבים ,ובמוצקים מוליכי יונים



מצברים וסוללות עתירי אנרגיה ,משטחי בינייםQCM ,



פיתוח שיטות ליתוגרפיה תת-מיקרוניות חדישות



אלקטרוניקה מולקולארית ניסיונית



מצבים אלקטרוניים ,תהליכי רלקסציה ,ריאקציות כימיות והעברת אנרגיה במולקולות ובפאזות מעובות (מוצקים
ונוזלים)
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ארגון עצמי בסקלה הננו-מטרית – הגישה החישובית



תיאוריה של נוזלים מורכבים וחומרים רכים



מולקולות בשדות קרינה חזקים ,תהליכים רב-פוטוניים ותופעות קוהרנטיות



חקר מולקולות בעזרת אלומות על-קוליות



מדידת תכונות אופטיות ,אלקטרוניות ומגנטיות של מערכים ננו-גבישיים



רלקסציה ויברציונית במולקולות גדולות



קיטוב פלסמוני ,כיראליות וחלקיקי מתכת ננומטריים



דינמיקה של פיזור מולקולרי ממשטחים ויישומים אנליטיים



תהליכי העברת אלקטרונים



תיאוריה של תהליכים במערכות ביופיזיקליות



חקר תהליכים מהירים בכימיה ובביולוגיה ,מעברי אנרגיה ,מעבר פרוטון ועוד



כימיה קוונטית וחישובי פיזור אלקטרוניים



תאוריה של תהליכי דיפוזיה ,תופעת הטרנספורט



מנועים מולקולאריים



העברת אנרגיה במערכות אנטנה ביולוגית וסינתטיות



התקנים ננו-אלקטרומכאניים



תיאוריה של העברת אנרגיה בסקלה הננו-מטרית



תאוריה של דינמיקה קוונטית בנוזלים וזכוכיות קוונטיות



חישובים מולקולריים בשיטות רב-גופיות



צברים אטומיים מולקולאריים ותכונות אופטיות של צברים חצאי-מוליכים



התהוות המצב המתכתי בצברי מתכת



מעקב אחר תהליכים ביו-פיזיקליים באמצעות מיקרוסקופיה של מולקולות בודדות



אלקטרוניקה מולקולארית חישובית



תאוריה של גלאים ננו-מטריים חדשים – רצועות גרפן



חקר מנגנוני בעירה בלהבות



תהליכי לזירה כימית בתחום הנראה



ספקטרומטרית מסות באלומות מולקולאריות על קוליות



חידושים בגז כרומטוגרפיה



כרומטוגרפיה מוכללת דו-מימדית  GCXGCוLCXGC-



אנליזה בזמן אמת עם הפרדה



שיטות מתקדמות לאנליזה משטרתית ודיאגנוסטיקה רפואית



ספקטרוסקופיה של מולקולה בודדת



הדמיה של טלומרים ,הדמיה בשיטות אופטיות של מולקולות ביולוגיות



מלקחיים אופטיים עם יכולות קונפוקליות



מיקרוסקופיה ומכאניקה סטטיסטית מחוץ לשווי משקל



דינאמיקה של הרטבת משטחים בעלי מרקם קווזי מחזורי



אינטראקציה חזקה של אור ומולקולות אורגניות



תכונות אופטיות של ננו-חלקיקים מתכתיים
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מיקרוסקופית ראמאן



פיתוח חיישנים כימיים וביולוגיים ,זהוי חומרי נפץ ,סמים ומחלות באמצעות ננו סנסורים



ננו כימיה ,הכנה ומניפולציה של ננו גבישים .תכונות אופטיות ,אלקטרוניות ומגנטיות של ננו-גבישים ,ננו-
התקנים אלקטרוניים ומגנטיים



תהליכים בפאזות מעובות ועל מ שטחים ,דינמיקה של יונים באלקטרוליטים מוצקים ובממברנות ביולוגיות



תיאוריה וחישובים לתכונות מבניות ,אלקטרוניות ומוליכות בננו חומרים



תכונות אופטיות אלקטרוניות לא לינאריות



ספקטרוסקופית טרה-הרץ של מולקולות בפזה גזית



שיטות חישוביות ותיאורטיות למערכות קוונטיות רב-גופיות מחוץ לשיווי משקל



דימות ושליטה על תהליכים אלקטרוניים ומולקולריים בסקאלת הזמן העצמית שלהם

לימודים לקראת התואר "מוסמך" בכימיה ()M.Sc.
נהלי הלימודים ועבודת המחקר לקראת תואר שני כפופים לידיעון ביה"ס לכימיה .להלן מובאים עיקרי הנהלים.

תנאי קבלה
זכאים להירשם כמועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ) (B.Sc.בכימיה או במקצוע קרוב שנלמד באוניברסיטת ת"א,
או באוניברסיטה מוכרת אחרת ,בציון גמר של  80לפחות .הקבלה מותנית בהתקשרות עם מנחה לפני תחילת
הלימודים ובראיון אישי בפני ועדת הקבלה.
לימודי השלמה
מועמדים אשר סיימו את לימודי ה B.Sc.-במקצוע משיק לכימיה במוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון  80לפחות ,יוכלו
להירשם ללימודי השלמה לקראת תואר שני במעמד מיוחד .ועדת הקבלה שתראיין את המועמד תחליט על תכנית לימודי
ההשלמה בה יצטרך המועמד לעמוד בציון ממוצע של  80לפחות.
לימודי צבירה
בוגרי תואר ראשון בכימיה שהינם עתודאים רשאים להירשם ללימודי צבירה לתואר שני ,בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה
לתואר שני.

מבנה הלימודים
הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה ,נמשכ ים בדרך כלל שנתיים .במקרים חריגים ובאישור מיוחד של ועדת
ההוראה ניתן להאריך את הלימודים עד שנה אחת נוספת .הלימודים כוללים קורסים בהיקף של  28שעות סמסטריאליות
ועבודת מחקר באחד מתחומי הכימיה ,בהנחיית אחד מחברי סגל בית הספר.

מלגות קיום
תלמיד שסיים תואר ראשון באוניברסיטה מוכרת בארץ בציון גמר של  80לפחות ,והמקדיש את כל זמנו לעבודת המחקר,
יהיה זכאי לקבלת מלגת קיום עפ"י הקריטריונים הבאים:
 סטודנטים בעלי ציון גמר  90ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום בגובה  200%ברמה א' בשנה
ראשונה .בשנה השנייה יהיו זכאים ל 150%-מלגה ברמה ב' .בנוסף לכך ,מובטחת להם משרת הוראה החל
מהסמסטר הראשון ללימודים.
 סטודנטים בעלי ציון גמר  85ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום של  100%לפחות
 סטודנטים בעלי ציון גמר  80ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום של  50%לפחות.
סכומי המלגות ל 100%-מלגה (נכון לחודש אוקטובר :)2016
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o
o

רמה א' (בשנת הלימודים הראשונה)  2,311 -ש"ח לחודש
רמה ב' (בשנת הלימודים השנייה) –  3,365ש"ח לחודש

המלגה תוענק למשך  2שנות לימוד ( 24חודשים) לכל היותר.
בנוסף למלגות קיום יועסקו הסטודנטים במשרות ,הדרכה במעבדות או בדיקת תרגילים ,במשך  2סמסטרים לפחות
ועפ"י צרכי בית הספר.

שכר לימוד
תלמיד המקבל מלגה (גם אם היא חלקית) ,פטור מתשלום שכר הלמוד .עם זאת ,עליו להסדיר את התשלומים הנלווים
לשכר הלימוד (אבטחה+רווחה) במועד.

ייעוץ אקדמי
o
o
o

יו"ר ועדת תואר שני – פרופ' משה קול moshekol@post.tau.ac.il
כימיה אורגנית  -פרופ' משה קול moshekol@post.tau.ac.il
כימיה פיזיקלית  -פרופ' גיל מרקוביץ gilmar@post.tau.ac.il

סדרי הלימודים
.1

מספר שעות הלימוד הוא  28ש"ס .לימודי השלמה לא ייחשבו במכסת השעות הנ"ל.

.2

התלמיד חייב למצוא מנחה ונושא לעבודת הגמר לפני תחילת לימודיו לתואר .בחירת הנושא מותנית בהסכמת
המנחה ובאישור ועדת ההוראה.

.3

תכנית הלימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה של בית הספר .יש להגישה עד תחילת שנת הלימודים .מועמד
הנרשם ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה" ,יציין בעת הרשמתו את התחום בו הוא מעוניין להתמחות.

.4

על התלמיד להשתתף בכל סמסטר באחד מהסמינרים המחלקתיים :נוכחות במשך ארבעה סמסטרים לפחות
ומתן הרצאה אחת לפחות במהלך הלימודים .ההשתתפות בסמינר שוות ערך ל 4 -ש"ס .שלושת הסמינרים
הראשונים יהיו ללא ציון ורק הסמינר האחרון ,השקול אף הוא ל 1-ש"ס יהיה עם ציון.

.5

ועדת ההוראה רשאית ,לפי שיקוליה ,להפסיק לימודיו של תלמיד ,שנכשל בשני קורסים או יותר.

.6

חלק מקורסי הלימוד ניתנים בתדירות של אחת לשנתיים.

.7

התלמידים רשאים ,באישור ועדת ההוראה ,להשתתף בהיקף של עד  4ש"ס בקורסים מתכניות הלימודים של
חוגים אחרים בפקולטות למדעים מדויקים ,למדעי החיים ,רפואה והנדסה באחד מהמסלולים הבאים:
א .בהיקף של  4ש"ס.
ב .בהיקף של  8ש"ס של קורסים הקשורים לתכנית המחקר של התלמיד לאחר אישור הקורסים ע"י המנחה
וועדת ההוראה.

.8

תלמידים בחוג לכימיה אורגנית אשר לא למדו בתואר הבוגר את הקורסים "כימיה אורגנית מתקדמת" ו"כימיה
אורגנית פיזיקלית" ילמדו אותם במהלך התואר השני.

.9

שעת מעבדה נחשבת כחצי שעה לצורך מילוי מכסת השעות הנדרשות ולשקלול הציון.

 .10כל תלמיד חייב להשתתף אחת לשנה בקורס בטיחות אינטרנטי ולסיימו בהצלחה .תלמיד אשר לא ישלים חובותיו
בקורס ,לא יוכל להמשיך בלימודיו בבית הספר לכימיה .לימוד הקורס אינו מעניק קרדיט.
 .11חובה על כל תלמיד לתואר מתקדם לחתום על טופס הצהרת בטיחות לפני תחילת לימודיו .ההצהרה הינה על
חובת ציות להוראות הבטיחות הכלליות בבית הספר לכימיה ,והייחודיות למעבדה בה הוא עובד .ההצהרה תהיה
תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד.

עבודת גמר
 .1כל תלמיד בלימודי התואר השני ,פרט לתלמידים העוברים למסלול הישיר לתואר שלישי ,חייב להגיש עבודת גמר.
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 .2עבודת הגמר מתבצעת במסגרת בית הספר לכימיה .בעיבוד החומר המדעי וסיכומו צריכה לבוא לידי ביטוי יכולתו של
התלמיד לחשיבה עצמאית ,יכולתו לבצע מחקר בפועל וכושר הניתוח שלו בביצוע עבודת הגמר .ועדת ההוראה
רשאית ,על פי שיקוליה ,להפסיק לימודיו של תלמיד אשר לא עמד בדרישות במסגרת לימודיו.

בחינת גמר
בחינת הגמר אמורה להשלים את עבודת הגמר בכך שהיא בודקת את בקיאות התלמיד בנושאים הקשורים בעבודת
הגמר שלו .הבחינה נערכת על ידי ועדת בוחנים המתמנים על ידי ועדת ההוראה.

הציון הסופי
הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בנוי מהמרכיבים הבאים:
 40%ממוצע ציוני הקורסים
 40%ציון עבודת הגמר
 20%ציון בחינת הגמר

לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
()Ph.D.
נהלי הלימודים ועבודות המחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בבית-הספר לכימיה כפופים ל"תקנון תלמידי
מחקר" של אוניברסיטת תל אביב ולתקנון היחידתי .להלן מובאים עיקרי הנהלים.
מועמד יתקבל ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" באחד משני המסלולים  -המסלול הרגיל או המסלול הישיר.
.1

המסלול הרגיל
רשאי לפנות בבקשה להתקבל כמועמד למסלול זה מי שקיבל את התואר "מוסמך" במקצוע הכימיה  M.Sc.או
בתחום קרוב באחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ ,בציון גמר של  80לפחות ,והכין עבודת גמר שציונה
הוא  85לפחות.
על המועמד ליצור קשר עם אחד מחברי הסגל האקדמי בביה"ס לכימיה ולקבל הסכמתו לשמש מנחה שלו
בדוקטורט .הקבלה מותנית באישור ועדת הקבלה היחידתית.
תלמיד מאוניברסיטה בחו"ל צריך להיות בעל נתונים אשר לדעת
הוועדה היחידתית הם מקבילים לאמור לעיל .הוועדה יכולה,
במקרים מיוחדים ,לאשר חריגה מן הציונים הנ"ל .על התלמיד
להמציא  2מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידים על התאמתו
ללימודי דוקטורט.
בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר:
יתקבל כמועמד רק לאחר שיכין ,במשך תקופה שלא תעלה על 12
חודשים ,פרויקט מחקר השקול מבחינת היקפו לעבודת גמר בתואר
מוסמך ויבחן עליו .נדרש ציון ממוצע על העבודה והבחינה 85 -
לפחות .על התלמיד להמציא  2מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידים על התאמתו ללימודי דוקטורט.
א.

חובות "תלמיד מחקר שלב א'"
)1

תכנית לימודים
על המועמד להשלים תוך שנתיים ,קורסים בהיקף של  10ש"ס ,מתוך מכסת  18השעות הסמסטריאליות
לתואר ,כפי שמטילה עליו הועדה היחידתית .קורסים אלה נבחרים בדרך כלל מתוך תכנית הקורסים לתואר
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השני של בית-הספר לכימיה .בנוסף ,עליו להשתתף ב 8-סמינרים במהלך לימודיו ,סמינר אחד בכל
סמסטר.
התלמיד חייב להשתתף בקורס בטיחות אינטרנטי אחת לשנה במהלך לימודיו.
)2

ב.

תכנית מחקר
המועמד יגבש ויגיש תוך שנה מיום התקבלותו תכנית מחקר באישור המנחה (ניתן ,עפ"י בקשה מיוחדת,
ובאישור הוועדה היחידתית לדחות את מועד ההגשה עד ל 6-חודשים).
התוכנית (בהיקף של עד  20עמודים) תהיה ערוכה לפי הסעיפים הבאים:
א) תיאור נושא המחקר ומטרתו
ב) סקירת המחקרים שנעשו בעבר בנושא ע"י אחרים ועל ידו
ג) הרעיונות המנחים והנחת היסוד של המחקר
ד) השיטות המוצעות לביצוע המחקר
ה) התרומה המשוערת של המחקר לנושא הנדון בו
ו) ביבליוגרפיה

מעבר למעמד של "תלמיד מחקר שלב ב'"
ההצעה לתוכנית המחקר מועברת לוועדת הבוחנים ,הבודקת את התוכנית ועורכת למועמד בחינה בע"פ.
בבחינה נלקחות בחשבון ערכה המדעי של התוכנית והאפשרות הטכנית של ביצועה.
המועמד יתקבל כתלמיד לאחר אישור התוכנית ע"י ועדת הבוחנים ,הועדה היחידתית והועדה האוניברסיטאית.

.2

המסלול הישיר
א .רשאי לפנות לוועדה בבקשה להתקבל למסלול זה:
)1

תלמיד מצטיין שקיבל תואר "בוגר"  B.Sc.בציון משוקלל  90לפחות .על המועמד ליצור קשר עם אחד
מחברי הסגל האקדמי של ביה"ס לכימיה ולקבל הסכמתו לשמש כמנחה שלו בדוקטורט .הקבלה מותנית
באישור ועדת הקבלה היחידתית.
לאחר התקבלותו ,חייב להשלים  -בסמסטר הראשון להתקבלותו  -מכסת לימודים מתוך תכנית לימודי
ה"מוסמך" ,בהיקף  10ש"ס לפחות ,בציון משוקלל  85ומעלה.

)2

תלמיד תואר שני אשר סיים לימודי "בוגר" בציון משוקלל של  85ומעלה ,השלים בלימודי ה"מוסמך"
סמסטר אחד (לפחות  10שעות סמסטריאליות) בציון משוקלל של  85ומעלה ,אך לא יאוחר מ 14-חודשים
מתחילת לימודי המוסמך ,קיבל המלצות בכתב משני אנשי סגל על הצטיינותו בלימודים ועל הפוטנציאל
המחקרי שלו.
במקרים של הישגים לימודיים או מחקריים מיוחדים ,רשאית הועדה לאשר חריגה מן הציון המינימלי
בתואר "בוגר" הנקוב לעיל.

ב.

פרויקט כשירות
תלמיד שהתקבל כ"מועמד לתלמיד מחקר" למסלול ישיר חייב להגיש פרויקט מחקרי קצר (עד  20עמודים
מודפסים) כגון :סיכום של מחקר בהיקף מצומצם על בעיות שבתחום התמחותו .על התלמיד להכין ולהגיש את
הפרויקט לוועדה תוך שנה מתחילת לימודיו במסלול.

ג.

בחינת הכשירות
לאחר השלמת מכסת לימודים בהיקף  10ש"ס בציון משוקלל של  85לפחות והגשת פרויקט המחקר ,יהיה על
המועמד להבחן בבחינת כשירות לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודת מחקר עצמאית.
הבחינה תהיה בעל-פה ע"י בוחנים שיקבעו על ידי הועדה.
בתום השלמת החובות לעיל ,יעבור התלמיד למעמד של "תלמיד מחקר שלב א'".

ד.

חובות תלמיד שלב א'
 )1להשלים את מכסת הלימודים שאושרה לו ע"י הוועדה עד להיקף כולל של  42ש"ס .מכסה זו
כוללת את  10השעות דלעיל.
 )2להשתתף ולעמוד בהצלחה בבחינה של קורס הבטיחות האינטרנטי אחת לשנה.

ה.

תכנית המחקר
המועמד יגיש ,תוך  12חודשים לאחר שעמד "בבחינת הכשירות" תכנית מחקר באישור המנחה.
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מבנה תכנית המחקר והמעבר למעמד של תלמיד שלב ב' ראה לעיל ב"מסלול הרגיל".
ו.

.3

.4

הענקת תואר שני ללא תזה
לאחר השתתפות ב 22-ש"ס ,עמ ידה בבחינת הכשירות ואישור תכנית המחקר ,יוענק לתלמיד תואר מסטר
ללא עבודת גמר.

עבודת הדוקטור ושיפוטה
על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך  5שנים מהמועד שבו התקבל כמועמד (במסלול הישיר 6
שנים) .משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר .חריגה
מפרקי זמן אלה טעונה אישור מיוחד.
הוחלף נושא המחקר או הרכב ההנחיה ,יוארך משך עבודת המחקר לפרק זמן נוסף באישור הועדה
לתלמידי מחקר.
א.

הגשה ומתכונת
עם סיום הלימודים יגיש התלמיד את החיבור באישור המנחה לוועדה היחידתית .הועדה תמנה ועדת שופטים
אשר תעביר המלצותיה לוועדה היחידתית ולאישור סופי של הועדה האוניברסיטאית.

ב.

הענקת התואר
תלמיד זכאי ל תואר "דוקטור לפילוסופיה" עם תום הליכי השיפוט .התואר יוענק בטקס כלל אוניברסיטאי המתקיים
אחת לשנה.

מלגות קיום ושכר הוראה
סטודנ ט לתואר שלישי המקדיש את כל זמנו לעבודת המחקר זכאי לקבלת מלגת קיום .המלגה מוענקת למשך 4
שנות לימוד לכל היותר במסלול הרגיל ,ו 5-שנים במסלול הישיר .לתלמידי המסלול הישיר שעברו אליו לאחר
שנת לימודי תואר שני ,תספר תקופת הזכאות של  5שנים מתחילת לימודיהם לתואר שני.
המלגה מוענקת מדי חודש ,התשלומים צמודים למדד יוקר המחייה.
סכומי המלגות (ל 100%-מלגה) (נכון לחודש אוקטובר :)2016
רמה ג' (תלמיד שלב א')  4,400ש"ח לחודש
רמה ד' (תלמיד שלב ב')  5,048ש"ח לחודש
בנוסף למלגות קיום יועסקו הסטודנטים בתרגול ,הדרכה במעבדות או בדיקת תרגילים ,על פי צרכי בית הספר,
תמורת שכר.

שכר לימוד
.5
תלמיד המקבל מלגה פטור מתשלום שכר הלמוד .עם זאת ,עליו להסדיר את התשלומים הנלווים לשכר הלימוד
(אבטחה+רווחה) במועד.

חוקרים ותחומי מחקר
תשע"ח 2018-2017
המחלקה לכימיה אורגנית
ד"ר רועי אמיר  -שנקר  | 305טל' | 6408435דוא"ל:

amirroey@post.tau.ac.il

שימוש בכימיה אורגנית לשם סינטזה של פולימרים "חכמים" המשמשים אותנו לתכנון והכנה של מערכות
המורכבות ממספר רב ומסוגים שונים של פולימרים .המחקר עוסק בתכנון ,הכנה ואפיון של המערכות
הסופראמולקולריות תוך דגש על חקירת הקשר בין המבנה המולקולרי של הפולימרים והאופן בו הם
מסתדרים לתת מבנה מורכב יותר .לחומרים אלו יתכנו שימושים רבים כמערכות לדיאגנוסטיקה ,להובלה
ושחרור מבוקר של תרופות ,ומערכות ל.gene therapy-
התחומים העיקריים בקבוצה הינם:
 .1תכנון והכנה של מערכות מולקולריות חדשניות לשימושים ביו-רפואיים המבוססות על היברידים של
פולימרים לינארים ודנדרימרים.
 .2פיתוח מערכות פולימריות היכולות לדווח על הפעלתן ע״י שינוי תכונותיהן הספקטרליות.
 .3תכנון של מערכות פולימריות היכולות להגיב למספר גירויים שונים (אנזימים ,אור Hp ,וכו׳)
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 .4פיתוח של פולימרים המכילים אלמנטים מבניים המכוונים את אופי אירגונן של אבני בניין מולקולריות
אלה ליצירתם של ננו-מבנים ו/או מערכים סופראמולקולרים מורכבים ויישומם במגוון תחומים בננו-
טכנולוגיה.

פרופ' מיכאל גוזין  -אורנשטיין  | 007טל'  | 6405878דוא"ל:
.1

cogozin@gmail.com

כימיה של פולרנים וביופולימרים .פיתוח שיטות סינתטיות להכנה של חומצות אמיניות,
פפטידים וחומצות גרעין הנגזרות מפולרן

 .2פיתוח תרופות המבוססות על פולרן ובעלות תכונות תרפאותיות לטיפול
במחלות הקשורות במערכת העצבים ומחלות לב-ריאה (הפרוייקט מתבצע בשיתוף
פעולה עם הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת .)Harvard
.3

פיתוח שיטות סינתטיות להכנה של חומרים המשמשים כרכיבים במערכות של
אלקטר וניקה מולקולרית (הפרוייקט מתבצע בשיתוף פעולה עם מרכז לננו-טכנולוגיה
של אוניברסיטת תל-אביב ומעבדות  Bellבארה"ב).

ד"ר רומן דוברובצקי  -שנקר-כימיה |105טל' | 6406212דוא"ל:

rdobrove@post.tau.ac.il

המטרה המרכזית במחקר המתבצע במעבדתי היא פיתוח חומרים חדשים לשפעול מולקולות קטנות .אקטיבציה
של מולקולות קטנות ,תמיד משכה אליה תשומת לב רבה בעולם המדעי ,בשל מאגרי אנרגיה כימית נגישה
המאוחסנת במולקולות כגון  H2, N2, O2, H2O, CH4וכו' ,או מאגר של חומר גלם פחמני הטמון במולקולות כמו
 CO2, COוכדומה .לרוב אנחנו מעוניינים בזרזים המבוססים על יסודות קבוצה ראשית כאלטרנטיבה לזרזים
המבוססים על מתכות מעבר כבדות ,או אצילות .התחומים העיקריים במעבדה שלי הם:
.1

סינתזה של ראדיקלים חדשים ואקטיבציה של מולקולות קטנות בעזרתם.

 .2סינטזה ופיתוח של זרזים המבוססים על יסודות קבוצה ראשית לאקטיבציה ושימוש של מולקולות
קטנות בסינתזה.
 .3שימוש ביכולת של החומרים המסונתזים לאקטב מולקולות שונות לבניית ננו-מבנים שונים כגון בלוק-
קופולימרים ,ריאקטורים כימיים ,ומבנים קוולנטיים אורגניים (.)COF

פרופ' ארקדי ויגלוק  -שנקר כימיה  | 217טל' | 6408617דוא"לavigal@post.tau.ac.il :
 .1כימיה סופראמולקולרית
 ייצוב ויישום שיטות סינטטיות של מערכות קטליטיות חדשות על בסיס של קומפלקסים מתכתיים
לתגובות  ROPשל אופוקסידים ,לקטונים ולקטידים
 חיישנים כימיים
 .2כימיה ירוקה
 כימיה "על מים"
 סינתזה של פוליפפטידים בעלי חומצות אמינו מותמרות לשימוש בתור ליגנדות לקטליזה בתמיסות
מימיות
 .3פלואורסנציה נוקלאופילית ואלקטרופילית עם מתכות מעבר מאוחרות
 מנגנונים של שלבים מרכזיים בכימיה אורגנו-מתכתית :סיפוח מחמצן ,אלימינציה והשימוש של
קומפלקסים מתכתיים עם פלואור.

פרופ' יורם כהן  -אורנשטיין  | 328טל' | 6407232
.1
.2

דוא"לycohen@post.tau.ac.il :

מדידית דיפוזיה בטכניקות של  NMRבמערכות סופראמולקולאריות .שימוש במקדם הדיפוזיה למיפוי
אינטרקציות בין צורונים כימיים במערכות סופראמולקולאריות.
מיכלים מולקולאריים – שימוש בטכניקות  NMRתוך התמקדות במדידות דיפוזיה לקביעת המבנה ,יחסי
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.3

.4
.5

אורח-מארח ,ארגון עצמי והכרה עצמית במיכלים מולקולאריים.
שימוש ב MRI -תוך התמקדות במדידת דיפוזיה לחקר המבנה ומחלות של מערכת העצבים המרכזית.
פיתוח וישום של מדידות דיפוזיה בטכניקות  MRIבמרחב ה q-לקבלת אינפורמציה מבנית ופתופיזיולוגיות
של איברים מבודדים וב .in vivo -חקירת מודלים של מחלות ניורוליוגיות כמו שבץ מוחי ,חבלת ראשEAE ,
.Alzheimer ,
פיתוח שיטות הדמיה חדשות המבוססות על  double–PFG MRIוישומים שלה בחקר המוח .חקר
שינויים דינאמים במוח בעזרת .double PFG MRI
חומרי ניגוד מכווני מטרה ל MRI-לשימוש בהדמיה תאית ומולקולארית של מערכת העצבים המרכזית.
הכנה ,איפיון המבנה של קומפלקסים פאראמגנטיים וננו-חלקיקים מגנטיים ושימושם ב MRI-של מערכת
העצבים המרכזית .מעקב אחרי השתלת תאים בעזרת ננו-חלקיקים מגנטיים.

פרופ' שמואל כרמלי  -שנקר  | 112טל' | 6408550
.1

.2

.3

בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מתרביות של ציאנובקטריה ,בקטריות ממקורות
ימיים ויבשתיים ,פטריות ממקור ימי ,אסצידיות וספוגים לשם פתוח תרופות אנטי סרטניות ,אנטי
מיקרובייליות ומעכבות לאנזימים פרוטאוליטיים.
הקשר בין פעילותם הביולוגית של החומרים לתפקידם האקולוגי .ציאנובקטריה הפורחות במאגרי מים
מייצרות לעתים קרובות רעלנים .פעילותם של רעלנים אלו מוגברת עקב נוכחותם של חומרי טבע פעילים
אחרים המיוצרים בו-זמנית על-ידי בקטריות אלו .פעילותם של חומרי הטבע נחקרת לשם הבנת תיפקודם
במערכת האקולוגית ולשם פתוח תרופות.
בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מפטריות ימיות .הקשר של פטריות לאורגניזמים
ימיים (כפתוגנים ,אורחים או סימביונטים) אינו ברור .אנו מנסים להתחקות אחר הקשר הזה ע"י בידוד
חומרי הטבע אשר פטריות אלו מייצרות בתרבית ובחינת פעילותם הביולוגית על אורגניזמים אחרים
ובמערכת האקולוגית בה נמצאו.

פרופ' משה פורטנוי  -שנקר  | 209טל' | 6406517
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

דוא"לcarmeli@post.tau.ac.il :

דוא"לportnoy@post.tau.ac.il :

פיתוח ואופטימיזציה של שיטות סינתטיות על מצע מוצק.
סינתזה ודריבטיזציה של דנדרונים על מצע מוצק.
יצירת מערכות קטליטיות מולטיוולנטיות/דנדריטיות על המצע מוצק ובדיקת אפקטים
מולטיוולנטיים/דנדריטיים בקטליזה.
סינתזת מולקולות דנדר יטיות ,לרבות קטליזטורים דנדריטים ,בתמיסה .השוואת פעילות קטליזטורים
דנדריטים הטרוגניים לאנאלוגים הומוגניים.
יצירת אורגנוקטליזטורים על מצע מוצק ובתמיסה ,לרבות אורגנוקטליזטורים דנדריטיים וביפונקציונליים.
פיתוח תהליכים אורגנוקטליטיים חדשים.
שימוש בתבניות דנדרי טיות למטרות ביורפואיות :הכנת חמרים דנדריטיים להדמיה וחמרים
דנדריטיים בעלי פעילות ביולוגית.

פרופ' מיכה פרידמן  -שנקר  | 318טל' | 6408687

דוא"לmfridman@post.tau.ac.il :

נושאי המחקר מתמקדים באינטגרציה בין כ ימיה אורגנית לביולוגיה ,במטרה לחקור תהליכים ביולוגיים .עבודת
המחקר במעבדה מבוססת על חשיבה ופרקטיקה אינטרדיסציפלינרית המשתנה בהתאם לאופיו של הפרויקט
ומאפשרת הכשרת מדענים עם חשיבה רחבה ויכולת משולבת לחקור שאלות מדעיות בעלות חשיבות ביולוגית
רבה ומשמעויות אפליקטיביות.
 . 1פיתוח שיטות סינתטיות ומתודולוגיות לסינתזה אורגנית של מונו ואוליגו סוכרים.
 .2פיתוח וחקר חומרים אנטימיקוביאליים
 .3פיתוח וחקר גישות חדשות חדשות לטיפול בגידולים במערכת העצבים המרכזית ואלצהיימר.

12

פרופ' משה קול  -שנקר |110טל'  | 6407392דוא"ל:

moshekol@post.tau.ac.il

כימיה אורגנית ,כימיה אי-אורגנית ,כימיה אורגנומתכתית וכימיה סופראמולקולרית
תכנון והכנה של ליגנדות צבת חדישות ממשפחות האמין-פנולאט וממשפחות התיו-פנולאט :אמין-מונו(פנולאט),
אמין-ביס(פנולאט) ,אמין-טריס(פנולאט) ,דיאמין ביס(פנולאט) כירלי ,דיתיו-דיפנולאט ,וכו .חקר הקישור של
ליגנדות אלה למתכות מעבר מוקדמות ,למתכות לנתנידיות ,ולמתכות השורה הראשית ,ופיתוח קטליזטורים
חדשים לתגובות הבאות:
א .פילמור של -אולפינים :קטליזטורים המראים פעילות גבוהה ביותר ,קטליזטורים לפילמורים חיים
ולבלוק -קופילמור ,קטליזטורים לפילמור סטראוסלקטיבי (איזוטקטי) בדרגה גבוהה במיוחד ,קטליזטורים
לפילמור אולפינים מופרעים סטרית ,קטלזטורים נקיים אננטיומרית לפילמורים ייחודיים.
ב.

קטליזה אסימטרית ע"י קומפלקסים כירליים הכוללים מרכז מתכתי סטראוגני ,תוך התבססות על
מוטיבים כירליים חדישים כגון ביס(פירולידין) ואמינומתיל-פירולידין.

ג.

פילמור ע"י פתיחת טבעת של אסטרים כגון לקטידים ומונומרים דומים ממקורות מתחדשים (טבעיים).

ד.

תגובות העברת חמצן של אולפינים וסולפידים.

ה .חקר כריכה כירלית סביב מרכזים מתכתיים שונים.

פרופ' דורון שבת  -שנקר  | 317טלפון  | 6408340דוא"ל:

chdoron@post.tau.ac.il

כימיה ביואורגנית
 .1נוגדנים קטליטיים  :סינתזה אורגנית באמצעות נוגדנים קטליטיים ,שימוש בנוגדנים קטליטיים
להפעלה ספציפית של תרופות כימותרפיות כנגד תאי סרטן ,פיתוח והכנה של נוגדנים
קטליטיים חדשים.
 .2שחרור תרופות מבוקר: Controlled Drug Delivery :
 תכנון וסינתזה של "מתאמים כימיים" ,המתאימים לקישור של תרופה לTargeting -
 Deviceבתצורה המופעלת ע"י חיתוך אנזימתי.
 תכנון וסינתזה של ” “Prodrugsהמתאימים לטיפול סלקטיבי בסרטן.
.3

מערכות מולקולאריות עם יכולת פרוק עצמית למטרת הגברת אותות כימיים וביולוגיים.

 .4פיתוח של חיישנים מולקולאריים בתחום האינפרא אדום הקרוב למטרת הדמייה וגילוי מוקדם
של סרטן.
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המחלקה לכימיה פיזיקלית
ד"ר יובל אבנשטיין  -אורנשטיין  | 312טל'  | 6408901דוא"ל:

uv@post.tau.ac.il

מחקר רב-תחומי המשלב מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ,ננו-טכנולוגיה ,ביולוגיה ומדעי המחשב לפתרון בעיות
בביולוגיה ורפואה .המחקר בקבוצה מתחלק בין פיתוח שיטות וטכנולוגיה לבין מחקר בסיסי בביו-פיסיקה וביו-
רפואה.


אחד האתגרים העומדים בפני המדע הוא היכולת לזהות ולעקוב אחר מולקולות ביולוגיות בודדות על
מנת להבין את אופן פעולתן ואת האינטראקציות שלהן עם סביבתן .אנו מפתחים סמנים פולטי אור
המבוססים על ננו -גבישים המתבייתים על מטרות מולקולריות כגון חלבונים או רצפים ספציפיים של
 . DNAבשילוב מיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה של תהליכי העברת אנרגיה מאפשרים סמנים אלה
לעקוב אחר פעילות אנזימטית ביולוגית כגון סינטזה של  DNAו  RNAבזמן אמת.



מטילציה של  DNAב אזורים שונים של הגנום היא בעלת השפעה מכרעת על מגוון מנגנונים ביולוגיים
כגון התמיינות של תאי גזע ו סרטן .אנו מפתחים שיטה ל מיפוי גנומי של מטילציה ב  DNAבעזרת
סימון פלואורסצנטי ומתיחה של מולקולות  DNAבודדות על משטחים .צילום הסימונים לאורך
המולקולות בשילוב ביו -אינפורמטיקה וכלים חישוביים אחרים מאפשרים בניה של "ברקוד" המאפיין
את ה  DNAהמצולם ומעניק מידע על תכונות התא ומצבו.



מחלות שונות מאופיינות בייצור מוגבר (או מופחת) של מולקולות ביולוגיות ספציפיות .אחד הכלים
החשובים לדיאגנוזה רפואית הוא זיהוי כמותי של מולקולות אלה בדגימות רפואיות .אנו מפתחים
שיטה אופטית מהירה אשר בעזרת ביו-סנסורים ננומטריים תאפשר זיהוי מולקולרי כמותי ברגישות
גבוהה תוך שימוש בכמויות זעירות של דגימות רפואיות.



טלומרים הם רצפים יחודיים הנמצאים בקצה הכרומוזום ומתקצרים עם כל חלוקת תא עד הגעתם
לאו רך קריטי ה מסמן לתאים למות .שיבושים במנגנוני שימור האורך של הטלומרים גורמים לתופעות
כסרטן והזדקנות .בעזרת מניפולציה ננומטרית של  DNAבשילוב הדמיה אופטית אנו יכולים למדוד את
אורך הטלומרים באופן ישיר מכרומוזומים בודדים ולחקור קורלציה של אורך הטלומרים עם מגוון מצבים
ביולוגיים.

פרופ' מיכאל אורבך  -אורנשטיין  | 208טל' | 6408324דוא"ל:

urbakh@post.tau.ac.il



דינמיקה ותרמודינמיקה של מערכות מולקולריות בגיאומטריה מוגבלת.



חישוב של תכונות אופטיות ואלקטרוניות של שכבות גבול בין מוצק לגז ובין מוצק לתמיסה.



השפעת מידת החספוס של השטח על תכונות אלקרוכימיות אופטיות של שכבות גבול.



תכונות אופטיות לא לינאריות של שכבות גבול אלקטרוכימיות.

פרופ' אמיר גולדבורט  -שנקר כימיה  | 111טל'  | 6408437דוא"ל

amirgo@post.tau.ac.il

תהודה מגנטית גר עינית (ת.מ.ג ).במצב מוצק של מקרומולקולות ,קומפלקסים ביולוגים ומתכות
Magic angle spinning Solid-state NMR
תהודה מגנטית גרעינית היא שיטה ספקטרוסקופית שמסתמכת על פיצול רמות האנרגיה של גרעין האטום
בשדה מגנטי על מנת לקבל אינפורמציה על הסביבה הכימית ,המבנה ,והדינאמיקה של מולקולות.
המעבדה משתמשת בת.מ.ג .במצב מוצק על מנת לפתח שיטות ספקטרוסקופיות חדשות בתחום ועל מנת
לחקור ברמה האטומית מערכות שלא ניתנות לאפיון מלא בטכניקות אחרות .הדגש המחקרי הוא על מערכות
של וירוסים ,פילמנטים של מקרומולקולות ביולוגיות (להם תפקיד חשוב בתקשורת ,תנועה והעברת מסה בין
תאים) וכן על מטלואנזימים שקשורים למחלות פסיכיאטריות ואחרות .במיוחד הדגש הוא על אפיון האתר הפעיל
באנזימים אלו ולצורך כך אנו עוסקים גם בפיתוח טכניקות ספקטרוסקופיות לאפיון מתכות וסביבתן.
עבודת המעבדה היא רב תחומית ולכן דורשת התמצאות ולמידה של תחומים שונים :גידול וניקוי של חלבונים
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ווירוסים ,אפיון בסיסי של התוצרים בשיטות ביופיסיקליות ,ספקטרוסקופיה מגנטית תוך שימוש במגנט על מוליך
חזק ) ,(14.1 Tוכן אנליזה ספקטרלית ואוטומציה באמצעות מחשבים.

פרופ' דיאנה גולודניצקי  -רב-תחומי  | 117טל' | 6407820דוא"ל:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

golod@post.tau.ac.il

סינתזה ,אפיון חומרים ותופעת מעבר יונים בננומבנים של אלקטרודות ואלקטרוליטים מוצקים.
שיקוע חשמלי (אלקטרודפוזיציה) ,אלקטרופורטי (  )EPD ,electrophoretic depositionושדה מגנטי
הומוגני/מדורג על מנת לייצר ננו חלקיקי קרמיקה-פולימר ומתכות אלקליות במבני קליפה-ליבה.
תהליכי  redoxבסוללות בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה המבוססות ליתיום סיליקון/סולפור במצב מוצק
תופעת הספיחה בסופר-קבלים מבוססי ננו-חוטי סיליקונים נקבוביים
טופוגרפיה תלת מימדית (בשיתוף פעולה עם  )Imperial College, Londonברזולוציה סאב-ננומטרית
3Dמיקרו-בטריות נטענות במימדים של  mm31-10בעלי צפיפות אנרגיה גבוהה והספק גבוה
למיקרואלקטרוניקה מתקדמת.

פרופ' חיים דימנט  -רב-תחומי | 311טלפון  | 6406967דוא"ל:
אתרhttp://www.tau.ac.il/~hdiamant :

hdiamant@post.tau.ac.il

תיאוריה של נוזלים מורכבים וחומרים רכים
בניגוד לרושם שעלול להיווצר בלימודי התואר הראשון ,רוב החומרים מסביבנו אינם גזים אידיאליים ,נוזלים
פשוטים או מוצקים גבישיים .חשבו לדוגמא על הנייר אותו אתם קוראים עכשיו ,הדיו שעליו ,השמפו שבו
השתמשתם ,האוכל שאתם אוכלים ,או הרקמות שמהן עשויים אתם עצמכם .חומרים אלה נראים ומתנהגים
באופן שונה מאוד מן החומרים הפשוטים שעליהם למדתם .הסיבה הבסיסית לכך היא שהם מכילים מבנים
ברמות ביניים שבין המולקולה הבודדת למערכת המאקרוסקופית.
מטרת המחקר של קבוצתי היא להבין את העקרונות שמאחורי ההתארגנות העצמית של מבנים כאלה .דוגמאות
למערכות רלוונטיות :ממברנות ,חד-שכבות ,פולימרים ,גבישים נוזליים ,תרחיפים ,תחליבים .מערכות אלה
מציבות בעיות מעניינות של הופעת מבנים בשיווי משקל ,אולם לאחרונה אנו מתמקדים יותר בדינמיקה של
היווצרות מבנים .אחת השאלות המרכזיות היא מהם העקרונות הקובעים את ההתפתחות של היררכיה מבנית.
לבעיות מסוג זה יש כמובן השלכות על מבנים והיררכיה מבנית במערכות ביולוגיות .אופי העבודה הוא בעיקר
אנליטי ,אולם מערב לעתים גם סימולציות .המורכבות של המערכות הרלוונטיות מחייבת גמישות וגיוון בבחירת
הכלי ם התיאורטיים ,כגון תרמודינמיקה ,מכניקה סטטיסטית ,אלסטיות ,הידרודינמיקה וגיאומטריה.

פרופ' עודד הוד  -אורנשטיין | 422טל'  | 6405850דוא"ל:

odedhod@post.tau.ac.il

המחקר במסגרת קבוצתי עוסק בפיתוח תיאוריות ושיטות ובביצוע חישובים קוונטו-מכאניים של התכונות
הפיזיקאליות של מגוון מערכות בסקאלה הננומטרית .חקר הפיזיקה הבסיסית של מערכות אלו מוביל ליישומים
שונים בתחום ההתקנים הננו-אלקטרוניים ,ספינטרוניקה ,חיישנים כימיים ,ומערכות ננו-מכאניות וננו-
אלקטרומכאניות.
להלן מספר דוגמאות לכיווני מחקר המתנהלים במסגרת הקבוצה:
 .1גלאים כימיים ננומטריים על-רגישים :המחקר בתחום זה עוסק בהשפעת ספיחה כימית של
מולקולות מזהם על תכונות ההולכה האלקטרונית של ננו-חוטים שונים כגון ננו-שפופרות פחמן
( )carbon nanotubesננו-רצועות גרפן ( ,)graphene nanoribbonsוננו-חוטי סיליקון ( silicon
.)nanowires
 .2התקני אלקטרוניקה מולקולארית וספינטרוניקה :פיתוח אמצעים לשליטה בתכונות
האלקטרוניות והמגנטיות של מערכות בעלות ממדיות נמוכה ותכנון מרכיבים אלקטרוניים עתידיים כגון
ננו -טרנזיסטורים מולקולאריים ,דיודות ,ופילטרים של ספין אלקטרוני החיוניים לפיתוח דור העתיד של
המחשבים.
 .3התקנים ננו-אלקטרומכאניים :בתחום זה אנו חוקרים את התכונות המבניות של חומרים בסקאלה
הננומטרית .ההתנהגות המכאנית של רצועת גרפן בודדת או של גביש ננומטרי תחת מעמסים
15

ומעוותים שונים נחקרת באופן השוואתי לעולם המאקרוסקופי .הבנת ההשפעה של מעוותים שונים
על התכונות האלקטרוניות של חומרים אלו מאפשרים יישומם בתור חיישני לחץ מזעריים בעלי
רגישות-על.
 .4דינאמיקה אלקטרונית ודינאמיקת ספין בהתקני אלקטרוניקה מולקולארית :במסגרת זו אנו
מבצעים חישובים תלויים בזמן של ההולכה החשמלית בצמתים מולקולאריים .השיטות המפותחות
במסגרת הקבוצה מאפשרות טיפול יעיל ומדויק בדינאמיקה האלקטרונית של המערכת הפתוחה ,תוך
תיאור מפורט של אפקטים חולפים (טראנזיינטים) ותרחישי מתח תלוי בזמן .השפעת המבנה הכימי
המלא של ההתקן המולקולארי על תכונות ההולכה נחקרים בזמן אמת.
לצורך ביצוע החישובים ,אנו משתמשים בחוות מחשבים מתקדמת הכוללת מערך של מעבדים רבי ליבות ועתירי
זיכרון .במסגרת המחקר נעשה שימוש במגוון שיטות חישוב ברמות מורכבות שונה ובהתאם לבעיה הנחקרת.
קשת הכלים העומדים לרשותנו נעה בין מודלים מתקדמים המבוססים על תיאוריית פונקציונאלי הצפיפות
( ) Density Functional Theoryועד מודלים פשטניים המספקים אינטואיציה פיזיקאלית על המערכות
הנדונות .שילוב של תוכנות המפותחות על-ידינ ו ותוכנות מסחריות מאפשר טיפול במגוון רחב של בעיות מתחום
הכימיה ,פיזיקה ,והנדסת החומרים בסקאלה הננומטרית.

פרופ' יורם זלצר  -אורנשטיין  | 217טל'  | 6407361דוא"ל:
.1
.2
.3

selzer@post.tau.ac.il

מחקר ניסיוני המתמקד בהבנת תהליכי הולכת מטען חשמלי וחום דרך צמתים המבוססים על מולקולה
בודדת וכן בבקרת תהליכים אלו באמצעות שדה מגנטי וקרינת לייזר (אלקטרוניקה מולקולרית).
אלקטרוכימיה של מולקולה בודדת.
פיתוח שיטות ליתוגרפיה תת-מיקרוניות חדישות.

ד"ר גיא כהן  -אורנשטיין 404א' |טל'  | 6406583דוא"ל| gcohen@post.tau.ac.il :
אתר/ http://www.tau.ac.il/~gcohen :
קבוצתנו חוקרת תופעות מחוץ לשיווי משקל בכימיה ובפיזיקה של חומר מעובה .אנו מנסים להבין כיצד
מערכות קוונטיות המפגינות קורלציה אלקטרונית חזקה מגיבות לצימוד עם סביבה דיסיפטיבית והפרעות
חיצוניות ,במיוחד בהקשר של זרמים ודינמיקה במערכות ננומטריות .מדובר במערכות שהשיטות
הסטנדרטיות נכשלות בטיפול בהן ,ולכן זהו תחום מאתגר העוסק בשאלות עמוקות ובסיסיות הנמצאות בחזית
המדע ,והמאופיינות על ידי סיבוכיות חישובית עצומה .כדי להתמודד עם שאלות אלו ,אנו מפתחים
אלגוריתמים ייחודיים ,בדגש על שיטות מונטה-קרלו מתקדמות.
מדוע אנו מתעניינים במערכות בעלות קורלציות חזקות? יש מגוון סיבות ,וביניהן:






הן קשורות לבעיות חשובות במדע החומרים ,כגון אוקסידים של מתכות מעבר .אלו
חומרים שיש להם מגוון תכונות יוצאות דופן :למשל ,הם יכולים להפוך ממתכת למבודד
כתוצאה משינויים קלים בלחץ ,טמפרטורה או פרמטר חיצוני אחר .מסיבה זו ,הם יכולים
להיות שימושיים כרכיבי אלקטרוניקה או חיישנים רגישים .התכונות המיוחדות של חומרים
אלו  -בניגוד לאלו של מוליכים למחצה  -נשמרות גם בסקלה ננומטרית ,ולכן הם עשויים
להוות את הבסיס לננו-אלקטרוניקה בעתיד.
הן הבסיס להבנה של שאלות מרכזיות בפיזיקה :למשל ,מוליכות על בטמפרטורה גבוהה
מתרחשת בחומרים (מבוססי ברזל או נחושת) בעלי קורלציות חזקות ,ויש לגביה יותר שאלות
פתוחות מסגורות .כדוגמא נוספת ,ההשפעה של אינטראקציה רב-גופית על לוקליזציה
הנובעת מאי-סדר היא נושא לוהט במיוחד כיום .אלו תופעות שלגביהן דינמיקה והתנהגות
מחוץ לשיווי משקל היא חשובה ורלוונטית ניסיונית ,אך הטיפול התאורטי בנושאים אלו עדיין
נמצא בחיתוליו.
מדובר באתגר חישובי מהמדרגה הראשונה ,וההתמודדות עמו מצריכה פיתוח כלים
נומריים חדשניים המשתמשים במיטב הטכנולוגיה המודרנית כדי לקדם אותנו לתחומי ידע
שלא היו נגישים עד עתה .כדי למצוא תגליות מדעיות חדשות ,יש לפרוץ גבולות.
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פרופ' גיל מרקוביץ'  -רב תחומי  | 207טל'  | 6406985דוא"ל:

gilmar@post.tau.ac.il

 .1סינתזה ומניפולציה כימית של ננו-גבישים אי-אורגניים.
 .2ארגון הנ ַנו-גבישים בְּעַל-מבנים בעלי רמות סדר ומימדיות שונות למשל ,בעל-גבישים ("מוצקים
מלאכותיים") או מערכים של ננו-חוטים.
 .3מדידות תכונות אופטיות ,אלקטרוניות ומגנטיות של מערכי הננו-גבישים .הרכבת התקנים ננו-
אלקטרוניים ומגנטו-אלקטרוניים ,על בסיס שיטות כימיות ליצור שכבות דקות ,ומדידת תכונותיהם.
 .4ננו-כיראליות – הכנת ננו-גבישים מחומרים כיראליים אי-אורגניים וחקר האינטראקציות בין מולקולות
כיראליות לננו-חלקיקי מתכות ומוליכים למחצה.
 .5שיטות מיצוי והכנת דוגמה לאנליזה המבוססות על ממברנות.

ד"ר עמית סיט  -אורנשטיין  | 402טלפון  | 6407942דוא"ל

amitsitt@tauex.tau.ac.il

חומרים הניתנים לתכנות הם חומרים אשר התכונות ,ההתנהגות ,והפונקציונאליות שלהם מוכתבות באופן ישיר
מהאינפורמציה הכימית המוטמעת ו"מתוכנתת" בתוכם .הדוגמא הקלאסית לחומרים אלו הם החלבונים ,בהם
תכנות רצף חומצות האמינו הבונה את החלבון (המבנה הראשוני) קובע באופן ישיר את המבנה התלת ממדי
שלו (המבנה השלישוני).
קבוצתנו חוקרת מערכות הניתנות לתכנות כימי ,ואשר מכילות רצף הוראות (אינפורמציה) המקודד במבנה
הכימי לשם ביצוע משימה או פונקציה ספציפיות .אנו מתמקדים בבנייה ויצירה של סיבים פולימריים חדישים
עליהם מתוכנתת אינפורמציה כימית ופיזיקלית ,וחוקרים כיצד ניתן להשתמש באינפורמציה זו לקיפול של סיבים
חד -ממדיים למבנים תלת ממדיים ,וכיצד מבנה ספציפי יכול להוביל לקישור סלקטיבי ולהתארגנות עצמית.
באמצעות שימוש בכלים מהתרמודינאמיקה ומתורת האינפורמציה ,אנו חוקרים את העקרונות היסודיים אשר
קובעים את ההתנהגו ת של חומרים הניתנים לתכנות .כמו כן אנו חוקרים את השימוש בחומרים אלו ליצירה של
מערכות מיקרו-מכניות ומיקרו-ריאקטורים ,ולאפליקציות רפואיות כגון הנדסת רקמות ושחרור מבוקר של תרופות.
במעבדה אנו משתמשים במגוון של רב של שיטות פבריקציה כגון ליתוגרפיה ,טוויה אלקטרו-הידרודינמית,
ושיטות דפוזיציה מתקדמות .כמו כן אנו משתמשים במיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה לצורך אפיון ,ובכלים
חישוביים ותיאורטיים מגוונים למידול ,ניתוח והבנת התכונות של חומרים אלו.

פרופ' אביב עמירב  -אורנשטיין  | 214טל' | 6408253

אתרhttp://www.tau.ac.il/chemistry/amirav :

דוא"ל| amirav@tau.ac.il :

המעבדה לכימיה אנליטית מיכשורית.
המחקר ממוקד בפיתוח מכשור כימי אנליטי ייחודי ,חדשני ,הטוב ביותר מסוגו ,המבוסס על עקרונות או תגליות
חדשות שפותחו או נתגלו לראשונה על-ידינו.
מטרת המחקר היא לפתח מכשור שיסייע לפתרון בעיות סביבתיות/כימיות/אנרגיה/רפואיות חשובות ואשר יגיע
לקהיליה הבינלאומית .לצורך כך נעשה שתוף פעולה עם החברות הבינלאומיות המובילות בתחום וכן עם
חברות בישראל.
העבודה כוללת תכנון ,פתוח ,בניה ,הרכבה ,בדיקה ותפעול של ציוד אנליטי בחזית התחום במגוון אפליקציות
שמושיות הלקוחות "מהעולם האמיתי" ).(real world
תחומי המחקר כוללים:
 . 1ספקטרומטרית מסות באלומות מולקולריות על-קוליות.
א .תהליכי יוניזציה ומקורות יונים
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ב .גז-כרומטוגרפיה מס-ספקטרומטריה מהירה ,רגישה ומשופרת אינפורמציה.
ג .גז-כרומטוגרפיה דו מימדית מוכללת מס-ספקטרומטריה.
ד .כרומטוגרפית נוזל  -מס-ספקטרומטריה עם יינון אלקטרונים.
ה .אלקטרוספריי עם אלומות מולקולריות על קוליות
ו .פתוח שיטות ואפליקציות יחודיות לספקטרומטרית מסות באלומות מולקולריות על-קוליות בתחומי
אנליזה סביבתית ,רפואית ,כימית ,דלקים ,מזון ,משטרתית ועוד.
 .2חידושים בגז כרומטוגרפיה ,דגימה ,הפרדה ,גלאים והתאמה לעבודה מחוץ למעבדה
 .3כרומטוגרפיה מוכללת דו מימדית  GCxGCוLCxGC
 .4דוגם פתוח לאנליזה מס-ספקטרומטרית בזמן אמיתי (וללא הכנת דוגמה) עם הפרדה
 .5שיטות מיצוי והכנת דוגמה לאנליזה המבוססות על ממברנות

פרופ' פרננדו פטולסקי  -אורנשטיין | 217טל'
.1
.2
.3
.4

 | 6408327דוא"לfernando@post.tau.ac.il :

סינתזת ננו-חומרים (ננו -חוטים) חדישים ברוחב שיטות מתקדמות בפאזה גזית/נוזלית/מוצקה ואפיונם
הכימי והפיזיקאלי.
סינתזת ננו-חומרים "חכמים" המשלבים תכונות חשמליות ,אופטיות ומגנטיות מבוקרות.
פית וח התקנים חשמליים ,מגנטיים ואופטיים המבוססים על ננו-חוטים וננו-חומרים אחרים.
יישום ננו-התקנים אלקטרוניים בפיתוח חיישנים ביולוגיים-כימיים עתידיים.

ד"ר אבנר פליישר ,דוא"ל:

avner.fleischer@gmail.com

יצטרף לסגל ביה"ס באוקטובר 2017
קבוצתנו מפתחת מצלמה אולטרא-מהירה שביכולתה יהיה לצלם סרט המראה בזמן אמת כיצד אורביטלים
אלקטרוניים אטומיים ומולקולריים מתפתחים במהלך תגובות כימיות .היות והתפתחות אורביטלים אלקטרוניים
מתרחשת בסקאלת זמן קצרה ביותר הנעה בין עשרות פמטו-שניות ( 1פמטו-שניה=אלפית פיקו-שניה) לכמה
אטו-שניות בודדות ( 1אטו-שניה=אלפית פמטו-שניה) ,אנו משתמשים בפולסים אולטרא-קצרים ואולטרא-
חזקים של לייזר כדי להפעיל כוחות עצומים על האלקטרונים בחומר ,כדי גם להניע בו דינמיקה אלקטרונית לא
לינארית קיצונית וגם "לצלם" אותו .המחקר הוא מחקר בסיסי ומולטידיסיפלינארי ,המערב את הטכניקות
המתקדמות ביותר הקיימות כיום בתחומי האופטיקה הלא-לינארית ,וואקום אולטרא-גבוה ,אלומות מולקולריות,
אלקטרוניקה מהירה ,מס-ספקטרומטריה קורלטיבית של אלקטרונים ויונים וסימולציות של מערכות ותהליכים
קוונטו-מכניים בנוכחות שדות לייזר חזקים.

ד"ר שר-לי פליישר  -בניין אורנשטיין  | 209טל'  | 6408254דוא"ל:

sharlyf@post.tau.ac.il

בעוד הספקטרוסקופיה עוסקת בהשפעת החומר על האור והסקה על תכונותיו ומצבו של החומר ,השליטה
הקוהרנטית עוסקת בתהליך המשלים :שליטה על החומר באמצעות האור .המחקר בקבוצה מתמקד
בפיתוח שיטות לשליטה במולקולות בפאזה הגזית ושימוש בהם לחקר תהליכים דינאמיים המתרחשים בקבועי
זמן קצרים (פיקו-שניות) .לצורך כך אנו משתמשים בפולסי לייזר אולטרא-קצרים (פמטו-שניות) עוצמתיים
בתחומי האינפרא-אדום/אור-נראה ( (1014 Hzוהטרה-הרץ (. (1012 Hz
שליטה קוהרנטית בדינמיקה סיבובית של מולקולות
פיתוח שיטות לשליטה בפיזור הזוויתי של מולקולות בפאזה הגזית ,יישור והכוונת מולקולות לזמן קצר לצורך
חקירתם בשיטות מתקדמות של ספקטרוסקופיה לא לינארית .מניפולציות אופטיות של רמות הרוטציה וחקר

האינטראקציה בין המולקולות בצבר ע"י ספקטרוסקופית טרה-הרץ דו מימדית.
מדידה ואפיון של תהליכים כימיים דינמיים באופן ישיר
אנחנו מתעניינים בחקר הדינמיקה המולקולרית – כלומר מדידה ואפיון השינויים המבניים המתרחשים (בקבועי
זמן מהירים מאד) ומערבים שינוי במבנה המרחבי של מולקולות ,תוך כדי ההתרחשות ובאופן ישיר.
נתמקד באיזומריזצית ציס-טרנס של מולקולות אזו-בנזן )(azobenzene

ע"י מדידת הפרגמנטים המולקולריים בעקבות "פיצוץ קולומבי".
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אפקטים אופטיים קולקטיביים בפאזה הגזית
כאשר שדה טרה-הרץ 'עובר דרך' צבר של רוטורים מולקולריים ומקנה להם תנועה סיבובית ,הוא גם יוצר מצבים
רדיאטיביים קוהרנטיים המתבטאים בפליטה של פולסי טרה-הרץ באופן מחזורי .מתברר שכמות האנרגיה
הנישאת אל מחוץ למערכת המולקולרית אינה זניחה כפי שמקובל להניח ,ומתבטאת בשינוי משמעותי במאפייני
הסיבוב של הרוטורים ,המוסבר בהתנהגותם הקולקטיבית בדומה לסופר-קרינתיות ) .(superradianceנתמקד
בחקר והבנת התופעה המתוארת ובשימושיה השונים.

ד"ר שלומי ראובני  -דוא"ל:

shlomireuveni@hotmail.com

יצטרף לסגל ביה"ס באוקטובר 2017
מחקר תיאורטי בסיסי ,החוצה גבולות דיסציפלינריים מוכרים ,יונק ומפתח כלים מתורת ההסתברות
והסטטיסטיקה ,לתיאור ,הסבר ,וחיזוי של תופעות ,ולחקר מערכות בתחומים שונים של הכימיה הפיזיקלית
ושל הפיזיקה הסטטיסטית והביולוגית.


אקראיות עומדת בבסיסם של תהליכים רבים המתרחשים ברמה המיקרוסקופית .שני
חלקיקים הנעים בתמיסה ימצאו עצמם במקומות שונים אפילו אם החלו את תנועתם מאותו מקום,
באותו זמן ,ובאותה מהירות; ובשני תאים זהים ,הגדלים באותה סביבה ,נמצא לרוב מספר שונה של
מולקולות מסוג מסוים .אך כיצד ניתן לתאר אקראיות? ובאיזו מידה הדרך בה אנו בוחרים
לעשות זאת משפיעה על האופן שבו אנו מפרשים ניסויים? בשנים האחרונות נעשתה
התקדמות טכנולוגית עצומה ביכולת לצפות בתהליכים המתרחשים ברמת המולקולה ,החלקיק והתא
הבודדים — אך במקרים רבים התיאור המתמטי הניתן לתהליכים אלו עדיין שאול מתורות קלאסיות
שאינן לוקחות בחשבו ן אקראיות כלל ,או לחילופין עושות זאת בהסתמך על הנחות פשטניות .כך ניתן
לפספס לחלוטין את אפשרות קיומן של תופעות מסוימות או לשגות בהבנתן של תופעות אחרות .אנו
מפתחים ומשכללים כלים אנליטיים לחקר תהליכים אקראיים ע"מ לחזות את קיומן של
תופעות חדשות ,וכדי להאיר באור שונה ומקורי תצפיות קיימות ,תוך שימת דגש מיוחד על
אוניברסליות ועל ניסיון להכליל לקחים הנלמדים ממודלים פשוטים.



חוקי הטבע מכתיבים שלל מגבלות ,חסמים ותמורות ( .)trade-offsבתואר הראשון למדתם
שישנה יעילות מקסימלית למנוע חום (קרנו) ,ושזו אינה תלויה כלל בחומרים המרכיבים אותו ,או באופן
שבו תוכנן ,עוצב ונבנה .מגבלות יסודיות מעין אלו חלות גם על "מכונות" ביולוגיות והניסיון
לאפיינן עומד בחזית המחקר המדעי .את המהירות שבה תאים מתחלקים ניתן למדוד ,אך האם
קיימת מהירות מרבית אותה לא ניתן לחצות? ואם כן ,מה קובע אותה? תאים מפעילים שלל חיישנים
מולקולריים המאפשרים להם למדוד טמפרטורה וריכוז ולהגיב בהתאם ,אך האם ישנם חסמים
אוניברסליים על מינימום ההשקעה הנדרשת ע"מ לעשות זאת בצורה טובה ומדויקת מספיק? שאלות
אלו אינן פשוטות כיון והן דורשות הבנה מעמיקה הן של המערכות המולקולריות המצויות ביצורים חיים
והן של חוקי הטבע הבסיסיים ,והקושי לספק עליהן מענה אמפירי מדגיש ומעצים את האתגר
התיאורטי הניצב לפתחנו .נהוג לחשוב ששנים של אבולוציה דחפו את החיים סביבנו למקסם את
התועלת אותה הם מפיקים מסביבתם ,אך כיצד ניתן לדעת זאת בוודאות מבלי לאפיין תחילה מהי
התוצאה "הטובה ביותר" אותה ניתן להשיג במגבלות הנתונות? רק אם נצליח בכך ,נוכל לדעת עד
כמה באמת מערכות ביולוגית קרובות לחסמים המגבילים את פעולתן ,ובאיזו מידה הייתה
לקרבה זו השפעה על האופן שבו הן נראות ועל הדרך שבה הן פועלות.

יש לכם זיקה חזקה לתיאוריה וראש מלא ברעיונות לא שגרתיים?

היכנסו לאתר הבית שלנוhttp://shlomireuveni.weebly.com :
נשמע לכם מעניין? רוצים לקחת חלק? מועמדים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים
לפנות כבר כעת (הקבוצה תחל את פעילותה בסתיו .)2017
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ד"ר יעל רויכמן  -אורנשטיין  ,310טלפון ,6405848

דוא"לroichman@post.tau.ac.il :

מחקר ניסיוני בתחום החומרים הרכים ומכאניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל תרמי.


דינאמיקה מהירה של הרטבת משטחים בעלי מרקם קווזי מחזורי.
העבודה במחקר זה כוללת יצירת משטחים בעלי סימטריות שונות ע"י תהליכים ליטוגרפיים (עבודה
בחדרים הנקיים במרכז הננו) .התפשטות הנוזל על משטחים אלו תצולם במצלמה מהירה במיוחד.
זוהי ההזדמנות הראשונה בה יהיה ניתן לצפות באופן ישיר בגידול של מערכת עם סימטריה קוואזי-
מחזורית.



מכאניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל תרמי.
מערכת הניסוי תכלול מלקחיים הולוגרפים אופטיים ) (Holographic Optical Tweezersשבעזרתם
נלכוד ונניע חלקיקים קולואידים .הדינאמיקה של חלקיקים אלו תימדד בעזרת שיטות עיבוד תמונה
מתקדמות .בתחום מחקר זה נערוך ניס ויים במספר מערכות שונות על מנת ללמוד מהפרט אל הכלל
מה מאפייני הדינאמיקה של מערכות שאינן בשיווי-משקל תרמי.



מלקחיים אופטיות עם יכולות קונפוקליות.
מחקר זה יכלול בניה של מערכת ראשונה מסוגה בעולם ,המשלבת שליטה תלת ממדית בחלקיקים
מיקרונים ע"י לייזר והדמיה תלת ממ דית בעזרת סריקה קונפוקלית ,בו זמנית .מערכת זו תשמש לבניה
של חומרים חדשים והתקנים בתחום הננוטכנולוגיה וכן למחקרים בתחום הביופיסיקה .בפרט ,נחקור
את התהליך בו גירוי מכאני הופך לסיגנל כימי בתאים חיים.

ד"ר טל שוורץ  -אורנשטיין | 209טלפון  | 6408254דוא"ל:

talschwartz@post.tau.ac.il

כאשר אור עובר אינטראקציה עם חומר בסקלת גודל ננומטרית ,ההתנהגות יכולה להיות שונה מאד מאשר
ברמה מקרוסקופית – התכונות האופטיות של החומר ותגובתו לאור משתנים כתלות בגיאומטריה ספציפית ולכן
ניתן על ידי יצירת מבנים מלאכותיים לשלוט על תכונות אלו ולקבל חומרים מרוכבים עם תכונות חדשות .במחקר
נתרכז בשני נושאים עיקריים ,המשלבים כימיה עם אופטיקה ,פיסיקה קוונטית ומדע חומרים:
 .1אינטראקציה חזקה של אור ומולקולות אורגניות :חקירת תכונות אופטיות של מולקולות מצומדות
להתקנים אופטיים והבנת תהליכים קוונטים רבי-חלקיקים באותן מערכות היברידיות .שליטה על אותן
אינטראקציות עם דגש על שימושים לפוטו-כימיה ,תאים סולריים והתקנים פולטי אור אורגנים.
במחקר זה נעשה שימוש בגיאומטריות שונות ,כולל מבנים פלזמונים המאפשרים שליטה ומיקוד אור
למימדים ננומטריים.
 .2תכונות אופטיות של ננו-חלקיקים מתכתיים :צבעו של חלקיק זהב בגודל ננומטרי אינו מזכיר כלל זהב.
הסיבה לכך היא שכאשר מעצבים מתכת במימדים ננומטריים תכונותיה האופטיות תלויה בפרטים כמו
גודל וצורה .במחקר נעסוק בגידול ננו-חלקיקים וצבירים של אותם חלקיקים על מנת לקבל חומרים
עם תכונות אופט יות חדשות ,אותן נחקור על ידי שימוש במגוון שיטות ספקטרוסקופיות מתקדמות.
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חברי הסגל בבית הספר לכימיה לפי מחלקות
המחלקה לכימיה אורגנית
שם משפחה

תואר

שם פרטי

ד"ר
רועי
אמיר
פרופ'
מיכאל
גוזין
ד"ר
רומן
דוברובצקי
פרופ'
ארקדי
ויגלוק
פרופ'
יורם
כהן
המחלקה לכימיה אורגנית
פרופ'
שמואל
כרמלי
פרופ' אמריטוס
בן-ציון
פוקס
פרופ'
משה
פורטנוי
פרופ'
מיכה
פרידמן
פרופ'
משה
קול
אדוארד פרופ' אמריטוס
קוסובר
פרופ' אמריטוס
יואל
קשמן
פרופ' אמריטוס
שלמה
רוזן
פרופ'
דורון
שבת

טל' 640 -

בנין

מס' חדר

8435
5878
6212
8617
7232
8550
8623
6517
8687
7392
8556
8419
8378
8340

שנקר
אורנשטיין
שנקר
שנקר
אורנשטיין
שנקר
שנקר
שנקר
שנקר
שנקר
רב-תחומי
שנקר
שנקר
שנקר

305
007
105
217
328
112
106
209
318
110
310
307
309
317

כתובת דוא"ל

amirroey@post.tau.ac.il
cogozin@gmail.coml
rdobrove@post.tau.ac.il
avigal@post.tau.ac.il
ycohen@post.tau.ac.il
carmeli@post.tau.ac.il
bfuchs@post.tau.ac.il
portnoy@post.tau.ac.il
mfridman@post.tau.ac.il
moshekol@post.tau.ac.il
kosower@post.tau.ac.il
kashman@post.tau.ac.il
rozens@post.tau.ac.il
chdoron@post.tau.ac.il

המחלקה לכימיה פיזיקלית
אבן
אבנשטיין
אורבך
אייזנר
ביקסון
בן ראובן
בר-אלי
גולדבורט
גולדברג
גולודניצקי
גלעדי
דימנט
הוד
הופרט
זלצר
יורטנר
כהן
מרקוביץ
נבון
ניצן
סיט
עמירב
פטולסקי
פלד
פליישר
פליישר
צ'סקיס
צ'שנובסקי
קלדור
ראובני
רבני
רויכמן
שוורץ
שמואלי

עוזי
יובל
מיכאל
אמיליה
מרדכי
אברהם
קדמה
אמיר
ישראל
דינה
אליעזר
חיים
עודד
דן
יורם
יהושע
גיא
גיל
גיל
אברהם
עמית
אביב
פרננדו
עמנואל
אבנר
שר-לי
סרגיי
אורי
עוזי
שלומי
ערן
יעל
טל
אורי

פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ'
פרופ'
פרופ' אמריטוס
ד"ר
ד"ר
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ' (בחל"ת)
ד"ר
ד"ר
פרופ' אמריטוס

8614
8901
8324
8239
8323
8565
8330
8437
9965
7820
8694
6967
5850
7012
7361
8322
6583
6985
8156
8904
7942
8253
8327
8438

רב תחומי
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
שנקר
אורנשטיין
רב-תחומי
אורנשטיין
רב-תחומי
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
רב תחומי
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין

210
312
208
307
307
306
212ג'
111
421
117
307
311
422
424
217
221
404א'
207
306
407
402
214
321
 312א'

8254
7973
8325
8590

אורנשטיין
רב תחומי
רב תחומי
רב-תחומי

209
208
312
209

7599
5848
9883
8258

אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
שנקר

219
310
325
106

even@post.tau.ac.il
uv@post.tau.ac.il
urbakh@post.tau.ac.il
eisner@post.tau.ac.il
bixon@post.tau.ac.il
abram@post.tau.ac.il
kedma@post.tau.ac.il
amirgo@post.tau.ac.il
goldberg@post.tau.ac.il
golod@post.tau.ac.il
gileadi@post.tau.ac.il
hdiamant@post.tau.ac.il
odedhod@post.tau.ac.il
dhuppert@post.tau.ac.il
selzer@post.tau.ac.il
jortner@post.tau.ac.il
guy.cohen@gmail.com
gilmar@post.tau.ac.il
navon@post.tau.ac.il
nitzan@post.tau.ac.il
amitsitt@tauex.tau.ac.il
amirav@tau.ac.il
fernando@post.tau.ac.il
peled@post.tau.ac.il
avner.fleischer@gmail.com
sharlyf@post.tau.ac.il
cheskis@post.tau.ac.il
orich@post.tau.ac.il
kaldor@post.tau.ac.il
shlomireuveni@hotmail.com

21

rabani@post.tau.ac.il
roichman@post.tau.ac.il
talschwartz@post.tau.ac.il
ushmueli@post.tau.ac.il

מזכירות בית הספר לכימיה
תפקיד

שם

טלפון/מיקום

מזכירת תלמידים
תואר שני

שרית ברטוב

03-6408761
בניין קפלון ,חדר 304

רכזת תלמידי תואר
שלישי ומלגות

צביה בוכניק

03-6407744
בניין שנקר כימיה ,חדר 204

zviab@tauex.tau.ac.il

רכזת מנהלית

צילה רוט בלוך

03-6409283
בניין שנקר כימיה ,חדר 204

chemist@post.tau.ac.il

אתר האינטרנט של בית הספר:
https://exact-sciences.tau.ac.il/chemistry-h
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דוא"ל
chemistry@tauex.tau.ac.il

האוני' העברית בירושלים
רשימת מעבדות לתארים מתקדמים במדע
)עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה(www.alrowad.org -

Laboratory of Improving Drug Performance using Nano Delivery Systems
Simon Benita, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758668 | Tel Cellular: 972-54-8820090
E-mail: simonb@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: simonbenita.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Enhanced oral delivery of P-gp substrate drugs, peptides, and proteins
using double-coated trojan nanocapsules based delivery system.
 Prolonged release and efficacy of peptides, proteins, oligonucleotides and
siRNA using a double nanotechnology platform following parenteral
administration.
 Targeted delivery of chemotherapeutic drugs to specific cancerous cells
using nanoparticles conjugated to monoclonal antibodies and specific
ligands.
 Enhanced percutaneous permeation of poorly permeating drugs by means
of nanospheres and nanocapsules.
Not excepting graduate students for 2016

Laboratory of Nanomedicine and Tumor Microenvironment
Ofra Benny, PhD
Tel: 972-2-6757268 | Tel Cellular: 972-52-8461462
E-mail: ofrab@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: ofrabenny.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 The role of MetAp2 in cancer and metastasis .
 Polymer micelles for oral drug delivery .

Laboratory of Pharmacokinetics (PK) & PK-Based Drug Design
Meir Bialer, PhD, MBA – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758610 | Tel Cellular: 972-54-8820491
E-mail: bialer@md.huji.ac.il | meirb@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: meirbialer.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of new and old drugs.
 Pharmacokinetic-based design of new antiepileptics and CNS drugs.
 Structure pharmacokinetic pharmacodynamic relationship (SPPR) studies to
design and develop new CNS drugs with better potency, lack of teratogenicity
and a wide safety margin.
 Pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of new extended release (ER)
products and novel drug delivery systems (DDS).
 Stereospecific pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of chiral drugs.
 Pharmacogenetics and pharmacoresistance of CNS drugs.

Protease Research Laboratory
Galia Blum, PhD
Tel: 972-2-6758682 | Tel Cellular: 972-52-7560487
E-mail: galiabl@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: גליה בלום

Research Topics


Caspase quenched optical probes for real time imaging of apoptosis for studying apoptosis and chemotherapy
resistance.



Detection and targeted therapy of cancer using photodynamic quenched probes .



Detection and stabilization of vulnerable atherosclerotic plaques using small molecule probes that target cysteine

proteases.


Targeting chemotherapy to cancer tissue using cysteine protease activity

Laboratory of Organophosphorus Medicinal Chemistry
Eli Breuer, PhD – Professor Emeritus
Hans J. and Tilly Weil Professor of Pharmaceutical Chemistry
Tel: 972-2-6758704 | Tel Cellular: 972-52-3834012
E-mail: elib@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/elib.aspx

Research Topics

 Drug Discovery - for example: development of carbamoylphosphonates enzyme inhibitors.

Laboratory of Synthesis and Analysis of Steroids and Fatty Acid Metabolites
Joseph Deutsch, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758695 | Tel Cellular: 972-52-6122727
E-mail: josephd@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: יוסף דויטש

Research Topics

 Chemical synthesis and characterization of new amino steroidal compounds.
 Pharmacological characterization of new amino steroidal compounds.

Synthesis of anti-digoxin drug

Inhibition of Digoxin- induced arrhythmia

Laboratory of Biomaterials and Medicinal Chemistry
Abraham J. Domb, PhD
Lionel Jacobson Prof. in Medicinal Chemistry and Biomaterials
Tel: 972-2-6758695 | Tel Cellular: 972-52-6122727
E-mail: avid@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=n0XajZAAAAAJ&view_op=list_works&pagesize=100

Research Topics

 Biomaterials and biodegradable polymers – Synthesis and applications.
 Functional polymers- antimicrobials, flocculants, polymer-drug conjugates,
surfactants, bioadhesives, gene carriers, scaffolds for tissue engineering.

 Nanoparticles and delivery systems.
 Focal and topical drug therapy.
 Surface modification – drug eluting stents and coatings.

 Water purification systems.
 Forensic sciences and analytical chemistry.

For example: Castor oil based biodegradable polyesters

Barriers to Drug Treatment and Targeted Drug Delivery Laboratory
Sara Eyal, PhD
Tel: 972-2-6758667 | Tel Cellular: 972E-mail: sarae@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: שרה איל

Research Topics


The effects of antiepileptic drugs on uptake mechanisms of essential
compounds into the brain.



Development of a nanoparticle-based system for non-invasive localization
of epileptogenic brain tissue .



Adverse outcomes of in utero exposure to medications: The role of altered

The transfer of indocyanine
green across the placenta

function of placental transporters.


Non-invasive in vivo optical imaging of cancer multidrug resistance .



Enhancement of patient and caretakers knowledge about pharmacotherapy
of epilepsy (clinical pharmacy projects).
Imaging transporters

Laboratory of Novel Drug and Stem Cells Delivery Systems for Human and
Veterinary Applications
Michael Friedman, PhD – Professor Emeritus
Adolph D. and Horty Storch, Professor of Pharmaceutical Sciences
Tel: 972-2-6758695 | Tel Cellular: 972-52-6122727
E-mail: michaelf@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/michaelf.aspx

Research Topics
 Oral delivery: modified release, gastro-retentive.

 Topical drug delivery: oral cavity (treatment of oral cancer, treatment
of oral candidiasis, treatment of periodontal diseases) and prevention

Accordion pill a novel control release
gastro retentive dosage form

of nosocomial urinary tract infections (coating of catheters).


Orthopedic devices: guided bone regeneration.

 Injectable sustained release delivery systems: thermosensitive
polymers and antibacterial agents.
Sustain release membrane with
thiazolidinedione 8 for therapy of oral
fungal biofilms

Laboratory of Platinum Anticancer Agents
Dan Gibson, PhD
Drs. Margaret R. & Henry M. Zentner Chair in Pharmaceutical Chemistry
Tel: 972-2-6758702 | Tel Cellular: 972-50-5435144
E-mail: dang@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: דן גיבסון

Research Topics

 Design, synthesis and biological studies of multifunctional
Pt(IV) anticancer agents.
 Mechanistic studies on the fate of platinum compounds in

cancer cells.
 Multilevel targeting of platinum anticancer agents to cancer
cells.
 Investigation of the aqueous chemistry of platinum
anticancer agents.

Laboratory of Molecular Modeling and Drug Design and Discovery
Amiram Goldblum, PhD – Professor Emeritus
Hans J. and Tilly Weil Professor of Pharmaceutical Chemistry
Tel: 972-2-6758701 | Tel Cellular: 972-54-4653292
E-mail: amiramg@ekmd.huji.ac.il / amiram@vms.huji.ac.il
Personal Website: medchem-models.ekmd.huji.ac.il

Research Topics


Delivery by nano-liposomes: from in Silico modeling to initial animal studies.



Design and discovery of multi-targeted inhibitors to prevent the production of amyloid
beta .



Predicting substrates and inhibitors of P450 isoforms and discovering molecules with

differential cytotoxicity .


Substrate selective inhibition : A new concept for in Silico design and discovery of
drugs.



Modifying the selectivity of protein interactions .



In Silico discovery of TLR receptor ligands to regulate innate immune reaction.



Novel chemically diverse iron-chelators as anticancer agents by in Silico design and
virtual screening .

Laboratory of Drug Delivery and Therapy
Gershon Golomb, PhD
Tel: 972-2-6758658 | Tel Cellular: 972-50-7626060
E-mail: gershong@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: גרשון גולומב

Research Topics


Gene and drug therapy by targeted
nanoparticles .



Immunomodulation and therapy of
inflammatory-associated disorders by
nanoparticles (Cardiovascular, Cancer,
Endometriosis).



Blood brain barrier transport of
nanoparticles .



Theranostics by nanoparticles
(polymeric-based and liposomes).

Laboratory of Biopharmaceutics of Drug Development
Amnon Hoffman, PhD
Tel: 972-2-6757015 | Tel Cellular: 972-54-4970923
E-mail: amnonh@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: amnonhoffman.ekmd.huji.ac.il

Research Topics


PK-PD rationale for optimized drug delivery systems, including GRDF, and controlled
release for clinical, preclinical and veterinary.



Novel single dose oral controlled release antibiotic therapy (SCRAT) in Veterinary
Medicine.



Novel, orally available CD-4 mimetic anti HIV-drug leads.



Development of novel, orally available peptide-mimetic drug leads for treatment of
multiple sclerosis.



Novel nano-lipospheres formulation for improved intestinal absorption properties of
lipophilic drugs.



Pharmaceutical formulation to enhance the oral bioavailability of polar drugs: Chitosan
oral delivery system for a novel nontoxic anticancer and antimetastatic chemotherapy

by a carbamoylphosphonate.

Laboratory of Biopolymers and Nucleotides
Jehoshua Katzhendler, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758693 | Tel Cellular: 972-52-3834037
E-mail: katzhe@cc.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/publications/researchersPages/pages/joshuak.aspx

Research Topics
 ppGpp analogs as potential antibacterial agents.

 Gene silencing by PNAs.
 Biodegradable polyesters.
 Synthesis of integrin antagonist-cyclic peptides.

Structures of (A) (p)ppGpp and (B) Relacin

Inhibition of Bacili sporulation process

Laboratory of Free Radicals, Antioxidants and Oxidative Stress
Ron Kohen, PhD
Richard and Jean Zarbin Chair in Medical Studies
Tel: 972-2-6758659 | Tel Cellular: 972-54-2566865
E-mail: ronk@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: ronkohen.ekmd.huji.ac.il

Research Topics


How do antioxidants work in vivo? The Nrf2-Keap 1 pathway.



Can moderate stressors be considered “antioxidants”?.



Search for unique electrophiles and development of
electrophiles delivery systems (EDS).



Elucidation of the mechanism involved in the protection against
postprandial oxidative damage in human by dietary
polyphenols.



Polyphenols: beyond antioxidant activity.



Skin as a window for internal disease; Noninvasive evaluation
of skin biomarkers and customized skin treatment.



Nano-gold particles in the treatment of psoriasis.

Laboratory of Neuropharmacology, Neuro-Oncology and Neural Engineering
Philip Lazarovici, PhD
Jacob Gitlin Chair in Physiology

Tel: 972-2-6758729 | Tel Cellular: 972-54-5441859
E-mail: philipl@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine2.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/philipl.aspx

Research Topics

 Investigations of human umbilical cord blood stem cells for therapy of neurological disorders.
 The role of NGF in glioma tumor development.
 Neuroprotective mechanisms of NGF in brain ischemia-reperfusion injury.
 Development of a novel cyclic peptide - disintegrin based drug targeting α4β1, for Multiple Sclerosis (MS)
therapy.

Cyclic peptide model

Cyclic peptide
therapy in MS mice

Cord blood stem cell therapy
in neurological disorders

Neuroprotection in
brain ischemia

Laboratory of Immunopharmacology: Asthma and Allergy
Francesca Levi-Schaffer, PhD
Isaac & Myrna Kaye Chair in Immunopharmacology

Tel: 972-2-6757512 | Tel Cellular: 972-54-4551401
E-mail: francescal@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine2.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/francescal.aspx

Research Topics

 CD48 as a target for the treatment of asthma and as a novel biomarker.
 Specialized pro-resolving mediators and CD300a engage mast cells and
eosinophils to promote the resolution of allergic responses.
 CD48 as expressed by mast cells and eosinophils: a central receptor in atopic
dermatitis.
 Hypoxia regulated mast cells and eosinophils: a possible role for these cells in COPD.
 Glucocorticoid-sparing effect through activation of the inhibitory. receptor CD300a on mast cells – a novel
approach to a better treatment for allergic diseases.
 The role of the mast cell inhibitory receptor Siglec-7 in mastocytosis.
 The Allergic Effector Unit – the unique mast cell-eosinophil cross-talk.

Laboratory of Pharmaco-epidemiology
Ilan Matok, PhD
Tel: 972-2-6757578 | Tel Cellular: 972-54-4738508
E-mail: ilanma@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/IlanMa.aspx

Research Topics
 The association between cardiovascular medication
use and motor & cognitive decline in the elderly.
 The safety and efficacy of new oral anticoagulants.
 Safety and effectiveness of medication use in
pregnant women and children.
 The effectiveness of Computerized Clinical

Decision Support System (CDSS) for the prevention
of medication errors in hospitalized patients.

Laboratory of Research on Natural Products
Raphael Mechoulam, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758634
E-mail: mechou@cc.huji.ac.il
Personal Website: רפאל משולם

Research Topics
 Chemistry and biological activities of cannabinoids.

 Synthesis and biological evaluation of novel CB2
agonists.
 Chemistry of endogenous cannabinoids and their
mechanism of action.

Laboratory of Cell Metabolism: Metabolism and cell identity
Arieh Moussaieff, PhD
Tel: 972-2-6757197 | Tel Cellular: 972-50-7722689
E-mail: ariehm@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: אריה מוסאיוף

Research Topics
 Stem cell metabolism.
 Metabolism in the
early development
of the embryo.

Laboratory of Somatosensation and Pain
Avi Priel, PhD
Tel: 972-2-6757299 | Tel Cellular: 972-52-8986639
E-mail: avip@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: avipriel.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 The molecular mechanism of action of the pain receptor, TRPV1.
 Modulation of the pain pathway by natural toxins.
 The role of pain receptors in inflammatory-mediated diseases.

Laboratory of Cancer Research
Reuven Reich, PhD
Dame Susan Garth Chair in Cancer Research

Tel: 972-2-67575052
E-mail: reuvenr@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine2.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/reuvenr.aspx

Research Topics

 Regulation of tumor progression and metastasis formation in ovarian
carcinoma.
 Embryo implantation.
 Development of zinc-enzyme inhibitors.
 Development of novel gene silencing platforms.

Laboratory of Microtubule Structure and Dynamics
Israel Ringel, PhD – Professor Emeritus
Harry W. & Charlotte Ullman Labov Chair in Cancer Studies
Tel: 972-2-6758736 | Tel Cellular: 972-54-8820842
E-mail: israelr@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: ישראל רינגל

Research Topics

 Biophysical studies of microtubule dynamics and drug action.

Changes in 31P-MR spectra of viable SC3 cells
embedded in Matrigel

Water-suppressed H-NMR spectra of cell extracts
from an ovarian tumor

Laboratory of Biopharmaceutics –Oral Drug Delivery
Abraham Rubinstein, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758603 | Tel Cellular: 972-52-8716448
E-mail: avrir@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: אברי רובינשטיין

Research Topics
 Targetable polyacrylamide for theranostics in malignant diseases.
 Targeting the inflamed mucosa by directed nano-vehicles in IBD.
 Multi-drug synchronized input rates by remote degrading hydrogels.
 Modified polysaccharides for colon-specific drug delivery and biodegradable implants.
 Mucoadhesion in the gastrointestinal tract and oral drug delivery.

Laboratory of Diabetes Research
Shlomo Sasson, PhD
Adolf D. and Horty Storch Chair in Pharmaceutical Sciences
Tel: 972-2-6758798 | Tel Cellular: 972-54-8041241
E-mail: shlomo.sasson@mail.huji.ac.il
Personal Website: שלמה ששון

Research Topics

 Development of novel antihyperglycemic drugs.
 Effects of nutrients on function and viability of insulin secreting β-cells.
 Cross-talk between β-cell and microvascular endothelial cells in islets
of Langerhans.
 Regulation of glucose transport.
 Development of endothelial cell dysfunction in type 2 diabetes.

2,4:3,5-dibenzylidene-D-xylose-diethyl dithioacetal in diabetic therapy

Mechanism of 4-hydroxyalkenal-induced adaptation
and damage in β-cells and vascular endothelial cell

Laboratory of Traumatic Brain Injury (TBI)
Esther Shohami, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6757513 | Tel Cellular: 972-54-8820684
E-mail: esty.shohami@mail.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/estys.aspx

Research Topics
 Therapeutic approaches for

traumatic brain injury
disorders.

Pathophysiological mechanisms of secondary brain injury targeted by drugs

Laboratory of Modeling Enzymatic: Reactions and Designing new Enzymes
Avital Shurki, PhD
Tel: 972-2-6758696 | Tel Cellular: 972-54-2296089
E-mail: avitalsh@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: אביטל שורקי

Research Topics
 Computational Enzyme Design.

 Computational Method development.

Laboratory of Obesity and Metabolism
Yossi (Joseph) Tam, D.M.D., PhD
Tel: 972-2-6757645 | Tel Cellular: 972-58-7157712
E-mail: yossit@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: yossitam.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Identifying the role of the peripheral endocannabinoid system in
leptin resistance and obesity.
 Exploring the signaling pathways activated by hepatic CB1
receptor in obesity-induced hepatic steatosis.
 Elucidating the role of proximal tubular CB1 receptor in obesityinduced renal dysfunction.

 Targeting proximal tubular CB1 receptor for the treatment of
diabetic nephropathy.
 Assessing the contribution of the peripheral endocannabinoid
system to the development of obesity in Prader-Willi syndrome.

CB1 mechanisms involved in liver fat accumulation

Laboratory of the role of Stress Signaling in Health and Disease
Boaz Tirosh, PhD
Tel: 972-2-6758730 | Tel Cellular: 972-54-4343108
E-mail: boazt@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/publications/researchersPages/pages/boazt.aspx

Research Topics
 Identification of novel subsets of plasma cells.
 Identifying B cell specific signals that control the architecture
of lymphoid tissues.
 The role of endoplasmic reticulum stress in viral infection.

 The role of stress signaling in drug induced liver injury.

ER stress and UPR

Laboratory of Innovative Dermal, Transdermal and Transmucosal Delivery
Elka Touitou, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758660 | Tel Cellular: 972-54-6380819
E-mail: elka.touitou@mail.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/elkat.aspx

Research Topics
 New drug delivery systems for enhanced dermal
and transdermal administration.
 Novel nasal nanocarriers for delivery of drugs and diagnostics to brain.
 Treatment of CNS diseases by nasal drug delivery.

Laboratory of Organic Synthesis and Methodology
Dmitry Tsvelikhovsky, PhD
Tel: 972-2-6757032 | Tel Cellular: 972-52-2915440
E-mail: dmitryt@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://tsvelikhovskyresearchgroup.shteeble.com

Research Topics
 Design and development of new
reactions/transformations, catalysts, and synthetic
methodologies.
 Application of novel methodologies for target-oriented
total synthesis of natural products.
 Mechanistic studies of novel synthetic transformations.

Laboratory of Psychopharmacology
Marta Weinstock-Rosin, PhD – Professor Emeritus
The Storch Chair of Pharmaceutical Science
The Leon and Minna Deutsch Chair of Psychopharmacology

Tel: 972-2-6758731 | Tel Cellular: 972-52-5836442
E-mail: martar@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/martar.aspx

Research Topics
 Development of novel drugs for the treatment
prevention of neurodegenerative diseases.
 Development and assessment of novel multifunctional

The inhibition of ChE by carbamates

indoline derivatives for the treatment of ulcerative
colitis, rheumatoid arthritis and lung injury.
 Investigation of changes in serotonergic and

dopaminergic transmission induced by prenatal stress:
influence of maternal treatment with antidepressants.

Prenatal stress

Laboratory of Nucleic Acids Chemistry
Eylon Yavin, PhD
Tel: 972-2-6758692 | Tel Cellular: 972-54-2343270
E-mail: eylony@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/eylony.aspx

Research Topics
 Antigene and antisense based therapies.
 Novel PNA molecular beacons as probes for
early detection of cancer.
 siRNA and miRNA synthesis and delivery.
 PNAs as anti-malaria agents.

Laboratory of Dermal Toxicology and Autoimmunity
Uri Wormser, PhD
Tel: 972-2-6584073 | Tel Cellular: 972-54-5380417
E-mail: wormser@cc.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/uriw.aspx

Research Topics
 Novel peptides for treatment of multiple sclerosis.

Normal

 Novel peptides for treatment of systemic lupus
erythematosus.
 Novel iodine formulation for skin burns.

Effect of iodine pretreatment on
oxidative burst of activated mouse
peritoneal neutrophils

Therapeutic effect of peptides on EAE mice

Sick

Laboratory of Addiction Neuroscience
Rami Yaka, PhD
Tel: 972-2-6758735 | Tel Cellular: 972-52-5924655
E-mail: yaka@md.huji.ac.il
Personal Website: ramiyaka.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Inhibiting drug-induced neuroadaptations
during withdrawal to prevent relapse.
 The role of oxidative stress in drug addiction.
 Eraser of cue-induced drug seeking.

ZIP , lead compound peptide drug ab
cocaine-induced conditioned place pr
brain nucleus accumbens area
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המכו למחקר רפואי – ישראלקנדה

החוג למדעי ביורפואיי

רשימת חוקרי ונושאי המחקר לתואר מוסמ
ראש החוג :פרופ' שושי אלטוביה

מזכירות המכו למחקר רפואי
הפקולטה לרפואה
ת.ד12272 .
ירושלי91120 
טלפוני02-6757527 ;02-6758186 :

החוג למדעים ביו-רפואיים )(602
רשימת מגמות
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לביוכימיה ,מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה )(6029
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לביולוגיה של התא ,אימונולוגיה וחקר הסרטן
)(6028
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לגנטיקה של האדם )(6026
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה למיקרוביולוגיה )(6027
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לנוירוביולוגיה )(6020



המכו למחקר רפואי – לימודי לתארי מתקדמי










ביוכימיה ,מטבוליז ואנדוקרינולוגיה )(6029

המגמה לביוכימיה ,מטבוליזם
ואנדוקרינולוגיה )(6029

רשימת החוקרים
פרופ' בארי אליוט
ביה"ס לרפואה
המח' לתזונה ולמטבוליזם של האדם
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31
טלפון02-6758298 :
berry@md.huji.ac.il

מומחה לרפואה פנימית ,דיאטה והפרעות אכילה

פרופ' בר-שביט צבי
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר,קומה  ,2חדר 224
טלפון02-6758363 :
barsha@cc.huji.ac.il

מעורבות גורמי תעתוק ) (transcription factorsבבקרת התמיינות
אוסטאוקלסטים.
ציטוקינים כמתווכי התמיינות אוסטאוקלסטים.
העברת אותות לבקרת אוסטאוקלסטוגנזה ע"י .Toll-like receptors

פרופ' בר-תנא יעקב
ביה"ס לרפואה
המח' לתזונה ולמטבוליזם של האדם
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31

חקר מטרות ) (targetsמולקולריות ופיתוח תרופות לסינדרו המטבולי )השמנה,
דיסליפידמיה ,סוכרת ,יתר לחד ,סרט מעי גס ,סרט שד(

טלפון02-6758305 :
bartanaj@cc.huji.ac.il

פרופ' ברנהולץ יחזקאל )חזי(
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  ,3בנין  ,4חדר 8A
טל 02-6757615
yb@cc.huji.ac.il

שימוש בליפוזומים כנשאי גנים ,אוליגונוקלאוטידים,
,siRNAתרופות  ,אנטיגנים )לחיסונים( ,וגורמי גידול :מן המחקר התיאורטי
ליישום הקליני ,כולל ניסויים בבני אדם.
פיתוח אנטיאוקסידנטים חדשים.



פרופ' ברנר תלמה
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6778621 :
brenner@cc.huji.ac.il

מעורבות ציטוקינים בתגובות דלקתיות ובדהמיאלינציה במערכת העצבים
המרכזית בטרשת נפוצה ובמודל ניסויי בחיות.
טיפול במעכבי ניטריק אוקסיד סינטאז בדלקת מוח אוטואימונית
עיכוב מערכות העברת הסיגנלים במסלול סינתזה של טומור נקרוזיס פקטור ,
כטיפול בתגובות דלקתיות במערכת העצבים המרכזית.



פרופ' גביזון רות
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6777858 :
gabizonr@hadassah.org.il

מחלות פריונים; חקירת המנגנון של המחלה הגנטית ביהודים ממוצא לובי.

דר' גרוס עינב

To understand fundamental questions in the oxygen and redox biology field
we are using behavioral, molecular physiology, and biochemical approaches

ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 123
טלפון02-6758336 :
einavg@ekmd.huji.ac.il

דר' גרליץ עופר
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,4חדר 4202

הבקרה הגנטית של יצירת איבר – כנף הזבוב כמערכת מודל .זיהוי גנים חיוניים
המעורבים ביצירת הכנף ,ואפיון תפקידם בשלבי התפתחות נורמלית ופגומה.

טלפון02-6757528 :
offerg@ekmd.huji.ac.il

פרופ' דור יובל
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בניין ,חדר 38
טלפון02-6757181 :
yuvald@ekmd.huji.ac.il


ביולוגיה התפתחותית ודינאמיקה רקמתית של הלבלב.
מודלים עכבריים לסוכרת נעורים ולרגנרציה של תאים מייצרי אינסולין.
תפקיד תאי גזע בהתפתחות ורגנרציה .

פרופ' הורוביץ מיכל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
בניין רפואת שיניים ,קומה  ,2חדר 404
טלפון02-6757588 :
  horowitz@cc.huji.ac.il


פיזיולוגיה סביבתית :עמידות צולבת ) (cross-toleranceמושרית על ידי אקלום
לחום; דו-שיח בין מנגנונים מולקולאריים ופיזיולוגיים; תרומת המיטוכונדריה
לעמידות צולבת ותפקיד הhypoxia inducible factor 1α-



פרופ' וייס רם
ביה"ח הדסה עין כרם
מחלקת ילדים
טלפון02-6776469 :
weissr@hadassah.org.il

ניטור סוכר רציף בחולי סוכרת
מנגנוני תחלואה בילדים שמנים )דגש על סוכרת וכבד שומני(
מנגנוני בקרת תאבון והורמוני מערכת העיכול
הסינדרום המטבולי בילדים ומבוגרים



דר' וינר ראובן
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 119
טלפון02-6757327 :
reuvenw@ekmd.huji.ac.il

הבנת המנגנו המולקולרי של עיבוד חלבוני על יד יוביקויטי וחלבוני דמויי
יוביקויטי בעזרת שיטות של ביולוגיה מולקולרית ,ביוכימיה וביולוגיה מבנית
). (X-ray crystallography

פרופ' זיו אהוד
ביה"ח הדסה עין-כרם
יחידת הסוכרת
קומת  ,4בנין  ,10חדר 57

מעבר של מקרומולקולות מהמעי למערכת הדם  -מתן אנטרלי של אינסולין.
מנגנון הופעת הסוכרת מסוג  (NIDDM) 2ומניעתה .מודל הפסמון.

טלפון02-6777558 :
ehud@hadassah.org.il

פרופ' חיג'אזי עבד
ביה"ח הדסה עין-כרם
ביוכימיה קלינית
קומה 3

ממאירות במחלת הסרטן.
תהליכים פיברינוליטיים )פרוק קרישי דם(.

טלפון02-6776550 :
abdal@hadassah.org.il

פרופ' חביון מוטי
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 40
טלפון02-6758160 :
mottiec@ekmd.huji.ac.il

הגנה רקמתית על ידי פרה-קונדישונינג :אפיון נזקים ודרכי טיפול.
פיתוח תרופות אנטיאוקסידנטיות לטיפול במצבים של אתגר חימצוני.
תהליכי הזדקנות ופגיעות רקמתיות הנובעות מאיסכמיה ורה-פרפוזיה של הלב
ורקמות העין.

פרופ' ידגר שאול
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומת  ,3בנין  ,3חדר 52
טלפון02-6758306 :
saulye@ekmd.huji.ac.il

מעורבות פוספוליפז ) A2אנזים מפתח בייצור פרוסטגלנדינים ולויקטוריאנים(
בתהליכי דלקת ואלרגיה.
פיתוח מעכבי פוספוליפז  A2לשם בקרה של מחלות הקשורות בתהליכים אלה.
תכונות זרימה של תאי דם והשפעתם על זרימה וחסימה בכלי דם.

דר' כהן אהוד
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניי בוטנר ,קומה  ,1חדר 122
טלפו02-6757328 :
 ehudc@ekmd.huji.ac.il

הביולגיה התאית של אגרגציית חלבוני והשפעות הגומלי של תהלי ההזדקנות
ואגרגציית חלבוני רעילה.



פרופ' לורברבאום-גלסקי חיה
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 222
טלפון02-6757465 :
hayag@ekmd.huji.ac.il

תכנון ובניית חלבונים היברידיים באמצעות איחוי גנים והכוונתם לתאי מטרה.
שימוש בחלבונים אלה כמולקולות מטרה לטפול בפגמים במערכת החיסונית
ובסוגי סרטן מסוימים .וכסמנים ביולוגיים ללימוד המערכת החיסונית ובקרתה.

פרופ' לייבוביץ גיל
ביה"ח הדסה עין -כרם
השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
טלפון02-6776788 :
gleib@hadassah.org.il

אנדוקרינולוגיה כללית
סוכרת
מחלות יותרת המוח
גידולים נוירואנדוקריניים )קרצינואיד ,גידולים של איי הלבלב(
מחלות בלוטת התריס 

פרופ' מיוחס עודד
א .בקרת ביטוי גני ברמת התירגו בתגובה לחסר בחמצ.
ב .התפקיד של זרחו החלבו הריבוזומלי  S6בהתמרה סרטנית בפנקראס.

ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומת  ,3בנין  ,3חדר 43
טלפון02-6758290 :
 meyuhas@cc.huji.ac.il

דר' מלול דניאל
ביה"ח הדסה עין-כרם
השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
מכון שרת ,קומה ת -1
טלפון02-6778398 :
danielle@md.huji.ac.il



בקרת ביטוי הגן לאינסולין ע"י גלוקוז ,במצב נורמלי  GSF/PDXכפקטור
משפעל.



אלמנטים המבקרים את ביטוי הגן ל GSF/PDX -מאדם.



השפעת היפרגליקמיה על איי לנגרהנס או מצב של "רעילת גלוקוז".



גישות לתרפיה גנית תאית של מחלת הסוכרת.


יצירת תאי כבד מייצרי אינסולין.



התמיינות תאי .B

פרופ' נווה-מני טלי
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז מינרוה לחקר הסידן והעצם
טלפון02-6776789 :
tally@hadassah.org.il

 .1בקרת ביטוי הג להורמו הפרתירואיד ) (PTHהקובע רמות סיד בד
וחוזק עצ
 .2מנגנוני בקרת ביטוי גני לאחר השיעתוק :איטראקציות   RNAחלבו
הקובעות את יציבות ה mRNA ואת תרגומו ,תפקיד microRNAs
 .3לולאות משוב במאז מינרלי במצבי בריאות ובאי ספיקת כליות



פרופ' סידר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 28
טלפון02-6758167 :
cedar@cc.huji.ac.il

תפקיד המתילציה בבקרת גנים בתאים אנימליים.
יחידות רפליקציה בתאים אנימליים.
מנגנון רגולציה של גנים שמתבטאים מאלל אחד.

פרופ' פיינסוד אברהם
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3210
טלפון02-6758157 :
fainsod@cc.huji.ac.il

השפעת האלכוהול )אתנול( על התפתחות העובר – ערכת מודל
ל.Fetal Alcohol Syndrome -
גני ה) caudal -לדוגמת  (Xcad, Cdxכבקרי תהליכים עובריים ובבוגר כגון
קביעת הצירים העובריים ,יצירת אפיתל המעי.
הקשר בין גני ה caudal -וגידולים ממאירים במעי.

פרופ' פרוש זאב
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,3חדר 3211
טלפון02-6758308 :
zparoush@cc.huji.ac.il

מנגנוני בקרה שלילית על התבטאות גנים בשלבים עובריים מוקדמים) בזבובי
הדרוזופילה( :זיהוי גנים החיוניים לרפרסיית תעתוק ואפיון מולקולרי של
תוצריהם החלבוניים.

דר' קורמן סטנלי
ביה"ח הדסה עין כרם
ביוכימיה קלינית
טלפון02-6778420 :
korman@hadassah.org.il



פרופ' קנר ברוך
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 219
טלפון02-6758506 :
kannerb@cc.huji.ac.il

ביולוגיה מולקולרית של העברת נוירוטרנסמיטרים :מבנה ותפקיד
הנשאים.
מנגנון הפעולה והבקרה של העברת נוירוטרנסמיטרים.

דר' קרני רותם
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר,קומה  ,1חדר 120
טלפון02-6758289 :
 rotemka@ekmd.huji.ac.il

 .1מעורבות פקטורי שחבור בסרט ואפיונ כסוג חדש של גני מחוללי סרט
)אונקוגני(
 .2שימוש באנליזות של ריצו עמוק של  RNAלמציאת גני המטרה של
פקטורי שחבור ספציפיי
 .3השפעת שחבור חליפי על מסלולי העברת סיגנאלי ואפיו ביוכימי וביולוגי
של צורוני חלבו חדשי של מולקולות העברת סיגנאלי בתא

פרופ' רביד שוש
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  1חדר 118

מעורבות ובקרה של חלבוני הציטוסקלטו בתנועת תאי סרט גרורתיי
בתהלי יצירת גידולי משניי.

טלפון02-6758283 :
shoshr@ekmd.huji.ac.il

פרופ' רזין אהוד
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  2חדר 221

המנגנון המולקולרי של התפתחות תאי מאסט :ביולוגיה מולקולרית של התגובה
האלרגית.

טלפון02-6758288 :
ehudr@ekmd.huji.ac.il

פרופ' רזין אהרון
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
טלפון02-6758172 :
 razina@md.huji.ac.il



פרופ' רחמימוב חנה
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  ,3בנין  ,4חדר 6
טלפון02-6758511 :
hannah@cc.huji.ac.il

ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית של המשחלף לנתרן-סידן בלב ובמח.
ארגון חלבון המשחלף נתרן-סידן בממברנת פני התא :חשיבות גשרים
דיסולפידיים.
הקשר בין המשחלף נתרן-סידן וסיבוכים קליניים הנובעים ממתן ציקלוספורין
למושתלים ו PSC833 -למקבלי כימותרפיה.

דר' שאוליאן איתן
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניי בוטנר ,קומה  ,1חדר 121
טלפו02-6758616 :

  eitansh@ekmd.huji.ac.il

פעילות פקטור השעתוק  AP-1בהישרדות התא ובחלוקתו בתגובה לקרינת UV
ועקה סביבתית
איתור ואפיו גני הפעילי בחלוקת התא ובמניעת הזדקנות תאית.
אפיו מנגנוני המתווכי דיכוי תעתוק של  tumor suppressorsע"י פקטור
התעתוק .AP-1

פרופ' שופרו יואל
ביה"ח הדסה עין כרם
מח' נשים ויולדות
טלפון02-6754174 :
   yoelsh@ekmd.huji.ac.il

שיפור איכות הביצית בגיל המבוגר
שיפור הדרכי לברירית גמטות בהפריה חו גופית
פיתוח אמצעי בלתי פולשניי להערכת איכות העובר בתרבית

פרופ' שטרן-באך יעל
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 220
טלפון02-6757444 :
yaelste@ekmd.huji.ac.il

אפיון ,מבנה ופעילות של חלבונים המשתתפים בתהליכי למידה וזיכרון,
בהתפתחות מערכת העצבים ובמחלות נוירולוגיות כמו שבץ ,אפילפסיה
ואלצהיימר .דגש על תעלות יוניות המופעלות על ידי גלוטמאט.

דר' שרון רונית
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 223

מנגנוני תאיי המעורבי בניוו עצבי במחלות ניווניות של המח ובעיקר בפרקינסו

טלפון02-6758170 :
ronitsh@ekmd.huji.ac.il



(6028)  אימונולוגיה וחקר הסרט,ביולוגיה של התא

 אימונולוגיה,המגמה לביולוגיה של התא
(6028) וחקר הסרטן














































רשימת החוקרים
דר' אבן-רם שרונה
ביה"ח הדסה עין-כרם
בניין אם וילד ,קומה  2חדר 243
המכון לתרפיה גנטית
המרכז לחקר תאי גזע עובריים
טלפון02-6778920 :
sharonaer@hadassah.org.il

תאי גזע עובריים אנושיים -הכוונת התמיינות על ידי מרכיבי המטריקס החוץ
תאי ,מנגנוני  mechanotransductionוארגון השלד התוך-תאי .

דר' אלקין מיכאל
יחסי גומלי בי תאי ממאירי ומיקרוסביבה שלה בגידולי סרטניי
פירוק המטריקס החו תאי בסרט ובדלקת
סרט תלוי דלקת
מחלת כליות בחולי סוכרת

ביה"ח הדסה עין-כרם
יחידה לחקר גדולים ממאירים
קומה ת3-
טלפון02-6776598 :
melkin@hadassah.org.il

פרופ' אור ראובן
ביה"ח הדסה עין-כרם
השתלת מח עצ
קומה  ,3מכון שרת
טלפון02-6778352 :
reuvenor@hadassah.org.il




פרופ' אילת דן
ביה"ח הדסה עין-כרם
רפואה פנימית
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31
טלפון02-6758184 :
eilatd@md.huji.ac.il

הכנת היברידומות ונוגדנים מונוקלונליים למרכיבי גרעין במחלות אוטו -
אימוניות .לימוד הספציפיות והתכונות הביולוגיות של נוגדנים אלה  .מבנה הגנים
לאימונוגלובולינים המקודדים ליצירת נוגדנים עצמיים.
הכנת עכברים טרנסגניים המבטאים גנים לנוגדנים עצמיים.
חקירת מנגנוני סבילות חיסונית בתאי  Bבעכברים בריאים ובעכברים
אוטואימוניים.
עריכת קולטנים באוכלוסיות של תאי  Bבאיברים אימונולוגיים ראשוניים
ושניוניים.
חקירת מנגנוני נזק של נוגדנים עצמיים במחלות אוטואימוניות  -לימוד ריאקציות
צולבות ) (cross-reactionsשל נוגדנים ל  DNA-עם חלבונים על שטח פני התא ,
אפיון האנטיגנים בשיטות של אנליזת חלבונים וביולוגיה מולקולרית.



דר' בהר עודד
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  2בנין  3חדר 3213

חקר מנגנוני המעורבי במוות של נוירוני של מערכת העצבי במחלות ניווניות
של המוח.
בקרת התנועה וחלוקה של תאי גליה נורמליי וסרטניי במוח

טלפון02-6758340 :
odedb@ekmd.huji.ac.il

פרופ' בן-נריה ינון
ביה"ס לרוקחות
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה  ,5חדר 31
טלפון02-6757460 :
yinon@cc.huji.ac .il

מנגנונים להפעלת גנים בתגובה לגירויים חוץ-תאיים.
מעורבות מערכת פרוק החלבונים באמצעות אוביקויטין בשפעול גנים.
בירור תפקיד גורם השיעתוק  NF-kappaBבתגובות ביולוגיות באמצעות
עכברים טרנסגניים.
מנגנונים ותפקידם של מסלול ה - Wntבתאים ועכברים.

דר' בן-פורת איתי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
בני ,3 קומה קרקע ,חדר 59
טלפו02-6757006 :
 ittaibp@cc.huji.ac.il

גנים המקדמים יכולת גרורתית בסרטן השד
קשרים בין תאי גזע וסרטן
תהליך ה cellular senescence-ותפקידיו במניעת סרטן

פרופ' בן-ששון שמואל )מולי(
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,4בנין  ,3חדר 41

הבסיס המולקולרי להתפתחות סוכרת מסוג 2

טלפון02-6758338 :
mulib@ekmd.huji.ac.il



פרופ' בניאש מיכל
ביה"ס לרוקחות,
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה 5
טלפון02-6758782 :
baniyash@cc.huji.ac.il

אפיון מנגנוני בקרה המפקחים על ביטוי הגן המקדד לתת היחידה  Zetaשל ה - T
 cell- Receptor (TCR) complexתת יחידה זו בעלת תפקיד מפתח במבנהותפקוד קומפלקס ה.TCR-
הקשר בין קומפלקס ה  TCR-לבין שלד התא  -חשיבות בהעברת אותות שפעול
לתאי  Tנורמלים ופתולוגיים.
הבנת הקשר בין חסר חיסוני ו/או ממאירות לבין פגמים בביטוי ו/או בתפקוד
חלבוני קומפלקס ה  TCR-המעורבים בהעברת סגנלים המשפעלים תאי .T
שרשראות קומפלקס ה  TCR-המעורבות בהעברת סיגנלים  -האם הן אופייניות
לתאי  Tבלבד או מייצגות משפחת חלבונים המתפקדים במערכות תאיות נוספות.

פרופ' ברגמן יהודית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3205
טלפון02-6758362 :
yehuditb@ekmd.huji.ac.il

¾ : OCT -פקטור שעתוק החיוני להתפתחות העוברית ולהתמיינות ,בקרתו
ותפקידו בתאים עובריים נורמליים וסרטניים .דמתילציה ספציפית לתאי :B
מנגנון מולקולרי ותפקיד בהתמיינות .בקרה חיובית ושלילית של ביטויי הגן
המקודד לרצפטור שעל תאי  Tקובעת את ייחודיות הביטוי ברקמה .

פרופ' בר-שביט צבי
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 221
טלפון02-6758363 :
barsha@cc.huji.ac.il

מעורבות גורמי תעתוק ) (transcription factorsבבקרת התמיינות
אוסטאוקלסטים.
ציטוקינים כמתווכי התמיינות אוסטאוקלסטים.
העברת אותות לבקרת אוסטאוקלסטוגנזה ע"י . Toll-like receptors

פרופ' בר-שביט רחל
ביה"ח הדסה ,מכון שרת
קומה  ,3חדר 71
טלפון02-6777563 :
barshav@md.huji.ac.il

חקר תהליכי התפשטות הפיזור הגרורתי )מטסטזיס( :מעורבות קולטנים
משופעלי פרוטיאזות ) ( PARsוהאינטראקציות בין תא -מצע חוץ תאי ).(ECM
שימוש במודלים תאיים תלת ממדיים לבירור מנגנון מולקולרי.

דר' ברגר מיכה
ביה"ס לרוקחות
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה  ,5חדר 517
טלפו6757103:
michaelb@ekmd.huji.ac.il

Genetic and biochemical dissection of quiescence in immune cells.



פרופ' ברקמן נוויל
ביה"ח הדסה עין כרם
מכון הריאה
טלפון02-6777783 :
Neville@hadassah.org.il

פרופ' גורודצקי רפאל
ביה"ח הדסה
מעבדת רדיוביולוגיה וביוטכנולוגיה
קומה ת 4-מכון שרת לאונקולוגיה
טלפון02-6778395 :
נייד050-7874684 :
rafi@hadassah.org.il

מנגנונים כמוטקטיים ופרוליפרטיביים של פיברין ותוצריו ,ושימושם להנדסת
רקמות .תאי גזע בוגרים לרגנרציה של רקמות.
רדיוביולוגיה :השפעת קרינה על רקמות נורמליות ועל רגנרציה של רקמות
חקר התכונות הפיזיקליות של העור.

דר' גרליץ עופר
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,4חדר 4202
טלפון02-6757528 :
offerg@ekmd.huji.ac.il

הבקרה הגנטית של יצירת איבר – כנף הזבוב כמערכת מודל
זיהוי גנים חיוניים המעורבים ביצירת הכנף ,ואפיון תפקידם בשלבי התפתחות
נורמלית ופגומה.

דר' גרנות צבי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3214

האינטראקציה בין המיקרו-סביבה הטרום גרורתית לתאי סרטן והשלכותיה על
התפתחות גרורות.

טלפון02-6758337 :
zvikag@ekmd.huji.ac.il

תפקידם של נויטרופילים בחיסול תאי סרטן גרורתיים.
עיצוב המיקרו-סביבה הטרום גרורתית על ידי הגידול הראשוני.

דר' דרניצקי -אלהלל מיכל
ביה"ח הדסה עין כרם
השרות הנפרולוגי
טלפון02-6776881 :
michale@hadassah.org.il



דר' הלמן אסף
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בניין  ,4חדר 4205
טלפון02-6758476 :
asafh@ekmd.huji.ac.il


אפיגנומיקה של מחלות שכיחות באדם

פרופ' יפה-נוף איתן
ביה"ס לרוקחות,
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה  ,3חדר 425
טלפון02-6758721 :
yefenof@cc.huji.ac.il

תהליכים קדם-ממאירים וסרטן רדום ).(tumordormancy
אפופטוזיס בתאי .T

פרופ' ישראלי יואל
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרט
קומה  ,2בניי ,3 חדר 3208
טלפו02-6758434 :
yisraeli@cc.huji.ac.il

 .1יצירת קוטביות וקביעת ציר במהל התפתחותאפיו המרכיבי
המולקולאריי.
 .2לוקליזציה תו תאית של  RNAבהתפתחות.
 בקרה ברמת תרגו ב RNA העובר לוקליזציה

פרופ' מבורך דרור
ביה"ח הדסה עי כר
מחלקה פנימית ב'
טלפו02-6777317 :
mevorachd@hadassah.org.il

פרופ' מנדלבוים עופר
ביה"ס לרוקחות,
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה 2
טלפון02-6757515 :
oferm@ekmd.huji.ac.il

 .1פעילות תאי הרג מסוג  NKבמחלות ויראליות וסרטניות.
 .2זיהוי ואפיון ליגנדים ורצפטורים המשתתפים בתהליך ההרג של תאי .NK
 .3תאי  NKבמהלך הריון.

פרופ' נווה-מני טלי
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז מינרוה לחקר הסידן והעצם
קומה 6
טלפון02-6776789 :
tally@hadassah.org.il

 .1בקרת ביטוי הג להורמו הפרתירואיד ) (PTHהקובע רמות סיד בד
וחוזק עצ
 .2מנגנוני בקרת ביטוי גני לאחר השיעתוק :איטראקציות   RNAחלבו
הקובעות את יציבות ה mRNA ואת תרגומו ,תפקיד microRNAs
 .3לולאות משוב במאז מינרלי במצבי בריאות ובאי ספיקת כליות



פרופ' נחושתן חובב
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לאונקולוגיה
מכו שרת
טלפון02- :
hovavnech@hadassah.org.il

פרופ' סילבר ג'סטין
ביה"ח הדסה
המח' לנפרולוגיה ויתר לחץ דם
טלפון02-6436778 :
silver@cc.huji.ac.il

דר' עקילאן רמי
ביה"ס לרוקחות
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרט
קומה  5חדר 43
טלפו02-6758609 :
  aqeilan@cc.huji.ac.il

תרומת גני מדקאי סרט בהתפתחות סרט שד ואוסטיואסרקומה,
תפקיד הג מדכא הסרט WWOX בהומיואסטאסיס וסרט.
תפקיד הג מדכא הסרט WWOX בתיקו נזקי DNA
כיצד חלבוני המכילי מתחמי  WWמבקרי מסלולי העברת אותות בסרט

פרופ' פיבך איתן
ביה"ח הדסה ,מכון שרת

תהליכי ויסות ההתרבות וההתמיינות במערכת הדם.

המטולוגיה
קומה ת ,3-חדר 38
טלפון02-6776751 :
fibach@cc.huji.ac.il

השראת התמיינות תאית כגישה טיפולית בלויקמיה.

פרופ' פיקרסקי אלי
ביה"ס לרפואה
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31
טלפון02-6758718 :

מודלים של סרטן בעכברים

peli@hadassah.org.il



פרופ' פרוש זאב
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3211
טלפון02-6758308 :
zparoush@cc.huji.ac.il

מנגנוני בקרה שלילית על התבטאות גנים בשלבים עובריים מוקדמים ) בזבובי
הדרוזופילה( :זיהוי גנים החיוניים לרפרסיית תעתוק ואפיון מולקולרי של
תוצריהם החלבוניים.

פרופ' פלד אמנון
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
טלפון02-6778780 :
peled@hadassah.org.il


מנגנוני הפעולה של כמוקינים ,שימוש בכמוקינים בתרפיה תאית וגנטית.

פרופ' קוטלר משה
ביה"ס לרפואה
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 41
טלפון02-6758190 :
mkotler@cc.huji.ac.il

בקרת הפרוטאז הרטרוויראלי בשלבים מוקדמים ומאוחרים של ההדבקה.
תפקיד חלבון ה VIF -של  HIV-1במחזור החיים של הנגיף.
בירור ואפיון הנגיף הגורם לתמותת קרפיונים בארץ.
השואה בין פעילות הטלומראז ל DNA -פולימראז המותנה בנוכחות  RNAבתאים
נורמליים וסרטניים .
מיפוי פפטידי של ה VIF -ומציאת פקטורים תאיים ,שעשויים להחליף את
הפעילות הרגולטיבית שלו.

פרופ' קצב-שפירא שולמית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  3חדר 3207
טלפון02-6758350 :
shulamitk@ekmd.huji.ac.il

אנליזה של מנגנון הפעולה של  vavכגן מסרטן.
פעילותו של  vavבהעברת אותות מקרום התא לגרעין )(signal transduction
בתאים ממערכת הדם .

דר' קרני רותם
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 120
טלפון02-6758289 :
rotemka@ekmd.huji.ac.il

 .1מעורבות פקטורי שחבור בסרט ואפיונ כסוג חדש של גני מחוללי סרט
)אונקוגני(
 .2שימוש באנליזות של ריצו עמוק של  RNAלמציאת גני המטרה של פקטורי
שחבור ספציפיי
 .3השפעת שחבור חליפי על מסלולי העברת סיגנאלי ואפיו ביוכימי וביולוגי
של צורוני חלבו חדשי של מולקולות העברת סיגנאלי בתא



פרופ' קשת אלי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרט
קומה קרקע ,בניי ,3 חדר 54
טלפו02-6758496 :
keshet@cc.huji.ac.il

בקרת גנים בתהליכי התפתחות עוברית
בקרת הגידול של כלי דם

פרופ' רביד שוש
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 118

מעורבות ובקרה של חלבוני הציטוסקלטו בתנועת תאי סרט גרורתיי
בתהלי יצירת גידולי משניי.

טלפון02-6758283 :
shoshr@ekmd.huji.ac.il

דר' רחמילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד ,קומה  2חדר 256
טלפון02-6777848 :
rjacob@hadassah.org.il





המגמה לגנטיקה של האדם
(6026
וייעוץ גנטי )6026

גנטיקה של האד וייעו גנטי )(6026



רשימת החוקרים
דר' אייגס רחל
ראש המעבדה לחקר תאי גזע,
המכו לגנטיקה רפואית,
המרכז הרפואי שערי צדק
טל02-6666721 :
 rachela@szmc.org.il

תאי גזע עובריי מאד כמודל לחקר:
 .1תסמונת  Xשביר
Myotonic Dystrophy type 1 .2
 .3בקרת אור טלומרי בראשית ההתפתחות העוברית

פרופ' אלטוביה שושי
ביה"ס לרפואה



בקרת ביטוי גנים בתגובה לשינויים בסביבה.

המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 322
טלפון02-6757212 :
shoshy@cc.huji.ac.il



ביולוגיה של מולקולות  RNAזעירות.

פרופ' אלטרסקו גאונה
המרכז הרפואי שערי צדק
יחידת אבחו טרו השרשתי
המכו הגנטי
טלפו02-6555130 :
 gheona@szmc.org.il

דר' בן-פורת איתי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרט
בני ,3 קומה קרקע ,חדר 59
טלפו02-6757006 :
ittaibp@cc.huji.ac.il

גני המקדמי יכולת גרורתית בסרט השד
קשרי בי תאי גזע וסרט
תהלי ה cellular senescenceותפקידיו במניעת סרט

פרופ' בן-ששון שמואל )מולי(
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,4בנין  ,3חדר 41
טלפון02-6758338 :
mulib@ekmd.huji.ac.il

גנום נורמלי מול גנום סרטני :תיכנון מושכל של תרופות אנטי-סרטניות )שימוש
בכלים של ביולוגיה תאית ,כימיה סינטטית וביואינפורמטיקה ,בשיתוף עם דר'
אורה פורמן-שולר(.



פרופ' ברגמן יהודית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3205
טלפון02-6758362 :
 yehuditb@ekmd.huji.ac.il

בקרת ביטוי גנים בתאי גזע.
בקרת ביטוי גנים במערכת החיסון.

פרופ' גביזון רות
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6777858 :
gabizonr@hadassah.org.il

מחלות פריונים; חקירת המנגנון של המחלה הגנטית ביהודים ממוצא לובי.

פרופ' גלון איתן
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד
קומה  2חדר 252
טלפון02-6778589 :
eithang@hadassah.org.il

פיתוח וקטורים חדשים ופיתוח שיטות לשימוש ב DNA -ערום לתרפיה גנטית.
פיתוח גישות פרמקוגנומיות לבחירת ביטוי גנים.
פיתוח מערכות הדמיה לגילוי ביטוי גנים .in vivo
פיתוח גישות בתרפיה גנטית לטיפול במחלות כבד.
פיתוח עכברים טרנסגנים לנגיף  HCVלהבנת מנגנוני התפתחות גידולי כבד.

דר' גרליץ עופר
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,4חדר 4202

הבקרה הגנטית של יצירת איבר – כנף הזבוב כמערכת מודל .זיהוי גנים חיוניים
המעורבים ביצירת הכנף ,ואפיון תפקידם בשלבי התפתחות נורמלית ופגומה.

טלפון02-6757528 :
offerg@ekmd.huji.ac.il

פרופ' דור יובל
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בניין  ,3חדר 38
טלפון02-6757181 :
yuvald@ekmd.huji.ac.il

ביולוגיה התפתחותית ודינאמיקה רקמתית של הלבלב.
מודלים עכבריים לסוכרת נעורים ולרגנרציה של תאים מייצרי אינסולין.
תפקיד תאי גזע בהתפתחות ורגנרציה.



דר' הלמן אסף
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן,
קומה  ,2בניין  ,4חדר 4205
טלפון02-6758476 :
asafh@ekmd.huji.ac.il

אפיגנומיקה של מחלות שכיחות באדם

פרופ' זלוטוגורה יואל
משרד הבריאות  תל השומר
שרותי בריאות הציבור
גנטיקה קהילתית

מחלות תורשתיות בעדות ישראל ובאוכלוסיה הערבית :שכיחויות ודרכי מניעה.

טלפון03-5348432 :
joelz@cc.huji.ac.il

פרופ' חוברס איתי
ביה"ח הדסה עיכר
מחלקת עיניי
טלפו02-6777228, 02-6777258 :
chowers@hadassah.org.il

פתוגנזה וגנטיקה של ניוון מקולרי גילי )(AMD

פרופ' טריינין מילאת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 7
טלפון02-6758468 :
millet_t@cc.huji.ac.il

אפיון של תהליכים הגורמים למוות של תאי עצב.
זיהוי ואפיון של גנים המשתתפים בהעברה סינפטית כולינרגית.
איפיו וזיהוי גני המעורבי בהפתחות ופעילות של תאי חוש לכאב .

פרופ' כהן עמיקם
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה  2בנין  4חדר 12

הורשה אפיגנטית בשמרים.
מנגנון יצירת הטרוכרומטין.
בקרת יצירה והתפשטות של מבנים הטרוכרומטיים.

טלפון02-6758630 :
amikamc@cc.huji.ac.il

פרופ' לוי-להד אפרת
המרכז הרפואי שערי צדק
היחידה לגנטיקה
טלפון02-6555130 :
lahad@szmc.org.il

גנטיקה של מחלת אלצהיימר.
גנטיקה של סרטן השד והשחלה באוכלוסיה.




פרופ' מיטרני-רוזנבאום סטלה
ביה"ח הדסה הר הצופי
מכו גולדי סאבד לתרפיה גנית
קומה  ,5חדר 5-139
טלפו02-5844724 :
stella@cc.huji.ac.il

 .1גנטיקה של מחלות שריר
 .2חקר מנגנוני במחלות ניוו שרירי

פרופ' מיינר ורדיאלה
ביה"ח הדסה עין-כרם
המרכז לגנטיקה קלינית,
המחלקה לגנטיקה ומחלות מטבוליות
בנין  7קומה 7
טלפון02-6776329 :
vmeiner@hadassah.org.il

גנטיקה מולקולרית ,שימוש במודלים בבעלי חיים להערכת תהליך
אתרוסקלרוטי.
שימוש וייצור מודלים של  knock outבעכבר וטרנסגנזיס.
אפיון של מחלות בשריר הלב.
הבנה וחקר מחלות גנטיות של הומאוסטזיס של כולסטרול.

פרופ' סידר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 28
טלפון02-6758167 :
cedar@cc.huji.ac.il

תפקיד המתילציה בבקרת גנים בתאים אנימליים.
יחידות רפליקציה בתאים אנימליים.
מנגנון רגולציה של גנים שמתבטאים מאלל אחד.
תפקיד המתילציה של  DNAבהתפתחות .המנגנון המולקולרי של הטבעה גנטית.
רגולציה של זמן רפליקציה במחזור התא ושל ביטוי מונו-אללי.

דר' סעדה -רייך אן
ביה"ח הדסה עי כר
המחלקה לגנטיקה ומחלות מטבוליות
בני מרכזי קומה 3
טלפו02-6776844 :
annsr@hadassah.org.il

הבנת מנגנו הפתוגנזה של מחלות מיטוכונדריאליות ומטבוליות

דר' ענבל עדי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  ,4בניין  ,4חדר 18
טלפון02-6757525 :
adiin@ekmd.huji.ac.il

 .1מנגנוני מולקולריי ותאיי בהתפתחות תאי פרוגניטורי של העי
 .2התפתחות מערכת כלי הד בעי
 .3מורפוגנזה של העי





פרופ' פיינסוד אברהם
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3210
טלפון02-6758157 :
fainsod@cc.huji.ac.il

השפעת האלכוהול )אתנול( על התפתחות העובר – ערכת מודל
ל.Fetal Alcohol Syndrome -
גני ה) caudal -לדוגמת  (Xcad, Cdxכבקרי תהליכים עובריים ובבוגר כגון
קביעת הצירים העובריים ,יצירת אפיתל המעי.
הקשר בין גני ה caudal -וגידולים ממאירים במעי.

דר' פיירמן מרינה
ביה"ח הדסה עין-כרם
הפקולטה לרפואת שיניים
קומה  4חדר 503
טלפון02-6757608 :
marinaf@cc.huji.ac.il

אנתרופולוגיה ביולוגית; גדילה והתפתחות; חקר ה DNA-הקדום.

פרופ' פלד אמנון
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
טלפון02-6778780 :
peled@hadassah.org.il

מנגנוני הפעולה של כמוקינים ,שימוש בכמוקינים בתרפיה תאית וגנטית.

דר' פרומקין איילה
ביה"ח הדסה עין-כרם
גנטיקה של האדם
בנין ראשי ,קומה  ,7חדר 7
טלפון02-6776932 :
Frumkin@hadassah.org.il

אבחון טרום לידתי .מנגנונים מולקולריים של אנומליות המתרחשות במהלך
ההתפתחות העוברית.

פרופ' פרוש זאב
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3211
טלפון02-6758308 :
zparoush@cc.huji.ac.il

מנגנוני בקרה שלילית על התבטאות גנים בשלבים עובריים מוקדמים ) בזבובי
הדרוזופילה( :זיהוי גנים החיוניים לרפרסיית תעתוק ואפיון מולקולרי של
תוצריהם החלבוניים .



פרופ' קצב-שפירא שולמית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  3חדר 3207
טלפון02-6758350 :
shulamitk@ekmd.huji.ac.il

אנליזה של מנגנון הפעולה של  vavכגן מסרטן.
פעילותו של  vavבהעברת אותות מקרום התא לגרעין )(signal transduction
בתאים ממערכת הדם  .

פרופ' ראובינוף בנימין
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד ,קומה 2
טלפון02-6777495 :
 benjaminr@ekmd.huji.ac.il

תאי אב אנושיים אמבריונליים – פלטפורמה טיפולית ,הבנת מנגנוני התרבות
והתמיינות.

דר' שגיא מיכל
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לגנטיקה ומחלות מטבוליות
טלפון02-6776329 :
msagi@hadassah.org.il

יועצת גנטית .אספקטים פסיכו-חברתיים של יעוץ גנטי.

פרופ' שרון דרור
ביה"ח הדסה עין-כרם
מחלקת עיניים
המעבדה לאופתלמולוגיה מולקולרית
קומה  ,5חדר 5
טלפון02-6777112 :
drorsh@ekmd.huji.ac.il




גנטיקה של מחלות הגורמות להתנוונות הרשתית ולעיוורון.
גנים המעורבים בהתפתחות אזורים שונים ברשתית העין.

דר' שרון רונית
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 223

מנגנוני תאיי המעורבי בניוו עצבי במחלות ניווניות של המח ובעיקר בפרקינסו

טלפון02-6758170 :
ronitsh@ekmd.huji.ac.il



(6027
המגמה למיקרוביולוגיה )6027

מיקרוביולוגיה )(6027



רשימת החוקרים
פרופ' אלטוביה שושי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 322
טלפון02-6757212 :
shoshy@cc.huji.ac.il

בקרת ביטוי גנים בתגובה לשינויים בסביבה.
ביולוגיה של מולקולות  RNAזעירות.

פרופ' אמסטר-חודר אורנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר קומה  ,3חדר 321
טלפון02-6758460 :
amster@cc.huji.ac.il



מנגנונים מולקולרים המעורבים בהעברת סיגנלים בחיידקים.




ארגון תוך-תאי של רנ"א וחלבונים :תא החיידק כמודל
מעורבות מערכת חישה חדשה באלימות של חיידקי E. coliהגורמים
לדלקות בדרכי השתן.

פרופ' אנגלברג-קולקה חנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה  ,0בנין  ,3חדר 46
טלפון02-6758250 :
hannae@ekmd.huji.ac.il

מוות מתוכנת באופ גנטי בתרבויות חיידקי :מנגנו ומשמעות התהלי.
היבטי חדשניי במחקר החיידקי כיצורי" רב-תאיי:"
א .תקשורת בי חיידקי.
ב .תהליכי התמיינות של חיידקי.
ג .פיתוח דור חדש של חומרי אנטיביוטיי.

פרופ' בלוק קולין
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפון02-6776542 :
block@hadassah.org.il

פרופ' בן-יהודה סיגל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,4חדר 420
טלפון02-6758600 :
sigalb@ekmd.huji.ac.il

אנו משתמשים בחיידק  Bacillus Subtilisכמערכת מודל לחקר תהליכי
התמיינות.
הכלים העיקריים המשמשים למחקר הם שיטות בביולוגיה מולקולרית ובביולוגיה
של התא )מיקרוסקופיה פלורוסנטית( .הנושאים העיקריים בהם נעסוק:
הבנת המנגנון המולקולרי של המעבר מחלוקת תא סימטרית לחלוקה
אסימטרית.
שינויים במבנה ה DNA-במהלך הספורולציה.
פענוח המנגנון המולקולרי של סגרגציית הכרומוזומים בחיידקים.
תקשורת מולקולרית בין חיידקים כבסיס לתהליכי התמיינות.



פרופ' ברגמן יהודית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3205
טלפון02-6758362 :
  yehuditb@ekmd.huji.ac.il

בקרת ביטוי גנים בתאי גזע.
בקרת ביטוי גנים במערכת החיסון.

פרופ' ברקוביאר הלל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 325
טלפון02-6758256 :
hb@cc.huji.ac.il

 .1שיטות מהירות לאפיון חיידקים פתוגניים.
 .2אבולוציה של חיידקים על ידי גנים שמורים.
 .3פתופיסיולוגיה של מיקובקטריה ושחפת )גנטיקה ,בקטריולוגיה,
אימונולוגיה(.

פרופ' גולדברג ישראל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
הבניין הבינלאומי ,קומה 1
טלפון02-6757415 :
israelg@ekmd.huji.ac.il



הנדסה מטבולית ביצירת חומצות אורגניות בפטריות חוטיות ובשמרים
)בשיתוף עם פרופ' עפרי פינס(.



ניקוי ואפיון האנזים מלאט דהידרוגנאז מפטריות חוטיות .בירור מנגנון
הבקרה על פעילות האנזים במעבר למצע ייצור חומצות אורגניות.



בירור מנגנון הביוסינתזה וההפרשה של קטוקרוטנואידים בחיידק
) Paracoccus Marcusiiבשיתוף עם פרופ' יוסי הירשברג(.

דר' גולנזר יעקב
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
הבניין הבינלאומי ,קומה 1
טלפון02-6758090 :
jacobg@ekmd.huji.ac.il



השפעת תרופות נגד טפילים על המערכת החיסונית.



שחרור איטי של נגזרות אמפוטריצין לטיפול נגד ליישמניה.



השפעת אימונומודולטורים על התפתחות טפילי מלריה.



השפעת אימונומודולטורים על התפתחות טפילי ליישמניה.

פרופ' ג'רוס נאיף
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,4חדר 424
טלפון02-6758233 :
  jarrous@md.huji.ac.il

 .1הביולוגיה המולקולרית של  ,Ribonuclease Pקומפלקס רב חלבוני הנושא
מולקולת רנ"א הדרושה לעיבוד של רנ"א בגרעין.
 .2פיתוח מערכת שחזור של קומפלקס חלבון-רנ"א של .Ribonuclease P
 .3תהליכי לוקליזציה והרכבה של קומפלקס חלבון-רנ"א בגרעין.
 .4רנ"א קטליטי ככלי לאינאקטיבציה של גנים פתוגניים.



דר' דזיקובסקי רון
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A023
טלפון02-6758095 :
rond@ekmd.huji.ac.il

אנו מתענייני בעיקר בבקרת ביטוי גני בטפיל  Plasmodium falciparumהגור
לתצורה הקטלנית ביותר של מלריה באד.
 מנגנוני בקרת ביטוי גני וירולנטיי.
 תפקיד ארכיטקטורת גרעי התא בבקרת ביטוי גני.
 מנגנוני שחבור חלופי ותפקיד.
 .4מתכונות החלפת אנטיגני והתחמקות ממערכת החיסו.

פרופ' הוניגמן אלכסנדר )אליק(
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  4בנין ) 6הדסה( חדר 40
טלפון02-6758645 :
alikh@ekmd.huji.ac.il

.1המנגנון המולקולרי המבקר את תגובת תאי סרטן לעקה חמצנית )היפוקסיה(
 .2מנגנון הפעולה של  CREBבבקרת ביטוי גנים בגרעין ובמיטוכונדריה
 .3פיתוח וקטורים נגיפיים לפגיעה ייחודית בתאי סרטן

פרופ' הנסקי עמנואל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 324
טלפון02-6758196 :
hanski@cc.huji.ac.il

 .1מנגנון מולקולרי של אלימות החיידק סטרפטוקוקוס-פיוגני – החיידק הטורף.
 .2זיהוי גורמי אלימות  in-vivoואינטראקציה של גורמים אלו עם המערכת
האימונית המולדת ).(innate

פרופ' וולף דנה
ביה"ח הדסה עיכר
המחלקה לוירולוגיה קלינית
קומה ת1
טלפו02-6777890 / 8570 :
danaw@ekmd.huji.ac.il

.1נגי ה :Cytomegalovirusמנגנוני תרופות אנטיויראליות חדשות ,הבנת
הפתוגנזה של הזיהו המולד במודלי ייחודיי ,מנגנוני רפליקציה והבשלה של
הנגי בתא
 .2פיתוח שיטות אבחנה מולקולריות וגישות מניעתיות חדשות לוירוסי

פרופ' ורבורג אלון 
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A025
טלפון02-6757080 :
alonw@ekmd.huji.ac.il





אקולוגיה ואפידמיולוגיה של מחלות הליישמניאזיס.
ביולוגיה של זבובי חול מעבירי ליישמניאזיס.
פיתוח שיטות הדברה של זבובי חול.





פרופ' זכאי-רונס זכריה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה 4
טלפון02-6758556 :
zichriar@ekmd.huji.ac.il

 .1עיכוב תאים סרטניים ממקור אדם ,ע"י נגיפים לא אונקוגניים ,בהדגש על
נגיפי ניוקסטל ).(NDV
 .2נגיפים של דרכי הנשימה.

פרופ' טרבולוס אלברט
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניי בוטנר ,קומה  ,4חדר 421
טלפון02-6757288 :
albertt@ekmd.huji.ac.il

הביולוגיה התאית והמולקולרית של פריונים

פרופ' טרכטנברג שלמה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומת קרקע/קומת ביניים
טלפון02-6757421 :
shlomot@ekmd.huji.ac.il



הארגון המולקולרי והסטרוקטורלי של מרכיבי השוטון בחיידקים.



הקשר בין מבנה הגן המקודד לחלבון פלגלין במוטנטים פגומי תנועה
והמבנה התלת ממדי של שוטון החיידק.



הבסיס המולקולרי והסטרוקטורלי לתנועת חיידקים חסרי שוטונים .הבסיס
המולקולרי והסטרוקטורלי לתנועה ומבנה הציטוסקלטון במיקופלסמה
וספירופלסמה.



הארגון המולקולרי של ג'לים ופוליאלקטרוליטים ביולוגיים במצב ממויים
כמודלים למטריקס החוץ-תאי.



תפקוד ומבנה של קומפלקסים חלבוניים מקרומולקולריים בתנאי טמפרטורה
גבוהה) (>80°Cו pH-נמוך ) - (1-2שוטוני חיידקים תרמופרליים
ואצידופיליים כמודל.

פרופ' יוגב דוד
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 320
טלפון02-6758176 :
yogev@cc.huji.ac.il



איתור ואיפיון גנים וירולנטים במיקופלסמה פתוגנית בשיטת הפחתת גנומים
.



מנגנון פעולה ומיפוי של רקומבינז חדש במיקופלסמה פתוגנית.



פרופילים וירולנטים של מיקופלסמה פתוגנית באמצעות .DNA microarray



הצמדות תאי מיקופלסמות לתאי המאכסן.



פרופ' יפה צ'רלס
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A026
טלפון02-6757435 :
cjaffe@cc.huji.ac.il

פיתוח חיסון לטפיל לישמניה.
 - Leishmaniaאימונולוגיה של חיסון ,ביוכימיה והנדסה גנטית של החלבונים מ-
L. donovaniשחשובים לחיסון נגד לישמניאזיס פנימי.
פיתוח של שיטות נוספות לאיפיון המחלה.
תפקידים של " "Protein kinasesבקיום הלישמניה .רגולציה ,איפיון וניקוי של
האנזימים ,השפעה על מערכת המשלים ,בידוד ואפיון גנים.

פרופ' כהן עמיקם
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה קרקע ,בניין 3
טלפון02-6758630 :
amikamc@cc.huji.ac.il

פרופ' כץ אהוד
ביה"ס לרפואה
מרכז צ'אנוק לוירולוגיה
המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 4
טלפו02-6758557 :
katzeh@cc.huji.ac.il

נגיפי האבעבועות
תרופות אנטינגיפיות
עמידות נגיפי לתרופות
סיקרי תרכבות לפוטנציאל האנטינגיפי שלה
תרכיבי נגיפיי

פרופ' מבורך דרור
ביה"ח הדסה
פנימית ב' ,האג לרפואה פנימית
טלפו02-6777317 :
mevorachd@hadassah.org.il

פרופ' מוזס אלון
ביה"ח הדסה עין-כרם
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה 7
טלפון02-6776540 :
mosesa@md.huji.ac.il



פרופ' מיטרני-רוזנבאום סטלה
 .1גנטיקה של מחלות שריר
 .2חקר מנגנוני במחלות ניוו שרירי

ביה"ח הדסה הר הצופים
מכון גולדין סבד לתרפיה גנית
קומה  ,5חדר 5-139
טלפון02-5844724 :
stella@cc.huji.ac.il

דר' מלול דניאל
ביה"ח הדסה עין-כרם
השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
מכון שרת ,קומה ת -1
טלפון02-6778398 :
danielle@md.huji.ac.il



בקרת ביטוי הגן לאינסולין ע"י גלוקוז ,במצב נורמלי  GSF/PDXכפקטור
משפעל.



אלמנטים המבקרים את ביטוי הגן ל GSF/PDX -מאדם.



השפעת היפרגליקמיה על איי לנגרהנס או מצב של "רעילת גלוקוז".



גישות לתרפיה גנית תאית של מחלת הסוכרת.


יצירת תאי כבד מייצרי אינסולין.



התמיינות תאי B

פרופ' מעיין שלמה
ביה"ח הדסה עי כר
המרכז לרפואת האיידס
המח' למיקרוביולוגיה קלינית
טלפו02-6776539 :
 shlomo_m@hadassah.org.il

פרופ' מרגלית חנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 319
טלפון 02-6758614 :
 hanah.margalit@ekmd.huji.ac.il

שימוש בגישות ממוחשבות מתחום הביואינפורמטיקה להבנת הקשר בין הרצף
למבנה ולתפקיד של חלבונים וחומצות גרעין .מנגנוני הכרה מולקולריים :הבנת
העקרונות המכתיבים הכרה מולקולרית על סמך אינפורמצית הרצף והמבנה.
אנליזה רחבת היקף של אינפורמציה גנומית.

דר' ניר-פז רן
ביה"ח הדסה עיכר
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפו02-6776543 :
 Ran.nirpaz@gmail.com

מאפיני אלימות בזני ליסטריה אשר בודדו מישראל ושיוכ למאפיני המחלה.
מאפיני אפידמיולוגי של מיקופלסמה הומנית  דיאגנוסטיקה ועמידות
לאנטיביוטיקה



דר' סטרכילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפון02-6776543 :
  jstrahilevitz@hadassah.org.il

אפיון ואפידמיולוגיה מולקולארית של מנגנוני עמידות ניידים לאנטיביוטיקה
ממשפחת fluoroquinolones
אפיון מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה ממשפחת beta-lactams

פרופ' סידר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 28
טלפון02-6758167 :
cedar@cc.huji.ac.il

תפקיד המתילציה בבקרת גנים בתאים אנימליים.
יחידות רפליקציה בתאים אנימליים.
מנגנון רגולציה של גנים שמתבטאים מאלל אחד.

פרופ' סימון איתמר
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,4חדר 423
טלפון02-6758992 :
itamarsi@ekmd.huji.ac.il 

שימוש בגישות גנומיות )מערכי דנ"א ושיטות ריצו מתקדמות( לחקר בקרת
השיעתוק תו התמקדות במחזור התא האנימלי.
במסגרת זאת אנו חוקרי
• חקר האירגו הגנומי של הכפלת הדנ"א והקשר בינו לבי מבנה הכרומטי
ובקרת השיעתוק.
• הבנת תפקיד המתילציה בהשתקת גני.
• תפקיד פקטור השיעתוק  P53בהתמרה הסרטנית.
• חקר השונות הלא גנטית במחזור התא.
המחקר במעבדה משלב גישות מולקולאריות וביואינפורמטיות ולכ יש יתרו
לבעלי רקע במחשבי

פרופ' פולצ'ק יצחק
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית
קומה -1
טלפון02-6776592 :
ItzhackP@ekmd.huji.ac.il





פיתוח תרופות חדישות ואמצעי הולכה חדשניי נגד מחלות פטרייתיות :שימוש
בקוניוגאט סוכרי והתרופה אמפותריצי.B 
חקר מנגנונ הרעילות של אמפותריצי B על רמה מוליקולרית.
מציאת תחלי למלכיט גרי (ירקרו) בטיפול במחלת הספרולגניה בדגי.
פיתוח תרופות מעכבי יצירת ביופיל בפטריות ולימוד על תהלי זה.



פרופ' פורמן-שולר אורה
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  , 4חדר 418
טלפון02-6757094 :
 oraf@ekmd.huji.ac.il

 .1איפיון ,מידול ומניפולציה של אינטראקציות בין חלבונים בעזרת מחשב
).(Docking; Design
• איפיון והנדסת אינטראקציות המתווכות על ידי פפטידים
• תכנון מעכבים
• חקר הבסיס המבני לחוזק וספציפיות של אינטראקציות
• איפיון מטרות קישור בעזרת מודלים חישובים מבוססי מבנה )דוגמא:
איתור חלבונים שעוברים פרנזילציה(
 .2מידול תנועתיות של חלבונים בעזרת כלים מרובוטיקה.
 .3אבולוציה ותפקיד של רצפים חוזרים בחלבונים.
*העבודה מערבת ביולוגיה חישובית ומבוססת על עקרונות כימו-פיזיקליים
וגישות בביואינפורמטיקה גם יחד .המודלים נבדקים בשיתופי פעולה עם
מעבדות ניסויות.

פרופ' פינס עופרי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר קומה  , 4חדר 419
טלפון02-6757203 :
ophryp@ekmd.huji.ac.il






מנגנונים מולקולרים להתפלגות כפולה ) (Dual Targetingשל חלבונים
במדורי התא האאוקריוטי והשתתפותם במחלות באדם.
פומרז :אנזים מטבולי במיטוכונדריה ומרכיב של התגובה התאית לנזקי DNA
בציטופלסמה והגרעין.
שמר האפייה כמודל לחקר תהליכים ומחלות באדם.
האבולוציה של מיקום כפול של חלבונים באאוקריוטים.

פרופ' פלד אמנון
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
טלפון02-6778780 :
peled@hadassah.org.il

מנגנוני הפעולה של כמוקינים ,שימוש בכמוקינים בתרפיה תאית וגנטית.

פרופ' פנט עמוס
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 4
טלפון02-6758548 :
amospa@ekmd.huji.ac.il



שימוש בנגיפים לתרפיה גנטית



מנגנונים מולקולריים בהכפלת נגיף האיידסHIV .



פיתוח נגיפים לשימוש כנגד מחלת הסרטן.



דר' צמחוני אורן
המרכז הרפואי קפל ,רחובות
היחידה למחלות זיהומיות
האג לרפואה פנימית
טלפו08-9441993 :
Oren_Z@clalit.org.il

 .1איפיון מבנה –תפקוד האנזים מייצר חמצות שומן מסוג  1של חיידק
השחפת אתר לתרופה פיראזינמיד.
 .2מערכות העברת קבוצת  '4פוספו –פנטוטנית לנשאי קבוצת אציל אתר
פוטנציאלי לתרופות נגד שחפת וכלי ביוטכנולוגי לסימון חלבוני
שחפת.
 .3בקרה של האנזים ציטראט סינתאז של חיידקי שחפת * .העבודה
נעשית במכון ויצמן במחלקה לביולוגיה מבנית בשיתוף עם פרופ'
ציפורה שקד וה. ISPC

פרופ' קמפפר ריימונד
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 5
טלפון02-6758389 :
kaempfer@hebrew.edu



חיישני  RNAשל עקה במערכת החיסון )ראה פרסומים ב  Cellוב - Nature
.(Chemical Biology



בקרה של ביטוי גנים לציטוקינים דלקתיים של אדם על ידי אלמנטים קצרים
ב) - mRNAראה פרסומים ב  Cellוב .(Genes & Development-



התחמקות נגיפים מהגנת המאכסן :דרכי הפעולה של נגיפי אבולה וצהבת
נגיפית .C



ביולוגיה מולקולרית של סופראנטיגנים :דרכים חדשות למנוע שפעול קטלני
של תאי ) Tראה פרסומים ב .(Nature Medicine

פרופ' רוזן חיים
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A027
טלפון02-6758409 :
haim.rosen@ekmd.huji.ac.il

בירור המנגנונים התאיים והמולקולריים שבבסיס הפעילות של הסטרואידים
הקרדיאלים על תאי אדם.

פרופ' רוזנשיין אילן
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניי בוטנר קומה  3חדר 323
טלפו02-6758754 :
ilanr@ekmd.huji.ac.il

אנו חוקרי את מנגנוני האלימות של חיידקי גורמי מחלות .כולל מנגנוני הבקרה
האלימות ,אינטראקציה של החיידקי ע תאי המאכס ותגובת התא המאכס .כלי
המחקר ה מגווני כולל גנטיקה מולקולארית ,הנדסה גנטית ,ביוכימיה,
ומיקרוסקופיה



דר' רוקם סטפן
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
הבניין הבינלאומי ,קומה 1



בקרת ייצור אנטיביוטיקה בסטרפטומיצז



ייצור חומצות אורגניות ע"י פטריות.

טלפון02-6758752 :
stefanr@ekmd.huji.ac.il

דר' רחמילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין כרם



החלבון –  pp14כלקטין המבקר תגובות חיסוניות.

מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד ,קומה  2חדר 256
טלפון02-6777848 :
rjacob@hadassah.org.il



סבילות חיסונית הנגרמת על ידי תאי גזע מזנכומלים.



תאים רגולטורים של מערכת החיסון בסרטן השד.

פרופ' שלומאי יוסי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A024
טלפון02-6758089 :
josephs@cc.huji.ac.il



אינטראקציות ספציפיות חלבון  DNA-באתר ה  origin-להכפלת הכרומוזום.



בקרת תהליך ההכפלה של  DNAחוץ-כרומוזומלי בתאים אאוקריוטיים.



מבני  DNAייחודיים כאלמנטים של בקרה בתהליך ההכפלה של ה DNA
בתאים אאוקריוטיים.



בקרת תהליך ההכפלה של ה - DNAהמיטוכונדריאלי באדם.
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רשימת החוקרים
פרופ' אור-נוי אשר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  , 5בניין  ,3חדר 29
טלפון02-6758329 :
   ornoy@cc.huji.ac.il

פרופ' אילני אשר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  4חדר 6
טלפון02-6758520 :
ilania@cc.huji.ac.il

השפעות של דיאטה דלת ועשירת זרחן על גידול :הוכחות על קיומם של אותות
ממערכת העיכול.

דר' אנגליסטר לילי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 30
טלפון02-6758450 :
lilia@ekmd.huji.ac.il





כולינאסטראזות במערכת העצבים :מיקום ,ארגון מולקולרי ותפקוד במצבים
נורמליים ופתולוגיים.
חשיבות של דגרדציית הנוירוטרנסמיטרים בתקשורת הכימית במערכת
העצבים.
מנגנוני התחדשות של רכיבים סינפטיים במערכת העצבים ההיקפית
והמרכזית.

דר' בהר עודד
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  2בנין  3חדר 3213

חקר מנגנוני המעורבי במוות של נוירוני של מערכת העצבי במחלות ניווניות
של המוח.
בקרת התנועה וחלוקה של תאי גליה נורמליי וסרטניי במוח

טלפון02-6758340 :
odedb@ekmd.huji.ac.il

דר' בינשטוק אלכסנדר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  4חדר 18
טלפון02-6757349 :
alexanderb@ekmd.huji.ac.il

מנגנונים של קליטה ואיבוד של גירוים מכאיבים
 Targeted Deliveryלחסימה סלקטיבית של כאב
מנגנונים של כאב כרוני



דר' בן-שאול יורם
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  ,6בניין  ,3חדר 34
טלפון6757419 :
yoramb@ekmd.huji.ac.il

.1מנגנונים עצביים המבקרים התנהגויות חברתיות ופיסיולוגיה של הרבייה ,עם
דגש על ההשפעה של אותות כימיים )פרומונים( על תהליכים אלו.
 .2עיבוד מידע במסלולים העצביים של מערכת הריח :אונת הריח ,אמיגדלה
וההיפותלמוס.

פרופ' בנין איל
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז למחלות ניווניות של הרשתית
והמקולה ,מחלקת עיניים בנין  ,5קומה ,5
טלפון02-6776585 :
banine@cc.huji.ac.il

 .1מחקר קליני ובסיסי בתחום מחלות ניווניות של הרשתית והמקולה.
 .2שימוש בתאי גזע עובריים אנושיים כפלטפורמה לטיפול במחלות רשתית.
 .3טיפול גני במחלות ניווניות תורשתיות של הרשתית.
 .4אלקטרפיזיולוגיה של מערכת הראיה.

פרופ' ברגמן חגי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית

מחקרים אלקטרופיזיולוגיים של תפקוד הגרעינים הבזליים בבקרת תנועה.
פתופיזיולוגיה של הגרעינים הבזליים ומחלת פרקינסון.

קומה  5בנין  3חדר 42
טלפון02-6757388 :
hagaibe@ekmd.huji.ac.il

פרופ' ברנר תלמה
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6778621 :
brenner@cc.huji.ac.il

מעורבות ציטוקינים בתגובות דלקתיות ובדהמיאלינציה במערכת העצבים
המרכזית בטרשת נפוצה ובמודל ניסויי בחיות.
טיפול במעכבי ניטריק אוקסיד סינטאז בדלקת מוח אוטואימונית
עיכוב מערכות העברת הסיגנלים במסלול סינתזה של טומור נקרוזיס פקטור ,
כטיפול בתגובות דלקתיות במערכת העצבים המרכזית.

פרופ' גביזון רות
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6777858 :
gabizonr@hadassah.org.il

מחלות פריונים; חקירת המנגנון של המחלה הגנטית ביהודים ממוצא לובי.

פרופ' גואלמן גדי
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לרפואה גרעינית ,מעבדת MRI
מכון שרת קומה ת ,4-טלפון02-6777769 :
gadig@hadassah.org.il




הבנת הפעילות העצבית ,בדגש על פיתוח ויישום שיטות למדידת
קומוניקציה בין נוירונים.
מעקב אחר שינוים בפעילות וקישוריות מוחית בעקבות מחלות פרקינסון
ודיכאון במודל של חיות מעבדה ובבני אדם.



פרופ' גרץ דוד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 36
טלפון02-6757362 :
davidg@ekmd.huji.ac.il

השפעות חוסמי טירוזין קינאז על  neointimal formationוהיצרות חוזרת
) (restenosisאחרי  ,balloon angioplastyויישום הטכנולוגיה בDRUG--
.ELUTING STENTS
פתוגנזה של  vascular wall remodelingאחרי  balloon angioplastyוחשיבותה
ב.restenosis-

פרופ' הורוביץ מיכל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
רפואת שיניים ,קומה  ,2חדר 404
טלפון02-6757588 :
  horowitz@cc.huji.ac.il

פיזיולוגיה סביבתית :עמידות צולבת ) (cross-toleranceמושרית על ידי אקלום
לחום; דו-שיח בין מנגנונים מולקולאריים ופיזיולוגיים.
עמידות צולבת-זכרון מנגנוני הגנה תאית )היבט אפיגנטי(

פרופ' ועדיה אילון
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  3חדר 38
טלפון02-6758388 :
eilonv@ekmd.huji.ac.il

מנגנונים עצביים של למידה.
עיבוד וקידוד מידע במוח בזמן הכנה וביצוע של תנועות רצוניות.
פיתוח ממשק בין המוח למכשירים מבקרי תנועה – בדרך אל פרוטיזה מבוקרת מוח.

דר' וקנין -דמבינסקי עדי
ביה"ח הדסה עי כר
המח' לנוירולוגיה ,קומה 6
טלפו02-6776939 :
adembinsky@yahoo.com



פרופ' חנני מנחם
ביה"ח הדסה הר-הצופים
כירורגיה ניסויית
קומה  3חדר 25
טלפון02-5844721 :
hananim@cc.huji.ac.il

אפיו של תאי גליה ותרומת למנגנוני של כאב כרוני.
השפעות של סכרת ,השמנה ,ודלקת על מערכת העצבי.
נוירופיזיולוגיה של מערכת העיכול.
פיזיולוגיה ,פרמקולוגיה ומבנה של תאי עצב ותאי גלייה במערכת העצבי האוטונומית.



פרופ' טל מיכאל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 38,39
טלפון02-6758456 :
talm@ekmd.huji.ac.il

מנגנונים ביולוגיים-פיזיולוגיים של כאב כרוני-נוירופתי.
מנגנוני דלקת בכאב כרוני.
המרכיב הגנטי בכאב.

פרופ' טריינין מלאת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 7
טלפון02-6758468 :
millet_t@cc.huji.ac.il

אפיון של תהליכים הגורמים למוות של תאי עצב.
זיהוי ואפיון של גנים המשתתפים בהעברה סינפטית כולינרגית.
איפיו וזיהוי גני המעורבי בהפתחות ופעילות של תאי חוש לכאב .

פרופ' ינאי יוסי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 42,41
טלפון054-88(20638) :
josephy@ekmd.huji.ac.il

שינויים בפעולת המוח וליקויים התנהגותיים לאחר חשיפה קדם-לידתית לחומרים
שונים :מודלים בעכברים ,אפרוחים ותרביות תאי גזע;
מנגנונים ספטוהיפוקמפליים כולינרגיים הקשורים לשינויים אלו :תיקון ע"י השתלת
תאי גזע ,המנגנונים שבאמצעותם נעשית פעולת הריפוי של תאי הגזע.

פרופ' יערי יואל
ביה"ס לרפואה
המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 23
טלפון02-6758471 :
yoely@ekmd.huji.ac.il

תכונות נוירונים וסינפסות בקליפת המוח.
מנגנוני סינכרוניזציה ברשתות עצביות.
נוירופיזיולוגיה של אפילפסיה.

פרופ' לב-טוב אהרוני
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  4חדר 1
טלפון02-6758445 :
aharonl@ekmd.huji.ac.il





(5

פיזיולוגיה של חוט השידרה והמערכת המוטורית
בקרה מוטורית של תנועה אוטומטית
חקר פגיעות טראומטיות בחוט שידרה
התפתחות רשתות נוירוני ותקשורת עצבית בחוט השידרה :פיזיולוגיה,
דימות ואופטוגנטיקה.
פיתוח שיטות סטטיסטיות לניתוח סיגנלי רתמיי בלתי סטציונרי המיוצרי
במערכת העצבי.



פרופ' ליכטשטיין דוד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  4חדר 16
טלפון02-6758522 :
davidli@ekmd.huji.ac.il

ביוסינתזה ושחרור של חומרים אנדוגניים דמויי-דיגיטליס בבלוטת האדרנל.
מעורבות מעכבי משאבת הנתרן אשלגן במחלת הדכאון ויתר לחץ דם.
חקר תפקידי ההורמון הנתריורתי העליתי במוח.

פרופ' לקר רונן
ביה"ח הדסה עין-כרם
המעבדה למחקר צרברו-וסקולרי
טלפון02-6776950 :
leker@cc.huji.ac.il

מחקר צרברו-וסקולרי להבנת מנגנוני הנזק באיסכמיה מוחית ולמציאת פתרונות
לטיפול בשבץ מוחי .הגנה על תאי המוח מפני נזק מוחי בתנאי איסכמיה וע"י כך
הקטנת האוטם.




פרופ' מינקה ברוך
ביה"ס לרפואה 
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 15
טלפון02-6758407 :
  baruchm@ekmd.huji.ac.il

 .1פיזיולוגיה תאית ומולקולרית של התמרת האור ברשתית.
 .2מנגנון שוערות של תעלות מופעלות ע"י אור בפוטורצפטורים.
 .3ניוון רשתית תורשתי.

פרופ' מיינר זאב
ביה"ח הדסה הר הצופי
המחלקה לשיקו
02-5844474
 meiner@hadassah.org.il

דר' נוסינוביץ יצחק
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 56
טלפון02-6757449 :
itzhakn@ekmd.huji.ac.il

מנגנוני שחרור הורמוני בתאי בלוטת יותרת המוח )ההיפופיזה(:
 .1תפקיד ליפידי בממבראנת התא בבקרת השוערות של תעלות סיד.
 .2זיהוי ואפיו קומפלקסי חלבוניי המעורבי במנגנו שחרור הורמוני.
 .3תפקיד איי ליפידי בממבראנת התא בארגו המבני והמרחבי של אתרי שחרור
הורמוני.



פרופ' סולומון אבי
ביה"ח הדסה עין כרם
מחלקת עיניים
קומה  ,5חדרים ) 15-16אגף מעבדות
עיניים(
טלפון02-6776588 :
 dr.avi.solomon@gmail.com



 .1איפיון ובידוד תאי אב אפיתליאליים של הקרנית
 .2שימוש בתאי גזע עובריים להשתלות תאי אפיתל בחוסר תאי אב לימבליים
במודל כוויה כימית
 .3מעכבי דלקת בתאים של משטח העין

פרופ' סומר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  3חדר 35
טלפון02-6758385 :
haims@ekmd.huji.ac.il

השפעות רעש על מערכת השמיעה והמערכת הוסטיבולרית.
התפתחות השמיעה בעובר ברחם אימו.
פוטנציאלים מעוררים וסטיבולריים.
פיזיולוגיה של "הדים מהאוזן" ).(otoacoustic emissions
אבחנה בין פגיעה בשבלול האוזן לבין פגיעה באברי החוש לשווי משקל באמצעות
פוטנציאלים מעוררים.
המנגנון של שמיעה באמצעות הרעדת עצם .bone conduction

פרופ' עובדיה חיים
ביה"ח הדסה עין כרם
המח' לנוירולוגיה ניסויית ,קומה 6
טלפון02-6777858 :
ovadia@hadassah.org.il

פרופ' עמדי אמיר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  3חדר 44א'
טלפון02-6757259 :
amira@ekmd.huji.ac.il
 Lab website: http://brain.huji.ac.il/

.1
.2
.3
.4
.5

גמישות מוחית בהתפתחות ובמוח הבוגר
שיקו ראייתי
התמרה חושית והגברה חושית
הדמיה מוחית
אינטגרטיה רבחושית

דר' ענבל עדי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  ,4בנין  , 4חדר 18
טלפון02-6757525 :
 adiin@ekmd.huji.ac.il

 .1מנגנוני מולקולריי ותאיי בהתפתחות תאי פרוגניטורי של העי
 .2התפתחות מערכת כלי הד בעי
 .3מורפוגנזה של העי



פרופ' פרוט יפעת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בני 4 חדר 32א'
טלפו02-6757912 :
yifatpr@ekmd.huji.ac.il

 אפיו הבקרה קורטיקלית על פעילות תאי בחוט השדרה.
 חקר הרשת העצבית האחראית לייצור הפקודה לתנועה
 מנגנוני עצביי הפועלי לתזמו תנועה.

פרופ' קלכהיים חיה
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  4חדר 48
טלפון02-6758438 :
chayak@cc.huji.ac.il

בקרה של התפתחות תאי רכס עצבי ) (neural crestלתאי עצב וגליה של מערכת
העצבים.

בקרה מולקולרית של נדידת תאי  neural crestבעובר.
תהליכי סומיטוגנזה והתפתחות השריר.

פרופ' קלר אביהו
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית



קומה  6בנין  4חדר 43



טלפון02-6757133 :
avihu@cc.huji.ac.il



הכוונת צמיחת אקסונים בהתפתחות העוברית – מחקר בגישה מולקולרית
וגנטית.
הבסיס הביוכימי של הכוונת צמיחת אקסונים – זיהוי ,בידוד ואפיון של
רצפטורים לחלבונים המעודדים צמיחת תאי עצב.
יצירת דגם מערכת העצבים המרכזית – תפקיד גורמי גידול וחלבוני תעתוק
בהתמיינות תאים.

פרופ' קנר ברוך
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 219

ביולוגיה מולקולרית של העברת נוירוטרנסמיטרים :מבנה ותפקיד הנשאים.
מנגנון הפעולה והבקרה של העברת נוירוטרנסמיטרים.

טלפון02-6758506 :
kannerb@cc.huji.ac.il

פרופ' רוזן חיים
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A027
טלפון02-6758409 :
haim.rosen@ekmd.huji.ac.il

בירור המנגנונים התאיים והמולקולריים שבבסיס הפעילות של הסטרואידים
הקרדיאלים על תאי אדם.



פרופ' רוטשנקר שלמה
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  4חדר 51

חבלה ורגנרציה במערכת העצבים של היונק.
מנגנונים דלקתיים וחיסוניים בתגובת מערכת העצבים לחבלה.
מנגנונים דלקתיים וחיסוניים במחלות אוטואימוניות של מערכת העצבים.

טלפון02-6758429 :
shlomor@ekmd.huji.ac.il

פרופ' רחמימוב חנה
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  ,3בנין  ,4חדר 6
טלפון02-6758511 :
hannah@cc.huji.ac.il

ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית של המשחלף לנתרן-סידן בלב ובמח.
ארגון חלבון המשחלף נתרן-סידן בממברנת פני התא :חשיבות גשרים דיסולפידיים.
הקשר בין המשחלף נתרן-סידן וסיבוכים קליניים הנובעים ממתן ציקלוספורין
למושתלים ו PSC833 -למקבלי כימותרפיה.

פרופ' שטרן-באך יעל
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 220
טלפון02-6757444 :
yaelste@ekmd.huji.ac.il

אפיון ,מבנה ופעילות של חלבונים המשתתפים בתהליכי למידה וזיכרון ,בהתפתחות
מערכת העצבים ובמחלות נוירולוגיות כמו שבץ ,אפילפסיה ואלצהיימר .דגש על
תעלות יוניות המופעלות על ידי גלוטמאט.



אוני' בן גוריו בנגב
רשימת מעבדות לתארים מתקדמים במדע
)עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה(www.alrowad.org -

החטיבה למדעי היסוד – רשימת מנחים ותחומי מחקרם
נושאי מחקר
 קביעת המבנה של.המעבדה עוסקת בהבנה של יחסי הגומלין שבין מבנה חלבונים ופעילותם
 כל הנושאים.X ידי קריסטלוגרפיה ופענוח תמונות דיפרקציה של קרני-החלבון נעשית על
 פענוח, איסוף נתונים, גיבושו,במעבדה כוללים בידוד לדרגות ניקיון גבוהות של החלבון הנלמד
: חלק מהפרויקטים הנלמדים הינם.הנתונים ובנית מודל תלת מימדי
 המבנה נקבע לאחרונה כאן. שהם חלבוני עקת חוםsHsp  חלבון ממשפחת חלבוני.1
במעבדה ובשלב זה העבודה מתרכזת בקביעת המבנה התלת מימדי של שלושה מוטנטים
.חדשים
 קביעת המבנה של ריבונוקלאז מתת משפחה עבורה עדיין לא נקבע אף מבנה תלת.2
.X מימדי בעזרת קרני
. פענוח המבנה של סרין פרוטאז חדש ממקור חיידקי ברזולוציה אולטרא גבוהה.3
Research in our laboratory focuses on the design, synthesis, and
characterization of novel polymer therapeutics for
- targeting drugs into solid tumors
- diagnostic applications in cancer therapy
- gene delivery applications
Research Interest:
 The role of oxidative stress mediated damage in blind causing
ophthalmologic diseases.
 Evaluation of a new suggested hypotheses concerning the aqueous
humor as a cellular signaling intermediary, in glaucoma and cataract.
 The antioxidant content of new crop plants as a tool to cop with the
demand for plants with high concentrations of valuable nutrients.
Research Projects
 Phosphatases within the aqueous humor of cataract and glaucoma
patient: levels, types and their relation to oxidative stress.
 The source of the phosphatases in the aqueous humor: possible
contribution of the trabecular meshwork.
 Mitogen activated proteins kinase (MAPK) within the aqueous humor of
glaucoma and cataract patients, source and targets.

ופרמקולוגיה
almogo@bgu.ac.il
08-6479930

לביוכימיה

חוקר
המחלקה
קלינית

פרופ' אורנה אלמוג

, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
203חדר
ayeletda@bgu.ac.il
08-6477364

דר' איילת דוד

535  חדר,בניין הפקולטה

bye@bgu.ac.il
08-6477374

ינאי-דר' אלי בית

בניין הפקולטה ,חדר 553
פרופ' אלי לואיס

lewis@bgu.ac.il
08-6403608

בי"ח סורוקה ,בניין כירוכרגי ישן,
חדר 473

פרופ' אסף רודיך

rudich@bgu.ac.il
08-6479934

New citrus varieties cultivated at the Negev: juice content of antioxidants
among hybrids and along the season.



השיטות :ניתוחים עדינים בעכברים כולל השתלות ,הפקת איי לבלב ועבודה בתרביות תאים,
ביצוע תבחינים להערכת אופי ועוצמת דלקת ופעילות חיסונית בתרבית ובחיה,ELISA ,FACS ,
 PCRואפיון ראשוני של חלבונים ופעילות אנזימתית.
הנושאים:
 The connection between inflammation and immunology in diabetes:
Therapeutical approaches.
 Beta-cell injury in type-2 diabetes – are these cells involved in disease
?pathogenesis
 Inflammatory signals that require proteases – can we effectively block
?inflammation by using anti-proteases
 Effect of anti-protease therapy on human islets. Trying to improve human
islet isolation and delivery between transplantation centers.
 Molecular biology: Expression of recombinant anti-proteases with
modified functions and with functional tags.
מעורבות שינויים בתאי שומן וברקמת שומן בתחלואה המלווה השמנה:
 .1הבנת מעורבות מסלולי עקה ( )stressבשינויים התפקודיים של רקמת השומן
בהשמנה – העבודה המערבת עבודה עם ביופסיות שומן אנושיות ,ומודלים ex-vivo
ומודלים תאיים.
 .2הביולוגיה התאית של תאי שומן בעקבות חשיפה לדלקת ,עם דגש על בקרת ליפוליזה
– העבודה מערבת הדמייה תאית מתקדמת וגישות מתקדמות ביוכימיות ומולקולריות
 .3השפעת תהליכי דלקת ברקמת שומן על התקשורת בין תאי שומן לתאי כבד ,ובין תאי
שומן לתאי מערכת החיסון – עבודה המערבת מערכות  ex-vivoו in-vitro-לבחינת
תקשורת בין תאית ,ומערכות מודל in-vivo

בי"ח סורוקה ,בנין פתולוגיה,
חדר217
דר' אסתי יגר לוטם

estiyl@bgu.ac.il
08-6428675
בנין  ,51קומה  ,2חדר 226

 .4הבנת המנגנון המולקולרי להשפעות המטבוליות והאנטי סרטניות של תרופות אנטי-
רטרווירליות – העבודה בשיתוף עם ד"ר ארנה אלמוג (קריסטלוגרפיה) ופרופ' יוסי
קוסט (הנדסה כימית
המעבדה עוסקת בביואינפורמטיקה ובביולוגיה מערכתית ( )SYSTEMS BIOLOGYלפענוח
הבסיס המולקולארי של מחלות .אנו מפתחים גישות חישוביות חדשות להבנת מסלולי מחלות
באדם ע"י אינטגרציה של מידע גנומי רב-ממדי שנאסף מחולים.
פרויקטים ספציפיים כוללים:
 . 1פענוח מסלולים תאיים המובילים לסרטן המלנומה באמצעות רשתות ביולוגיות.

 הבנת הבסיס המולקולארי של מחלת הפרקינסון באמצעות אינטגרציה של מידע לגבי.2
.מוטציות וביטוי גנים
. פיתוח שיטות חדשות לחקר רשתות אינטראקציה בין מולקולות לפענוח מסלולי מחלה. 3
Molecular Biopharmaceutics is a novel modern approach to enable successful
drug delivery and therapy, by the integration of up-to-date molecular/cellular
mechanistic investigations of drug disposition in the context of the human body.
Projects under research in my lab include:
(1) Targeting the actual diseased tissue in inflammatory bowel disease by a
novel prodrug approach;
(2) Drug targeting to the lymphatic system as a novel approach for the
prevention of cancer metastases;
(3) Uncovering the interplay between aqueous solubility and intestinal
permeability, to maximize the overall oral bioavailability of lipophilic drugs ;
(4) Molecular/cellular profiling of the oral absorption of drugs as a marker for
toxicity/efficacy/drug interactions, to improve overall drug therapy and
patient care

arikd@bgu.ac.il
08-6479483

פרופ'' אריק דהן

551  חדר,בניין הפקולטה

Molecular and biochemical pharmacology of the gonadotropins (LH and FSH)
and their receptors as related to basic studies and potential drug design for
human and animal reproduction.
Current research projects include the studies of the mechanism of gonadotropin
receptor activation and using Drosophila melanogaster as a gonadotropin model.

dbm@bgu.ac.il
08-6477485

Intracellular targeting of biopharmaceuticals using nanotechnologies.
Delivery systems and their effects on the biopharmaceuticals’ pharmacokinetics
and pharmacodynamics.
PK-PD modeling.
Protein interactions and protein balance within the endoplasmic reticulum and
the ER stress.
Fluorescent imaging and biochemical characterization of the protein interactions
within the MHC class I peptide loading complex and of the antigen presentation
pathways.

davidst@bgu.ac.il
08-6477381

מנחם-דר' דוד בן

547  חדר,בניין הפקולטה

529  חדר,בניין הפקולטה

דר' דוד סטפנסקי

המחקר האינטרדיסיפלינרי המתבצע ע"י קבוצת המחקר שלנו מתמקד במנגנוני הפעילות
והבקרה של חלבונים המתווכים מעבר חומרים דרך ממברנות בתאי הגוף (חלבוני
 ללא חלבונים אלה תאי הגוף לא ישרדו מפני שלא יוכלו להכניס לתוכם באופן.)טרנספורט
 מטרת המחקר שלנו. מטבוליטים שונים ואפילו מים, גלוקוז,יעיל חומרים חיוניים כגון סידן
היא לאפיין את המנגנונים המולקולריים של פעילות חלבוני הטרנספורט ולזהות כיצד פגמים
 המערכת: ביניהן,במנגנונים אלה גורמים למחלות הפוגעות במערכות הגוף השונות
 לשם כך. בלוטות רוק) ועוד, בלוטות אקסוקריניות (לבלב, השלד, הכליות,הקרדיווסקולרית
: כגון,אנו משתמשים במגוון רב של שיטות מחקר בחזית הטכנולוגיה הביורפואית
 דימות תאי בזמן, ביולוגיה תאית, אנליזת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית,ביואינפורמטיקה
.קליניים וניסויים קליניים-ניסויים פרה,  אלקטרופיזיולוגיה,)אמת (מיקרוסקופיה
1. Selective Cytotoxic Therapy of Leukemia and Other Types of Cancer Using
Compositions of Bioactive Phytochemicals - preclinical study.
2.

Combinatorial Approach for Differentiation Therapy and Prevention of Acute
Myeloid Leukemia Using Vitamin D Derivatives and Plant Polyphenols preclinical study.

ohanaeh@bgu.ac.il
08-6403608
, בנין אישפוז ישן,ביה"ח סורוקה
.463  חדר4 קומה

misha@bguac.il
08-6244120

fleisher@bgu.ac.il
08-6477377

The research in my lab focuses on Bioorganic and Medicinal Chemistry,
combining the following areas:

sbs@bgu.ac.il
08-6477363

 ברקוביץ-דר' סיגל פליישר

549  חדר,בניין הפקולטה

Design and synthesis (structure-activity relationship).
Drug delivery approaches.
Mechanistic studies and bio-analytical studies.

The work is focusing on the relationships of chemistry to biological activity
including evaluation on different disease models.

פרופ' מיכאל דנילנקו

, בניין כירוכרגי ישן,בי"ח סורוקה
602 חדר

My research focuses on the mechanisms by which inflammation is modulated,
its effects on neuroglia and the manner in which this impacts on
neurodegenerative diseases. The research is unique in showing that
neuropeptides such as bradykinin and somatostatin, powerful regulators of
peripheral inflammation, also exert important effects on inflammation in the
brain. This raises the possibility of new therapeutic strategies for treatment of
neurodegenerative diseases featuring for example anti-inflammatory bradykinin
receptor agonists or antagonists.





ד"ר אוחנה אהוד

537  חדר,בניין הפקולטה

שבת-פרופ' שמעון בן

פרופ' גלילה אגם

galila@bgu.ac.il
08-6401737
052-5706388

בית חולים פסיכיאטרי ,ביתן ,7
חדר 2
פרופ' גלעד רימון

grimon@bgu.ac.il
08-6477357

בניין הפקולטה ,חדר 527

פרופ' יואב שרוני*
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
מהחטיבה למדעי היסוד

yoav@bgu.ac.il
lyossi@bguac.il

 .1הבנת המנגנון המולקולרי של תרופות לייצוב מצב-רוח ,בכלל ,ושל מלחי ליתיום ,בפרט.
 .2הבנת האטיולוגיה של המחלה האפקטיבית הבי-פולרית (מאניה-דפרסיה).
השיטות בהן משתמשים:
 .1מודלים התנהגותיים בעכברים לרבות עכברים שהונדסו לחסר של גנים ספציפיים.
 .2שיטות של  genomicsו proteomics -כולל ביואינפורמטיקה.
 .3שיטות של אנאליזה מולקולרית ברמות של בדיקת פעילות אנזימתית ,קביעת
רמות  ,mRNAקביעת חילוף חומרים במוח של מטבוליטים.
 .4שיטות של אימונוהיסטוכימיה של מוח למעקב אחר היווצרות נוירונים חדשים
בעכבר הבוגר.

Disfunctions related to endothelial cells (as hypertension). Cellular transduction,
prostaglandins and cell signaling, pharmacology
1. Molecular coupling between prostaglandins and membrane ion channels.
2. The molecular mechanism involved in prostaglandins overproduction in cells
transfected with viral kinase gene (Herpes Simplex Thymidine kinase).
3. Interaction of specific cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors with COX-1,
molecular mechanism and implications.
.1
.2
.3
.4
5.
.6

בי"ח סורוקה ,בניין
ישן ,חדר 628/9
ד"ר סטס אנגל

כירוכרגי

engels@bgu.ac.il

7.
.8

מנגנונים למניעת סרטן על ידי קרוטנואידים בעיקר בסרטן השד ,האנדומטריום
והפרוסטאטה.
שינויים מולקולריים בתא הסרטני ,בעקבות הפעולה האנטי-סרטנית של חומרים מהמזון
כגון קרוטנואידים ,פוליפנולים ואיזותיו-ציאנאטים.
שינויים הפוכים בפעילות של הורמוני המין בתאי סרטן ובתאי עצם בהשפעת חומרי מזון.
בקרת הפעילות של גורמי שעתוק כמו  Nrf2ו AP-1-על ידי גורמי מזון.
השפעת חומרי מזון על שינויים אפיגנטיים כמו אצטילציה של היסטונים וגורמי שעתוק.
שינויים בפעילות אצטילזות ודאצטילזות.
שינויים בבקרת מעגל חלוקת התא  cell cycleעל-ידי חומרים מהמזון והשפעתם על
פעולת גורמי גדילה והורמונים .סטרואידים
קליטה של קרוטנואידים לדם באנשים וכן קליטה לרקמות סרטניות ובריאות
חשיבות הורמוני המין ומערכת ה -IGFבתא הסרטני :רצפטורים ,מעבר סיגנלים ,חלבונים
קושרים.
1. Functional mimetics of the extra- and intracellular domains of G protein
coupled receptors (GPCR) as a tool for studying the structural basis of

GPCR interaction with molecular targets and drug discovery.
2. In vitro selection methods to identifying active compounds targeting proteinprotein interactions.
3. Molecular modeling in structure-based drug discovery.

08-6428593

Our research focuses on the involvement of inflammation in the azab@bgu.ac.il
pathophysiological mechanisms underlying psychiatric disorders. We
investigate the effect of psychiatric medications on brain inflammation.
08-6479880
To this end, our research utilizes in-vitro and in-vivo model systems, such
as primary glia cultures and animal models of inflammation, respectively.
In addition, we study the therapeutic mechanisms of action of psychiatric
drugs in human subjects.
 הגברת התגובה:ויסות התגובה החיסונית על ידי התערבות במערכת הפורינרגית
החיסונית לחיסול גידולים סרטניים ועיכובה למניעת הדחיה של שתל זר ע"י
.המערכת החיסונית
. פיתוח מערכת ניסויית ובחינה של הטיפול:שיטה חדשה לטיפול בפצעים כרוניים
בחינה ניסויית בבני אדם ובמודלים של היכולת הפרוגנוסטית של הביומרקר
. בשיטת מדידה שפותחה במעבדהCirculating cell free DNA





Areas of research:
Psychopharmacology, neurobiochemistry. The involvement of GPCR signal
transduction elements in the pathogenesis of affective disorders.
This laboratory is involved in neurochemical-psychopharmacological research
focused on molecular mechanisms underlying the pathogenesis of major
psychiatric disorders, and the mechanism of action of drugs used in the
treatment of these disorders, with special emphasis on the importance of
perturbations in signal transduction beyond receptors, involving post-receptor
regulatory elements
( בהשריית תהליכים דלקתיים הנגרמים ע"יcPLA2)  ציטוזוליA2  מעורבות פוספוליפז.1
. ואסטרוציטים – השלכות למחלת אלצהיימר, נוירונים,עמילואיד בטא בתאי מיקרוגליה
. בתהליכי דלקת במודל עכברים עם מחלת אלצהיימרcPLA2  מעורבות.2
. בהשריית סרטן המעיcPLA2  מעורבות.3
 בהתפתחות עמידות לאינסולין בהשמנת יתר – תרומת הנויטרופיליםcPLA2 - תפקיד ה.4
.ותאי קופפר
 מנגנון הפעולה של חומרי מזון נוגדי חימצון בעיכוב תהליכים דלקתיים במונוציטים.5

amosd@bgu.ac.il

 עזב.דר' עבד נ

פרופ' עמוס דובדבני

, בניין כירוכרגי ישן,בי"ח סורוקה
474 חדר
08-6403214
sofia@bgu.ac.il
08-6477355

אבישר-פרופ' צופיה שרייבר

525  חדר,בניין הפקולטה
ral@bgu.ac.il
08-6403186

, בניין כירוכרגי ישן,בי"ח סורוקה

פרופ' רחל לוי

.מקרופאגים ומודלים של דלקת בעכברים
Molecular and cellular biochemical pharmacology of prodrugs used in genetically
modified (transfected) tumor cells.
Molecular and cellular biochemical pharmacology of antitumor and antiviral
agents (anti-AIDS and HSV).
Gene therapy of cancer and HIV.
Molecular and cellular biochemical pharmacology of antitumor and antiviral
agents (anti-AIDS and HSV).
Gene therapy of cancer and HIV.

469 חדר
riad@bgu.ac.il
08-6477372

פרופ' ריאד אגבריה

543  חדר,בניין הפקולטה

The goal of our research is to understand how lysine methylation through
epigenetics mechanisms regulates oncogenic and cell differentiation
processes.
We apply biochemical, cellular, genomic and proteomics approaches to
address fundamental questions in the intersection between chromatin
biology and cell signaling.
Genomic driven medicine (personalized medicine) using targeted anticancer agents is a promising therapeutic approach because of the potential
of the genomic profile of an individual to predict responsiveness to
treatment. Elkabets’ research group study how cancer patients response
and develop resistance to targeted therapies, in order to investigate novel
therapeutic strategies. The students in the lab work with broad set of
biochemical, molecular and immunological tools in-vivo and in-vitro, and
collaborate with researchers, physicians and pharmaceutical companies in
Israel and abroad.

ledan@post.bgu.ac.il

Stem Cells generate new cells needed in our bodies for healthy life, and further

gazitroi@bgu.ac.il

08-6477295

moshee@post.bgu.ac.il
elkabetslab@gmail.com
08-6477251

 אימונולוגיה וגנטיקה,מיקרוביולוגיה
ע"ש שרגא סגל
ד"ר דני לוי

ד"ר משה אלקבץ

Goldman Building (M6),
2nd floor, room 223

ד"ר רועי גזית

regenerate damaged tissues upon insults. How adult stem cells are able to selfrenew and sustain multipotency is largely unknown. Now, study of hematopoietic
stem cells (HSCs) aims to discover basic biological mechanisms that enable
their amazing function – as these cells already saves thousands of lives by bone
marrow transplant. Revealing HSC’s regulation will also enable us to control the
source of the immune system.
The use and development of computational tools for understanding human
variation from existing genetic and/or clinical data. Projects with immediate
openings include:
*

054- 5713937

erubin@bgu.ac.il
08-6479197

דר' איתן רובין

Developing new markers for diabetes complications from existing tests (in
collaboration with Maccabi health services)
Using next-generation sequencing of tissue and single cells to understand
somatic variation in cancer and normal tissues
Simulating biological systems (immune, mitochondria, blood test values)

*
*

All the projects involve sophisticated use of computer programs, and may
developing new programs. Students are expected to have a tendency toward
sophisticated computer use, mathematics and/or statistics. For most projects, it
is possible to learn programming during the project.
. מנגנונים רגולטוריים ברשת האוטואימונית.1
 אפיון תהליכי דלקת ומנגנונים אוטואימוניים במחלות מוח ניווניות באדם ובחיות מודל.2
.)(מחלות כגון אלצהיימר וטרשת נפוצה
. פתוח חיסונים לטיפול במחלות מוח ניווניות.3






Systems immunology
Influenza and HIV vaccine design and analysis
Host-pathogen co-evolution through the prism of adaptive immunity
Effects of immunological history on responses to natural infection and
vaccination
Human Leukocyte Antigen (HLA) binding prediction and its applications
in vaccine design, HLA-viral interactions, and immunodominance

The lab study bacterial pathogens with a focus on type III secretion systems
(T3SS) which are multi-protein complexes that play a key role in the bacterial
virulence. The T3SS is dedicated to the secretion and injection of bacterial

,המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
113 חדר
alonmon@bgu.ac.il
08-6479052
,המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
108 חדר

08-642-8856

thertz@post.bgu.ac.il

פרופ' אלון מונסונגו

ד"ר הרץ תומר

http://www.hertz-lab.org

salmanne@post.bgu.ac.il
08-6477295

מן-דר' נטע סל

virulence factors, termed effectors, into the cytoplasm of the host cells.
Understanding this secretion system will enable us to design novel therapeutic
drugs that target bacterial pathogens that cause plant, animal, and human
diseases and might offer novel methods of drug delivery.

0533410097
בניין הפקולטה
125 חדר

המחקר במעבדה מתמקד בחיידקים מחוללי מחלות ובמיוחד בחקר מערכת הזרקת חלבונים
 הבנה מעמיקה של קומפלס חלבוני זה יאפשר בעתיד פיתוח תרופות כנגד.לתא המאכסן
.אדם- חיות ובני,חיידקים מחוללי מחלות בצמחים
The focus of my research is the development and application of molecular and
genomic approaches in ‘precision microbiology’ to inform patient management
and public health policy.
This includes the following research programmers:
1.
Microbial whole genome sequencing for identification, characterization
and typing of bacterial of public health importance (e.g. Legionella pneumophila,
MRSA, multi-resistant Gram-negative bacilli and food-borne pathogens (such as
Campylobacter spp., Listeria monocytogenes and E. coli).
2.
Application of microbiome studies (human, animal, environment) in health
and disease
3.
Use of metagenomics for culture-independent analysis of clinical and
environmental samples
Development of policy for integration of genomics in public health
4.
(including technical, regulatory and economic aspects).
Research is carried out in a multi-disciplinary environment, combining expertise
in clinical microbiology, public health, molecular biology and bioinformatics, and
involves wide collaborations with expert groups and stakeholders at a local,
national and international level.
.T פיזיולוגיה של תאי
.מערכות בקרה ומעבר האותות בתא
.יוני סידן במערכת מעבר האותות בתא
.מיקרוסקופיית אור ברזולוציות גבוהות
.הדמייה פלואורסנטית בתאים חיים
.מיקרוסקופייה והדמייה ככליי מחקר כמותיים

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1. MicroRNAs are small 22-24 RNAs, recently discovered, that participate in
post-transcription regulation. I study miRNA genes encoded by viruses and
the effect of viral infection on host encoded microRNAs. This study revealed
unique and original information of the existence of miRNA in human viruses
and the effect of viral infection on host miRNA, and siRNA pathways in

giladko@post.bgu.ac.il

גלעד-פרופ' קובי מורן

0506-243900

braiman@bgu.ac.il
08-6477250

דר' אלכס בריימן

221  חדר,בניין הפקולטה
yonat@bgu. ac.il
08-6403133

דר' יונת שמר אבני

various viruses (EBV, HSV, HIV, vaccinia virus).
2. The effect of vitamin D on HCV replication.
3. Develop an early test for CMV intrauterine infection
4. HPV infection in women in the South of Israel. HIV infected women at risk of
Human Papiloma Virus infections.
5. Infection of respiratory viruses in adults and children with acute respiratory
infection. A multiplex qPCR for 12 pathogens is applied to asses the
magnitude infections of respiratory viruses in adult patients suffering from
acute respiratory infection.
1. Isolation and characterization of totally human monoclonal antibodies to
serious viral diseases for immunotherapeutics:
a. Generation of native human monoclonal antibodies against Ebolavirus
Sudan, Hepatitis C, RSV and Influenza.
b. Mapping the neutralizing epitopes identified by the various antibodies to
study the native humoral immune response to these viral diseases.
c. Serological screening for epitope targets of adaptive immunity that
correlate with survival and/or disease outcome.
2. Ovarian cancer associated antigens:
a. Isolation of native human autoantibodies to ovarian cancer-associated
antigens.
b. Identification of the targets of the native autoantibodies to ovarian cancer.
c. Investigation of the role of these ovarian cancer associated proteins in the
initiation and progression of disease.
3. Foot and Mouth Disease (FMD) in Africa:
a. Isolation and production of camel monoclonal antibodies for FMD
diagnostics.
b. Studies of the natural ecosystem of FMD in central Africa.
c. Novel vaccine trial in a FMD endemic country.
1. How do Streptococcus pneumoniae cope with oxidative burst?
 Characterization of S. pneumoniae thiol peroxidase (Tpx).
 Characterization of hydrogen peroxide producing enzymes: SpxB
(pyruvate oxidase) and Lox (lactate oxidase).
 Effect of S. pneumoniae pyruvate aerobic/anaerobic metabolism on
bacterial pathogenesis and survival in the human host.
2. Molecular epidemiology of S. pneumoniae before and after the introduction
of the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine.

, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
251 חדר
llobel@bgu.ac.il
08-6479944

דר' לסלי לובל

, בניין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
254 חדר

npurat@bgu.ac.il
08-6400839
052-3129040
 חדר,בניין פנימיות,בי"ח סורוקה
665

פרופ' נורית פורת

Research title: Host-pathogen relations of the cancer-killing virus MVM.
Research topic: The Minute Virus of Mice (MVM) does not infect humans, but
will jump the species barrier to infect and kill human cancer cells. Research in
the lab is focused on trying to understand why this happens. Currently we are
pursuing our newly discovered interaction between the virus and the host innate
immune system using the developing mouse embryo and variably-transformed
cell lines as model systems. Methods in standard use include small animal
surgery, tissue culture, immunohistochemistry, molecular biology and genetic
engineering.
We focus on the development of novel gene delivery strategies and evaluate
their therapeutic potentials. Several model systems are being studied, including
infectious diseases such as Avian Influenza and HIV. We are particularly
interested in generating new and improved lentiviral vectors derived from HIV-1
for gene delivery applications. These vectors infect both dividing and nondividing cells, are not subjected to gene silencing and result in high and stable
gene expression. Targeting determinants and specific silencing elements
are incorporated into lentiviral vectors which direct viral particles to specific cells.
1. Improve the lentiviral-mediated mammalian-display platform for screening
and isolating new scFv against numerous infectious diseases. We will focus our
efforts on HIV targets, mainly on viral proteins that take part in the regulation of
transcription elongation. New scFv will be further developed into intra-cellular
antibodies (intrabodies) that will be utilized as therapeutic tools for gene-therapy
applications.
2. Viral intracellular targeting and gene delivery- use of recombinant scFv
pseudotyped lentiviral particles for highly efficient gene delivery and particle
specific targeting into cells via the scFv moiety, while maintaining their highly
infectious properties.
3. HIV as a model for studying the regulation of transcriptional elongation.
The Molecular Basis of Human Genetic Diseases: from linkage analysis, next
generation sequencing and bioinformatics analysis of human DNA samples,
through expression array studies and siRNA experiments in-vitro and in-vivo, to
studies of patients' embryonic stem cells and mouse models of the diseases.
Each student focuses on 1-3 diseases: finding the disease gene and then,
based on that, studying the molecular mechanisms of the disease.

clay@bgu.ac.il
08-6479960

דר' קליי דיוויס

 חדר, בניין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
351
rantaube@ bgu.ac.il
08-6479945

דר' רן טאובה

, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
258 חדר

obirk@bgu.ac.il
08-6403439
המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
126 חדר

פרופ' אוהד בירק

The Response of Cancer Cells to Stress -The Role of PKC
The resistance cancer cells to stress and chemotherapy
PKC as a prognostic factor in cancer patients
Breast cancer stem cells
Novel translational regulation of PKC via upstream open reading frames
(uORFs): role in response to stress
A polymorphic change in the PKCeta isoform that increases the risk for cerebral
infarction and rheumatoid arthritis
The role of PKC in Alzheimer disease




Patterns of disease (cancer, cardio-vascular, neuro-degenerative) biomarkers in blood.
Vaccines to viral diseases (influenza).
Natural killer receptors and their ligands – application for cancer and
diabetes therapy.
 טלומראז ואקטיבטורים של טלומראז לטיפול במחלות דגנרטיביות ונוירודגנרטיביות.1
 טלומראז ואקטיבטורים של טלומראז בתאי גזע הומניים.2
 בתאיםII- וI  תרופות אנטי סרטניות חדשות והקשר לשינויים בתפקוד טופואיזומרזות.3
.סרטניים
. בתאים יוקריוטים ושיבושים במערכות אלה בתאים סרטנייםDNA  מנגנונים של תיקון.4
. חומרים המעכבים התרבותם של רטרוירוסים.5

1. Genetic, epigenetic, and mitochondrial determinants of longevity and agerelated diseases
2. Role of microRNAs in cellular senescence and dedifferentiation
3. Wound healing, aging, and fibroprolifirative processes: role of microRNAs
 המקומיתGH/IGFI - מעורבות מערכת ה: מחלת עצם הקשורה במחלת כליה כרונית. 1
.והתערבות בעזרת שיטות לא תרופתיות
גורם הגדילה דמוי אינסולין בפגיעה הכלייתית במחלת/ מעורבות ציר הורמון הגדילה.2
.הסכרת
הנשימה בפיגור בגדילה בחולדות מתפתחות – תפקוד- מעורבות עלייה בהתנגדות קנה.3
. היבטים פיזיולוגיים ומולקולריים,השינה וציר הורמון הגדילה
. הבנת מנגנונים המעורבים בהפרשת הורמון גדילה והשפעתם על השינה והגדילה.4
 לבדוק את השפעה של עלייה כרונית בהתנגדות דרכי האוויר העליונות על תפקוד הסרעפת.5
.ומעורבות אפשרית של נזק חמצוני בפיגור בגדילה
1.

Natural molecules from plants and marine bacteria with ant-inflammatory,
anti-cancer and anti-viral activity in vitro and in vivo.

etta@bgu.ac.il
08-6477294

פרופ' אטה ליבנה

237  חדר,בניין הפקולטה

angel@bgu.ac.il
08-6477283

פרופ' אנג'ל פורגדור

147  חדר,בניין הפקולטה
priel@bgu.ac.il
08-6477254

פרופ' אסתר פריאל

227  חדר,בניין הפקולטה
fraifeld@bgu.ac.il
vadim.fraifeld@gmail.com
08-6477292
235  חדר,בניין הפקולטה
yaelse@bgu.ac.il
08-6479898

פרופ' ואדים פרייפלד

פרופ' יעל שגב

, בניין הפנימיות,בי"ח סורוקה
670חדר
jacob@bgu.ac.il
08-6477253

פרופ' יעקב גופס

2.

The role of host microRNAs in maintaining viral persistent infection.




The relative contribution of innate and adaptive immune responses and
bacterial virulence factor to s. pneumoniae infection.
Streptococcus pneumoniae pathogenesis: identifying inhibitors of newly
described adhesins and evaluating their mode of action.
Dissection of the complexity of host factors influencing the natural and
acquired resistance to s. pneumoniae infection in mice.

1. Antiviral and anti-tumor activities of natural products (Plant extracts, Propolis
etc..) and synthetic chemicals (like nucleoside analoges) in vitro (cell culture)
and in vivo (animals).

225  חדר,בניין הפקולטה
ymizr@bgu.ac.il
08-6400838

נבנצאל-פרופ' יפה מזרחי

,בניין הפנימיות,בי"ח סורוקה
668 חדר

mahmoudh@bgu.ac.il
08-6479867

)פרופ' מחמוד חליחל (התמחות בוירולוגיה

2. Study of various aspects related to the activity of human T cell Leukemia virus
type 1 (HTLV-I ) Tax gene. Producing trans-negative mutants of Tax which
can abolish the pathogenic activities of Tax. Examining the ability of natural
products such as proplis to block the pathogenic activities of Tax (which is
3. Fourrier Transform Infra Red Microscope (FTIR microscope) studies.
Characterization and early detection of cancer cells and various
microorganism infections (viral, bacterial and fungal infections) by different
spectroscopic methods (FTIR Microscopy and flattened AgClBr fiber optic
evanescent wave spectroscopy (FTIR-FEWS) techniques).
1. Identification of stem cells in testicular tissue.
2. In vitro culture and induction of human and rodent testicular stem cell to
generate sperm.
3. Characterization of the mechanisms involved in the regulation of
spermatogenesis in vivo
and in vitro under normal and pathological conditions.

 חדר, בניין פנימיות,בי"ח סורוקה
224

huleihel@bgu.ac.il
08-6479959
, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
338 חדר

)פרופ' מחמוד חליחל (התמחות בפוריות

1.
2.
3.
4.

Molecular and cellular biology of ovarian cancer
Apoptosis induced by anti-cancer drugs in ovarian cancer cells
Cell adhesion, cancer progression and metastasis
The role of microRNAs in ovarian cancer progression and wound
healing
.T מנגנוני העברת סיגנאלים המובילים לשפעול תאי
. בתהליכי התמרה בתאיםC מעורבות האנזים פרוטאין קינאז
.השפעת לימפוקינים על תגובות חיסון
.מטבוליזם של פוספואינוזיטידים וחשיבותם בהעברת סיגנאלים
.השפעת תכונות תאיות על כושרם המטסטטי של תאים סרטניים

wolfson@bgu.ac.il
08-6477292
235  חדר,בניין הפקולטה
.1
.2
.3
.4
.5

1

noah@bgu.ac.il
08-6477267

bzvi@bgu.ac.il
08-6479082

1)

rapte@bgu.ac.il
08-6477270

3)
4)
5)
6)

The role of inflammation in the malignant process (carcinogenesis, tumor
invasion and metastasis, tumor angiogenesis and interactions of the tumor
with the host’s immune system). Models of breast and colon cancer
Interleukin-1 (IL-1) receptor and Toll-like receptor (TLR) signaling in sterile
inflammation in the malignant process.
The role of stem cells in tumor-mediated angiogenesis.
Mechanisms of a novel signaling pathway of non-secretable intracellular IL1
Intervention in IL-1 expression in anti-tumor therapeutic approaches.
The role of molecules of the IL-1 family in myocardial infarct (MI).

פרופ' נח איסקוב

127  חדר,בניין הפקולטה

MicroRNAs (miRNAs) are short 19-22 nucleotide RNAs, that have recently
become major players in gene translation through post-transcriptional
supprssion. We study both host and viral encoded miRNA genes in human
viral infections: (see also Dr. Yonat Shemer Avni):
a) Herpes 1&2 -discovery, target validation, effect on other host genes and
in particular nero-development and differentiation.
b) Vaccinia-discovery, effect on the microRNA machinery, target genes
c) HIV-, role of miRNAs in control of HIV latency, viral life cycle and basis
for novel therapies.
2. Immunology of Neglected Tropical Diseases-mostly intestinal worms
(helminthes):
a) Effects of infection on cytokine network , immune activation and anergy
b) Effects of infection on vaccination
c) Results of treatment on recovery of normal immune functions.

2)

*פרופ' מרינה וולפסון
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
' מהחטיבה למדעי היסוד

פרופ' צבי בנטואיץ
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
' מהחטיבה למדעי היסוד

פרופ' רוני אפטה
פרופ' ילנה וורונוב

Techniques used in the laboratory include tissue culture and in vitro work,
molecular biology techniques and in vivo work. These are applied to cuttingedge issues in cytokine and tumor immunobiology, stem cell biology and
angiogenesis.
Identification and study of the function of the mutations causing genetic diseases,
specifically in the Negev population. This research first benefits the families and their
societies with pre and post natal diagnosis of the diseases. Moreover, the advance in
the genetics field enables the identification of the mutated genes without prior
knowledge about their function. Elucidation of the roles played by these genes has
the potential to shed light on new pathways and may pave the way to the
development of new therapeutic modalities aimed at inhibiting the pathologies.

131  חדר,בניין הפקולטה

ruthi@bgu.ac.il
08-6479967
, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
356 חדר

1. Computational Neuroscience; Theoretical Neuroscience; Neurophysics.
2. Statistical Mechanics and Dynamics of information coding and learning in the
central nervous system.
3. The Neural Code.
4. Fast Coding in the visual and the auditory systems.
5. Plasticity and Learning in the central nervous system.
In my lab we apply tools and concepts from: Statistical Mechanics, Nonlinear
Dynamics, Theory of Disordered Systems and Information Theory to
the investigation of the central nervous system. The two main topics we focus on
are:
 * The nature of the neural code/
 * Stochastic dynamics of learning and plasticity in the brain.

shmaoz@bgu.ac.il
08-6477324

1. The cellular organization of the mammalian neocortex.

yaela@bgu.ac.il
08-6477329

2. Neuronal – glia interactions in health and disease.
3. Mechanisms of epilepsy.
. תפקיד המיטוכונדריה בנזק לבבי ומוחי כתוצאה מתהליכים איסכמיים.1
. התהליכים המולקולריים הקשורים לוויסות כמות הסידן במיטוכונדריה.2
.וריפוי פצע, זיכרון, תפקיד יון האבץ בתהליכי למידה.3
. התהליכים המולקולריים הקשורים לוויסות רמת האבץ התאי.4

פרופ' רותי פרברי

המחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה תאית
דר' מעוז שמיר

433  חדר,בניין הפקולטה

פרופ' יעל אמיתי

421  חדר,בניין הפקולטה
sekler@bgu.ac.il
08-6477318
425  חדר,בניין הפקולטה

פרופ' ישראל סקלר

פרופ' חוה גולן

havag@bgu.ac.il
08-6479974
08-6479961/2
בי"ח סורוקה ,בנין פתולוגיה ,חדר
348 ,326

פרופ' דוד גולומב

golomb@bgu.ac.il
08-6477325

1. Theoretical and computational neuroscience; neurophysics.
2. Dynamics of cortical and thalamic neuronal networks.
3. Active touch and the whisker somatosensory-motor system: theoretical and
modeling approaches.

gitelman@bgu.ac.il
08-6479973

בקרה מולקולרית וגנטית על תהליכי התמיינות בזמן התפתחות עוברית ובשיקום רקמות.
 .1שימוש בשיטות של ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית למחקר על בקרה מולקולרית של
התפתחות.
 .2תהליכים מולקולריים המעורבים בהתפתחות ראשונית של המוח והראש ,בהיבט נדידה,
התמיינות ומוות תאי (אפופטוזיס).
 .3גנים המעורבים בהתפתחות הלב וכלי דם.
 .4גנים המעורבים בשיקום שרירי השלד.

בניין הפקולטה ,חדר 427
דר' אינה גיטלמן

דר' דניאל גיטלר

בי"ח סורוקה ,בנין פתולוגיה,
חדר 329
gitler@bgu.ac.il
08-6477325
בניין הפקולטה ,חדר 427

פרופ' אריה מורן*
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
פרופ' אריאל טרסיוק

קבוצתנו עוסקת בהשפעות אפיגנטיות וסביבתיות על התפתחות המוח בעובר ,בפרט:
 .1גורמים גנטים ואפיגנטים באוטיזם
 .2חשיפה לתרופות נוגדות אפילפסיה במהלך ההריון הינה גורם סיכון להפרעות
התנהגותיות .הבסיס המולקולרי להפרעות אלו יבדק.
 .3ביטוי גנים במוח העובר בעקבות מחסור בחמצן במהלך ההריון.
 .4בקרה של מחזור התא והאירגון השכבתי במוח בעקבות חוסר חמצן במהלך ההריון.
 .5חוסר חמצן במוח העובר כבסיס למחלות נפש.

arie@bgu.ac.il
08-6477331
בניין הפקולטה ,חדר 429
tarasiuk@bgu.ac.il
08-6403049

1. The molecular mechanisms that control the availability of synaptic
vesicles and their effect on presynaptic short-term plasticity.
2. Elucidation of the basis for the recently described feedback between
exocytosis, endocytosis and synaptic vesicle mobilization.
3. Development of contemporary optical methodologies to investigate
synaptic function.
4. The mechanism of epileptogenesis in mice lacking all synapsin genes,
concentrating on the balance between excitation and inhibition
1. Regulation of cardiac calcium channels at cellular and in vivo.
2. Molecular mechanism and signal transduction in ischemia reperfusion.
3. Molecular mechanism for ion channels regulation in mammalian cells.

 .1מעורבות עלייה בהתנגדות קנה-הנשימה בפיגור בגדילה בחולדות מתפתחות – תפקוד
השינה
וציר הורמון הגדילה ,היבטים פיזיולוגיים ומולקולריים.
 . 2הבנת מנגנונים המעורבים בפרשת הורמון גדילה והשפעתם על השינה והגדילה.

,גדילה היפותלמי- לבחון השפעה של שינה מקוטעת על תכולת הורמון מגרה הורמון.3
.וציר הורמון הגדילה הסיסטמי ובקודקוד הצמיחה בעצמות
 לבדוק את השפעה של עלייה כרונית בהתנגדות דרכי האוויר העליונות על תפקוד הסרעפת.4
.ומעורבות אפשרית של נזק חמצוני בפיגור בגדילה

, בניין חטיבת הילדים,בי"ח סורוקה
היחידה להפרעות שינה

1. Cortical neurophysiology; channel biophysics.
2. Modulation of sodium channels by endogenous polyamines and its
implications for neuronal
and circuit function.
3. Sodium channel properties and action potential encoding by neocortical
neurons: from experiment to theory.
4. Integration and excitability of thin neuronal processes: electrophysiology,
fast fluorescence imaging and computer simulations.

Ilya@bgu.ac.il
08-6477335

1. Linking Biophysics, Computation, and Function in Sensory Neurons.
2. Neuronal Mechanisms Underlying Sensory Perception.
3. The Relations between Cellular and Network Mechanisms underlying
Sensory Systems Function.

razouz@bgu.ac.il
08-6479851

1. Diving Physiology and Medicine.
2. Hyperbaric Neurophysiology (High pressure neurological syndrome,
HPNS)
3. Pressure (compressed helium) modulation of currents in NMDA receptor
types.
4. Pressure (compressed helium) modulation of currents in voltage
dependent
Ca-channel types.
5. Computer simulations of cellular and brain models behavior under
pressure conditions.

ramig@bgu.ac.il
08-6477343

1. The role of blood-brain barrier in brain diseases.
2. Blood-brain barrier imaging in experimental animals and humans.
3. Cholinergic dysfunction in epilepsy.

alonf@bgu.ac.il
08-6479879

פרופ' איליה פליידרביש

פרופ' רוני עזוז

447  חדר,בניין הפקולטה
*פרופ' יורם גרוסמן
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף

441  חדר,בניין הפקולטה

פרופ' אלון פרידמן

4. Brain dysfunction in post-traumatic stress disorder: from animal models to
human patients.
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The role of zinc homeostasis in mammalian cell physiology. focusing on:
 Zinc sensing metabotropic receptor signaling pathways in epithelial cells.
 The role of the zinc sensing receptor in wound healing and in colonocyte
and prostate cancer cell survival and proliferation.
 Zinc transporters mechanism of activity.
The role of the zinc sensing receptor in regulating neuronal function and
excitability.

hmichal@bgu.ac.il
08-6477318

The research primarily focuses on the role of cholesterol-enriched membrane
micro-domains (lipid rafts) in supporting growth and survival-promoting signaling
in cancer cells. The following issues are in the scope of the research:
 The contribution of cholesterol rafts to generation of calcium microdomains, which accelerate calcium signaling
 The functional coupling of mitochondria to raft micro-domains in
generating a strong calcium signals
 The potential application of cholesterol-targeting agents in cancer therapy

dmitrif@bgu.ac.il
08-6477319

Zinc homeostatic proteins and their regulation of extracellular zinc and cadmium

szeev@bgu.ac.il
08-6477303

and intracellular zinc; the role of zinc in subcellular communication.

פרופ' מיכל הרשפינקל

339  חדר,בניין הפקולטה

דר' דימיטרי (דניאל) פישמן

221 חדר,בניין הפקולטה
פרופ' זאב סילברמן

 Zinc chelation as a strategy for regulating apoptosis in the brain and testis.
 FACS analysis of zinc behavior in CNS neurons.
 Immune EM to define synaptic relations in the CNS following implantation of
stem cells in the injured rat spinal cord.
 Sertoli cells and the stem cell niche in the testis.
Laboratory for Molecular, Developmental and Behavioral Neuroscience
The goals of our lab are to:
• Identify genes controlling the development of the mammalian brain.
• Investigate how genes determine behaviour and how mutations lead to
abnormal behaviour associated with psychiatric disorders.

325  חדר,בניין הפקולטה

claude@bgu.ac.il
08-6477320

דר' קלוד ברודסקי

• Test the potential of genes to differentiate stem cells to neurons and study their
neuroprotective effects in models of neurological diseases.

343  חדר,בניין הפקולטה

My laboratory focuses on cardiac electrophysiology and on the molecular
substrate for cardiac arrhythmias. We utilize a unique technology for in-vivo
pacing to simulate atrial arrhythmias and to learn about the effect of pacing on
cardiac function in rodent models. In addition, we use various ex-vivo and in-vitro
tools to learn about the molecular effects of genes of interest in the heart
including a state-of-the-art calcium & contractility imaging system for primary
cardiomyocytes.
Topics:
1) Echocardiographic and Molecular Characterization of a new rodent
model of pacemaker induced-cardiomyopathy.
2) Molecular characterization of a novel rat model mimicking atrial
fibrillation.
3) Role of the protein ZnT-1 as a regulator of cardiac function.

tzion@bgu.ac.il
08-6479987

We are seeking highly motivated individuals with strong biophysical/bio-materials
skills. Our research is focused on the nanomechanics and dynamics of retrovirus
replication and the function of the inner ear. More details on our research are
available on our website and in our recent publications
(http://roussolab.med.ad.bgu.ac.il/)
The main focus of the research in my laboratory is on the toxic mechanisms of
misfolded proteins in neurodegenerative diseases with special emphasis on
amyotrophic lateral sclerosis (ALS, Lou Gehrig’s disease). In addition, we are
studying the role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of
neurodegenerative disorders. A growing body of evidence suggests that
mitochondrial dysfunction plays a role in the pathogenesis of various
neurodegenerative disorders, including ALS. Familial forms of ALS resulting
from mutations in SOD1 are characterized by mitochondrial dysfunction. Mutant
SOD1 acquires a “toxic gain of function”, but the mechanisms whereby it causes
motor neuron cell death are still unclear. We have shown that misfolded SOD1
localizes to affected mitochondria, where it interacts with other proteins causing
a toxic effect.
We combine biochemistry, molecular biology and use both cellular and animal
models to investigate the molecular mechanisms involved in ALS pathogenesis
Bone is a dynamic tissue that undergoes continual remodeling through our life to

roussoi@bgu.ac.il

attain and preserve skeletal, size, shape and structural integrity and to regulate

דר' יורם עציון

 חדר, בניין הפנימיות,בי"ח סורוקה
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adriani@bgu.ac.il

פרופ' איתי רוסו

דר' אדריאן ישראלסון

בנין הפקולטה
08-6477325
050-7373710

nlevaot@gmail.com
Phone: 0502842636

דר' נועם לבאות

mineral homeostasis. Bone remodeling is a tightly coordinated process which
requires the synchronized activities of multiple cellular participants to ensure that
bone resorption and formation occur sequentially at the same anatomical

,בניין הפקולטה
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location to preserve bone mass. The focus of our laboratory is to delineate the
means by which bone cells differentiate and function at the cellular and
molecular levels and use this information to understand the pathogenesis of
bone diseases.

Research in my laboratory focuses on understanding the neurobiology of stressrelated disorders, using animal models of psychopathology. My main research
area is studying the neural mechanisms of Post-Traumatic Stress Disorder
(PTSD) using a rat model developed in my lab. We employ behavioral,
physiological, pharmacological, biochemical and morphological tools to study
the molecular alterations in these animal models.
I study questions, such as:

Why do some individuals who are
exposed to stress develop PTSD while others do not?

What renders one individual
susceptible and another resilient to adverse experiences?
Some of these distinctions are most certainly related to functional
psychological factors, but the molecular pathways underlying fear neural
circuitry in animals expressing high vs. low fear responses have not been
demonstrated, nor has the relationship between these neural circuits and
peripheral markers been determined.

What areas of the brain and which
neurobiological mechanisms are involved in Exposure to predator odor-a
model for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).these processes?
In addition, we use animal models of psychiatric illnesses such as Post Stroke
Depression and Post Partum Depression.

hagitc@bgu.ac.il
08-6401742

בי"ח פסיכיאטרי

פסיכו פרמקולוגיה

פרופ' חגית כהן

Victor Novack MD PhD, is a Senior Physician (Internal Medicine) and head of
Clinical Research Center at Soroka University Medical Center. Prior to the
current position Dr Novack served as a Medical Director in Trial Design at
Harvard Clinical Research Institute, Boston, USA. His area of expertise includes
clinical epidemiology, randomized control trials and large databases analysis. Dr
Novack is currently involved in establishing of the Environmental Health Center
planned to study different aspects of environmental effects on human health. Dr
Novack has published more than 90 manuscripts in peer-reviewed journals and
taught in various national and international settings.

Clinical Research
Center
Room 608, Pnimiot Building,
Soroka University Medical
Center

 בזרע והשפעתו על יכולת ההפריה של הזרעDNA- ארגון ה.1
 איפיון נוזלי הזקיק ותאי הקומולוס העוטפים את הביצית.2
 מעורבות אנזימי פלסמין\פלסמינוגן אקטיבטור בהתפתחות והשרשת עוברים.3

harvardi@bgu.ac.il
08-6400291
, בניין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
81 חדר

Diseases Genetic dissection of the molecular basis of complex

שיתופי פעולה בין החטיבות הקליניות
לחטיבת מדעי היסוד

פרופ' ויקטור נובק

Tel: +972-8-6403486
Mobile: +972-544782226
VictorNo@clalit.org.il

08-6745885/6
labmomed@bgu.ac.il

ורדי-דר' איריס הר

פרופ' יורם יגיל
פרופ' חנה יגיל

בהי"ח ברזילי
מעבדה לרפואה מולקולרית

המחלקה לבריאות הציבור
 מודלים למחקר והערכת קשרי עיתי, מודלים מתמטיים במדעי הבריאות,סטטיסטיקה מתמטית
 שיטות בעיבוד נתונים. גורמים מטאורולוגיים ושינויים גיאופיזיים לבין תוצאות בריאות,בין זיהום
 שיטות סטטיסטיות ואפידמיולוגיות של ניתוח, מודלים מתמטיים במדעי החיים,ניתוח נתונים
נתונים
 אפידמיולוגיה ומניעה של מחלות כרוניות; אנמיה וחסרים של,רפואה מונעת ובריאות הציבור
 גדילה והתפתחות הילד, אפידמיולוגיה סביבתית,מיקרונוטריינטים נוספים בילדים ונשים הרות
אפידמיולוגיה של מחלות זיהומיות;היערכות והתמודדות עם התפרצויות תחלואה

08-6477447

פרופ' מיכאל פריגר

08-6477458

ד"ר ארקדי בולוטין

08-6477461

ד"ר נטשה בילנקו

08-6477460

פרופ' איתמר גרוטו

friger@bgu.ac.il
arkadyv@bgu.ac.il

natalya@bgu.ac.il

grotto@bgu.ac.il
ד"ר ניהאיה דאוד
פרופ' עמליה לוי
ד"ר לנה נובק
פרופ' אילנה שוהם-ורדי*
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
פרופ' דנית שחר
פרופ' איריס שי

08-6477351
daud@bgu.ac.il
08-6477455
lamalia@bgu.ac.il
08-6477448
novack@bgu.ac.il
08-6477453
vilana@bgu.ac.il
08-6477451
dshahar@bgu.ac.il
08-6477449
irish@bgu.ac.il

פרופ' יעקב בכנר

08-6477425
bachner@bgu.ac.il

פרופ' תלמה קושניר*
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף

08-6477423
talmak@bgu.ac.il

פרופ' אסתר יקוביץ'

08-6477424
iecovich@bgu.ac.il

ד"ר עידן מנשה

menashe.idan@gmail
.com

ד"ר ליאת גרנק

leeatg@gmail.com
granek@bgu.ac.il

ומגיפות;התנהגויות בריאות ומצבי בריאות בקרב מבוגרים צעירים; פיתוח מדיניות בתחום בריאות
הציבור ובריאות הסביבה
קידום בריאות
פרמקואפידמיולוגיה; חשיפה לתרופות במהלך ההיריון ותוצאות ההיריון והלידה; מומים מולדים;
תופעות לוואי מתרופות; אפידמיולוגיה פרינטאלית
אפידמיולוגיה וביוסטטיסטיקה
אפידמיולוגיה פרינטאלית ,התערבות ק הילתית בנושא מניעת מומים והפחתת תמותת תינוקות
אפידמיולוגיה תזונתית ,פיתוח כלים להערכה תזונתית ,תזונה בגיל המבוגר ,תזונה ואריכות ימים,
השפעה של דיאטה ים-תיכונית על בריאות בגיל המבוגר ,תזונה ותפקוד קוגניטיבי
תזונה ,השמנה ,מחלות לב ,סוכרת ,מחקרי התערבות ,מאגרי מידע

סוציולוגיה של הבריאות ,טיפול פורמאלי ובלתי פורמאלי במחלות כרוניות/קשות ,תקשורת
בינאישית בסוף החיים ,תקשורת ויחסי מטפל-מטופל ,רשת חברתית ותמיכה חברתית ,היבטים
פסיכו-חברתיים של בריאות וחולי ,חינוך רפואי ,מתודולוגיה ידע
פסיכולוגיה רפואית ,בריאות תעסוקתית ,לחץ ושחיקה בעובדי מערכת הבריאות ,תקשורת
ויחסי רופא-חולה בעידן האינטרנט ,חינוך רפואי ,תפיסת מחלה והשלכות לאיכות חיים ובריאות
נפשית
בני משפחה מטפלים – נטל וסיפוק מטיפול ,מטפלים זרים בסיעוד ,שימוש בשירותי בריאות
ורווחה בקרב זקנים ,איכות חיים ,בדידות ,התעללות בזקנים.
גנטיקה אפידמיולוגית

08-6477456

086477301
054-208-8719
חדר  ,313גולדמן

area of psychology of health and illness, psycho-oncology, grief and loss, mental
health and qualitative methods

My research interests are in the field of environmental and perinatal
epidemiology. Different exposures have a critical roles in human function and
development, especially if they occur during critical windows of development,
such as the early prenatal life, when differentiation and formation of the systems
and organs occur. My aim is to identify and quantify the exposures, using
biological samples, anthropometric measurements and questionnaires, and to
study their effects on general and reproductive health throughout life.

wainstoc@bgu.ac.il
Office: 508, M7 building

ד"ר וינשטוק תמר

FACULTY MEMBERS
ABDU, URI - Life Sciences
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 2000
Research Interests: DNA damage checkpoint during Drosophila oogenesis and the role of the microtubules cytoskeleton
in RNA localization.
abdu@bgu.ac.il

ABRAHAM, URI - Mathematics & Computer Science (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew University, 1979
Research Interests: Set theory. Mathematical logic. Concurrency (in Computer Science).
abraham@math.bgu.ac.il
ABRAMOVICH, SIGAL - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Princeton University, 2002
Research Interests: Foraminiferal ecology, taxonomy, and molecular phylogeny. Marine Biomonitoring, and
paleoceanography.
sigalabr@bgu.ac.il

ABRAMSKY, ZVIKA - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Colorado State Univ., 1976
Research Interests: Community ecology of desert granivours. The importance of density dependent habitat selection.
Interspecific competition and risk of predation in structuring communities of desert rodents. The relationship between
productivity and diversity and reconciliation ecology.
zvika@bgu.ac.il
ADAR, EILON - Geological & Environmental Sciences; joint appointment with Blaustein Inst. Desert Research.
Ph.D., Univ. of Arizona, 1984
Research Interests: Evaluation of recharge in arid basins. Ground water modeling with environmental tracers. Modeling
of ground water contamination in fractured chalk aquitard.
eilon@bgu.ac.il

9

AHARONI, AMIR - Life Sciences
Ph.D., The Weizmann Institute, 2002
Research Interests: Engineering proteins with new functions. Engineering proteins for new binding activities to study
complex biological processes. Generation of enzymes with new catalytic properties.
aaharoni@bgu.ac.il
AHARONY, AMNON - Physics (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1971
Research Interests: Theoretical condensed matter physics: Quantum theory of mesoscopic systems. Statistical physics.
Random systems.
aharony@post.tau.ac.il

AKABAYOV, BARAK - Chemistry
Ph.D., Weizmann Inst. 2007
Research Interests: Biochemistry, Biophysics, Structural Dynamics, Structural Based Lead Discovery, Nucleic Acid-Protein
Interactions, Protein-Protein Interactions, DNA replication
akabayov@post.bgu.ac.il

ALFONTA, LITAL - Life Sciences
Ph.D., Hebrew University of Jerusalem, 2003
Research Interests: Electrochemical Activity of Microorganisms, Bioelectrochemistry, Redox Protein Engineering, In
Vitro Translation of proteins and Genetic Code Expansion.
alfontal@bgu.ac.il
ALPAY, DANIEL - Mathematics
Ph.D., The Weizmann Institute, 1985
Research Interests: Operator theory system theory. Interpolation problems. Riemann surfaces.
dany@math.bgu.ac.il

ALTSHULER, AMOS - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew University, 1970
Research Interests: Convex polytopes. Graph theory. Combinatorial topology.
alt@math.bgu.ac.il
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ARBELY, EYAL - Chemistry, NIBN
Ph.D., The Hebrew Univ., 2007
Research interests: Synthetic biology and genetic code expansion. Directed evolution of proteins and enzymes with new
functions. Peptide antibiotics.
arbely@bgu.ac.il

ASHKENASY, GONEN - Chemistry
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2001
Research Interests: Bioorganic Chemistry. Peptide and protein chemistry. Biomimetic catalysis. Molecular networks.
Synthetic receptors and catalysts.
gonenash@bgu.ac.il

AVISHAI, YSHAI - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1970
Research Interests: Theoretical. condensed matter physics
yshai@bgu.ac.il
BACHMAT, EITAN - Computer Science
Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, U.S.A. 1994
Research Interests: Performance Analysis. Storage Systems, Applied probability, Autism research.
ebachmat@cs.bgu.ac.il
BAHAT, DOV -Geological & Environmental Sciences (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Melbourne, 1967
Research Interests: Tectonofractography, the study of fractography and application to structural geology. Joints and
faults. Fracturing of brittle materials under laboratory conditions. Electromagnetic radiation induced by fracture.
bahat@bgu.ac.il
BALABAN, MIRA - Computer Science (Emeritus)
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 1982
Research Interests: Conceptual modelling, Software engineering, Databases (semantics), knowledge representation
(time, description logics), Computer music (computational view of music concepts).
mira@cs.bgu.ac.il
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BAND, YEHUDA – Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Chicago, 1973
Research Interests: Collision theory. Quantum mechanical scattering. Light scattering. Nonlinear optics. Laser physics
and chemistry. Atomic and molecular physics and chemisty. Dissociation of molecules. Charge exchange processes.
Optimal control theory. Electronic transport phenomena in condensed phases. Degenerate quantum fluids. BoseEinstein condensation. Thermodynamics.
band@bgu.ac.il

BAR, ILANA – Physics
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1982
The Institutes for Applied Research.
Research Interests: Molecular dynamics Laser-based spectroscopic methods.
ibar@bgu.ac.il

BAR-SADAN, MAYA - Chemistry
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2007
Research Interests: Hybrid nanoparticles, Atomic interfaces, Atomic resolution electron microscopy, 2D materials,
Materials Chemistry
barsadan@bgu.ac.il

BAR-TOUV, YAACOV - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1966
Research Interests: Nuclear physics. Mesoscopic physics.
bartouv@bgu.ac.il

BAR-ZVI, DUDY - Life Sciences
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1984
Research Interests: Plant molecular biology. Stress regulated plant genes. Bioenergetics.
barzvi@bgu.ac.il
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BARAK, ZE'EV - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Weizmann Inst., 1972
Research Interests: Structure-function relationship in enzymes and their applied biotechnological implication.
Regulation and inhibition of amino acid synthesis and interaction of synthesis and transport systems. Translational
frameshifting in bacteria. Biological control of mosquitoes by Bacillus thuringiensis var. israelensis.
barakz@bgu.ac.il

BARASH, DANNY - Computer Science
Ph.D., University Of California at Davis, 1999
Research Interests: Bioinformatics, RNA Structure, Imaging, Scientific Computing, Numerical Analysis.
dbarash@cs.bgu.ac.il

BECKER, JAMES Y - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., Jerusalem, 1973
Research Interests:
1) Organic electrochemistry - Synthesis, properties and mechanisms:
a) Organosilicon compounds;
b) Functionalization of organic molecules;
c) Electrocatalysis;
d) Electrochemistry in ionic liquids.
2) Molecular organic conductors: synthesis, structure, charge-transfer complexes and ion-radical salts, conductivity,
electrochemistry and spectral properties;
3) Spectroscopy and electrochemistry of organic complexes of biologically important metal cations
becker@bgu.ac.il

BEIMEL, AMOS - Computer Science
D.Sc., Technion, Haifa, 1996
Research Interests: Cryptography. Complexity Theory.
beimel@cs.bgu.ac.il
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BEJERANO-ROTH, NURIT - Life Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1968
Research Interests: Light effects on plant development and physiology. Stomatal movement. Mycorhiza. Cultivation of
local truffles and introduction of European truffles.
nuritrb@bgu.ac.il

BELITSKII, GENRICH - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Kharkov, 1966
Research Interests: Local theory of dynamical systems. Functional equations. Smooth dynamical systems.
genrich@math.bgu.ac.il
BEN-ABRAHAM, SHELOMO I.- Physics (Emeritus)
Ph.D., The Czechoslovak Acad. of Sciences, 1961.
Research Interests: Condensed matter. Statistical Mechanics.
benabr@bgu.ac.il

BENJAMINI, CHAIM - Geological & Environmental Sciences (Emeritus)
Ph.D. The Hebrew Univ., 1980
Research Interests: Micropaleontology of planktic and benthic calcareous microfossils. Genesis, stratigraphy and
microfacies of Mesozoic and Cenozoic Tethyan carbonate facies, sequences and paleoenvironments. Regional
stratigraphy of Israel and the Middle East.The Mediterranean continental shelf off Israel.
chaim@bgu.ac.il

BEN-SHAHAR, OHAD - Computer Science
Ph.D., Yale University, 2003
Research Interests: Computational vision and image understanding, Human perception and visual psychophysics,
Computational neuroscience of visual systems, Interface between vision, graphics, and robotics.
ben-shahar@cs.bgu.ac.il
BEN ZVI, ANAT - Life Sciences, NIBN
Ph.D., The Hebrew University, 2003
Research Interests: how protein quality control is maintained and why it fails in a living, multicellular organism
anatbz@bgu.ac.il
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BEREND, DANIEL - Mathematics, Computer Science
Ph.D., Hebrew University, 1982
Research Interests: Combinatorial Optimization. Applied Probability and Statistics. Decision-Making. Number Theory.
berend@cs.bgu.ac.il

BERNSTEIN, JOEL - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Yale Univ., 1967
Research Interests: General and structural chemistry. Solid state chemistry. Chemical crystallography, polymorphism,
hydrogen bonding, graph set analysis.
yoel@bgu.ac.il

BERSHTEIN, SHIMON - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2007
Research interests: Molecular evolution, Protein biophysics, Systems biology, Biomolecular interactions
bershteins@gmail.com

BESSER, AMNON – Mathematics
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1994
Research Interests: Arithmetical algebraic geometry
bessera@math.bgu.ac.il

BIRNBAUM, RAMON - Life Sciences
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 2009
Research Interests: Functional characterization of gene regulatory elements in the genome and their association with
human diseases.
ramonb@bgu.ac.il

BITTNER, SHMUEL - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1965
Research Interests: Organic synthesis. Natural products.Quinochemistry. Quinonyl amino acids.
bittner@bgu.ac.il
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BOUSKILA, AMOS - Life Sciences
Ph.D., Univ. of California at Davis, 1993
Research Interests: Behavioral ecology,and in particular behaviors related to predation. Effect of the internal states of
animals on behaviors such as predator-avoidance. Mathematical models (game theory and state variable models) as a
tool in the study of the behavior of animals. Habitat requirements and conservation of reptiles.
bouskila@bgu.ac.il

BRAFMAN, RONEN I. - Computer Science
Ph.D., Stanford University, 1996
Research interest: Automated Planning and Decision Making. Decision Support Systems. Modeling and Reasoning about
Preferences. Multi-Agent and Distributed Planning.
brafman@cs.bgu.ac.il
BRANDENBURSKY, MICHAEL – mathematics
Ph.D., Technion, 2010
Research Interests: Knot Theory, Symplectic Geometry and Low-dimensional Topology, Braid groups, mapping class
groups, groups of diffeomorphisms, Geometric group theory
BROTMAN, YARIV - Life Sciences
Ph.D., Bar-Ilan Univ., 2005
Research Interests: lipidomics and metabolomics analysis of plants. quantitative genetics of metabolic traits. Metabolic
transciptomic network analysis.
Brotman@mpimp-golm.mpg.de
BRUSTEIN, RAM - Physics
.Ph.D., Tel Aviv Univ
Research Interests: Theoretical high-energy physics, cosmology. Astro-particle physics.
ramyb@bgu.ac.il
CARMI, PAZ- Computer Science
Ph.D., Ben Gurion University, 2006
Research Interests: Computational geometry - theory and applications. Within computational geometry my research is
focused on approximations, optimization problems, facility location, radio and sensor networks, and spanners.
carmip@cs.bgu.ac.il
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CHAYOTH, REUBEN - Life Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1971
Research Interests: Science education.
rchayoth@netvision.net.il

CHLAMTAC, EDEN- Computer Science
Ph.D., Princeton University, 2009
Research Interests: Theoretical computer science, approximation algorithms, convex optimization, lift-and-project
methods.

CODISH, MICHAEL - Computer Science
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 1991
Research Interests: Semantic Based Program Analysis.
mcodish@cs.bgu.ac.il

COHEN, DORON - Physics
Ph.D., The Technion, 1993
Research Interests: Chaos and quantum mechanics ("Quantum Chaos"). Theory of driven mesoscopic (nano systems).
Quantum irreversibility, dissipation and dephasing. Relation to quantum computing. Application to quantal Brownian
Motion.
dcohen@bgu.ac.il

COHEN, MIRIAM- Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv University, 1976
Research Interests: Noncommutative algebras. Hopf algebras .Quantum groups.
mia@math.bgu.ac.il
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DABOUL, JAMIL - Physics (Retired)
Ph.D., Univ. of Heidelberg, Germany, 1965
Research Interests: Mathematical physics. Dynamical symmetries. Infinite-dimensional algebras. Coherent and
squeezed states. Nonlinear dynamics. Singular potentials. Theoretical high-energy physics
daboul@bgu.ac.il

DAN-COHEN, ISHAI – Mathematics
Ph.D., Univ. of California, Berkeley, 2009
Research Interests: Arithmetic algebraic geometry. Integral points of hyperbolic curves, especially the projective line
minus three points. P-adic polylogarithms. Mixed Tate motives and the unipotent fundamental group. Unipotent
representations and their moduli.
DAVIDSON, AHARON – Physics (Emeritus)
D.Sc., The Technion, 1977
Research Interests: Gravity. Cosmology. Dark matter. Higher dimensional field theory.Electro/nuclear interactions.
davidson@bgu.ac.il

DINITZ, YEFIM - Computer Science
Ph.D., Institute of Mathematical Economics, Moscow, 1973
Research Interests: Graph algorithms. Network flows. Combinatorial algorithms. Distributed computing. Pattern
recognition in data access logs. Imbedding and layout of interconnection networks. Visualization of algorithms.
dinitz@cs.bgu.ac.il
DINUR, ITAI - Computer Science
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2013
Research Interests: Cryptography. Computer security.
itai.dinur@ens.fr
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DINUR, URI - Chemistry (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1979
Research Interests: Theoretical physical chemistry. Molecular interactions.
uridinur@bgu.ac.il
DOLEV ,SHLOMI - Computer Science
D.Sc. Technion, IIT, 1992
Research Interests: Distributed Algorithms. Communication Networks. Fault-Tolerance. Self-Stabilization. Cryptography.
Optical computing. Coding Theory, and Brain Science.
dolev@cs.bgu.ac.il

DUBI, YONATAN - Chemistry
Ph. D., Ben-Gurion University, 2007
Research Interests: Energy transport and conversion in nano-scale systems. Complex electronic material
dubij76@gmail.com

EFRAT, IDO - Mathematics
Ph.D., Tel-Aviv University, 1990
Research Interests: Theory of fields. Profinite groups. Galois theory
efrat@math.bgu.ac.il

EICHLER, DAVID - Physics
Ph.D., Mass. Inst.Tech.(M.I.T.) USA, 1976
Research Interests: Astrophysics. Particle astrophysics. Cosmology. Plasma physics. Theoretical biology.
eichler@bgu.ac.il

EICHLER, JERRY - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1994
Research Interests: Archaea. Post-translational modificiations. Protein Glycosylation. Protein translocation.
jeichler@bgu.ac.il
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EISENBERG, THEODORE - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Maryland, 1970
Research Interests: Mathematical education. Curriculum development/Evaluation math. Spatial visualization/Concept
formation.
eisen@math.bgu.ac.il
ELHADAD, MICHAEL - Computer Science
Ph.D., Columbia University, 1992
Research Interests: Natural Language Generation (FUF). Automatic Text Summarization. Hebrew Computational
Linguistics. Software Engineering (Service Oriented Architecture, Semantic Web Services)
elhadad@cs.bgu.ac.il
ELIA, NATALIE - Life Sciences, NIBN
Ph.D., The Hebrew University of Jerusalem, 2006
Research Interests: Understanding the kinetics and the 3D organization of protein complexes in cells is key to
understanding cellular mechanisms.
elianat@post.bgu.ac.il

ELKIN, MICHAEL - Computer Science
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2002
Research Interests: Graph algorithms, distributed computing, low-distortion embeddings, approximation algorithms,
hardness of approximation.
elkinm@cs.bgu.ac.il

EL SANA, JIHAD - Computer Science
Ph.D ,.State University of New York, 1999
Research Interests :Computer Graphics, Human Computer Interaction, Image Processing, Augmented Reality, Geometric
Modeling, and Document Image Analysis .
el-sana@cs.bgu.ac.il

ENTIN-WOHLMAN, ORA – Physics (Emeritus)
Ph.D., Bar-Ilan Univ. 1973
Research Interests: Theoretical condensed matter physics.
entin@post.tau.ac.il
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ERAN, ALAL - Life Sciences
Ph.D., Massachusetts Institute of Technology, 2013
Research Interests: Autism genomics. RNA-mediated regulation in human brain development. A-to-I RNA Editing.
alal@bgu.ac.il
EYAL, MOSHE - Geological & Environmental Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1975
Research Interests: Igneous petrology. Volcanology. The Precambrian crystalline massif in Sinai. Development of the
Dead-Sea and Red-Sea rifts.
moey@bgu.ac.il
EYAL, YEHUDA -Geological & Environmental Sciences (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1976
Research Interests : Structural geology; paleo-stress analysis of Israel and Okanagan area, British Columbia, Canada.
Development of the Dead Sea Rift and associated structures. Brittle deformation, joints. Parameters controlling joint
spacing. Stylolites and pressure solution.
eyal@bgu.ac.il

FAIMAN, DAVID - Physic
Inst. for Desert Research
Ph.D., Univ. of Illinois, USA. 1969
Research Interests: Solar energy. Solar radiation. measurements. Photovoltaic devices and systems Solar-thermal power
systems.
FEINGOLD, MARIO - Physics
Ph.D., The Technion, 1986
Research Interests: Single molecule and cell Biophysics.
mario@bgu.ac.il
FEINSTEIN, SHIMON - Geological & Environmental Sciences (Retired)
Ph.D., Ben Gurion Univ., 1985
Research Interests: Petroleum and source rock geochemistry. Maturity of organic materials. Thermo-tectonic evolution
of sedimentary basins in different tectonic settings. Degradation processes of organic contaminants.
shimon@bgu.ac.il
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FEINTUCH, AVRAHAM - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Toronto, 1972
Research Interests: Operator theory. Linear systems. Optimal control.
abie@math.bgu.ac.il

FISHOV, ITZHAK - Life Sciences
Ph.D., Inst. of Biol. Phys., Acad. Of Sci. of USSR, 1983
Research Interests: Mechanism of bacterial cell cycle regulation. Membrane dynamics. Bioenergetics. Bacterial nucleoid.
fishov@bgu.ac.il
FISMAN, DANA - Computer Science
Ph.D., Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel, 2006
Research Interests: Theoretical computer science (topics such as automata, logic and games), Formal methods in
system design (topics such as specification, verification and synthesis), Computational learning theory (topics such as
grammatical inference).
FOLMAN, RON - Physics
Ph.D., CERN, 1998
Research Interests: Cold atoms.
folman@physi.uni.heidekberg.de

FONF, VLADIMIR - Mathematics
Ph.D., Univ. of Sverdlovsk, 1979
D.Sc., Warsaw, 1991
Research Interests: Functional analysis. Geometry of Banach spaces.
fonf@math.bgu.ac.il
FREIFELD, OREN - Computer Science
Ph.D., Brown University, U.S.A. 2013
Research Interests: computer vision, statistical inference, and machine learning .
Also interested in: stochastic processes, image processing, statistical signal processing, medical image analysis, and
large-scale data analysis.
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FRUMKER, EUGENE- Physics
Ph.D, Weizmann Institute, 2007
Research Interests: Nanoscience with Attosecond Pulses
efromker@bgu.ac.il

FUHRMANN, PAUL A. - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Columbia Univ., 1967
Research Interests: Mathematical theory of control systems. Operator theory in Hilbert space
paf@math.bgu.ac.il

GABRIYELYAN, SAAK – mathematics
Ph.D., Kharkov State University, 1992
Research Interests: Topological groups (general theory), abstract harmonic analysis, topological dynamics
saak@math.bgu.ac.il
GANOR, JIWCHAR - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 1992
Research Interests: Environmental Geochemistry. Kinetics of dissolution and precipitation of minerals at low
temperature-laboratory experiments and modeling.
ganor@bgu.ac.il

GEDALIN, MICHAEL - Physics
Ph.D., Space Res. Inst., Moscow, 1986
Research Interests: Plasma physics. Astrophysics and space physics. Nonlinear phenomena.
gedalin@bgu.ac.il
GERSANI, MORDECHAI - Life Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ. 1980
Research Interests: Penotypic plasticity in the root system of desert plants. Integration between parts of the root
system as a response to environmental factors. Below ground habitat selection in plants. I test among a passive model
of habitat selection, an animal-based model (ideal free distribution, Fretwell and Lucas 1970), and a game theoretic
model that permits plants to adjust their root growth strategy to the roots of ompeting plants.
gersani@bgu.ac.il
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GERSTEN, ALEXANDER - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1967
Research Interests: Foundation of quantum physics. Applications of physics in medicine.
gersten@bgu.ac.il

GERTSBAKH, ILYA - Mathematcis (Emeritus)
Ph.D., The Latvian Acad. of Sciences, 1964
Research Interests: Applied probability & statistics. Operations research. Reliability theory.
eliahu@math.bgu.ac.il

GHEBER ,LEAH - Chemistry and Clinical Biochemistry
Ph.D., Ben-Gurion University, 1995
Research Interests: molecular motors, single molecule proteins studies, mitosis, cell-cycle regulation, microtubules,
cancer, real-time fluorescence imaging, Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) on living cells
lgheber@bgumail.bgu.ac.il

GILL, DAVID - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1958
Research Interests: Biological physics.
dgill@bgu.ac.il

GLASER, ROBERT - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Rutgers Univ., 1969
Research Interests: Stereochemistry. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.Drug polymorphism by solidstate NMR. Drug structure determination. Molecular modeling. Structural medicinal chemistry.
glaser@bgu.ac.il

GLASNER, YAIR - Mathematics
Ph.D Hebrew university of Jerusalem, 2002
Research Interests: Arboral group theory, graph theory, p-adic Lie groups and their lattices.
yairgl@math.bgu.ac.il
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GOLDBERG, MAYER - Computer Science
Ph.D., Indiana University, 1996
Research Interests: Programming languages, lambda Calculus & combinatory logic, functional programming, threaded
code, interactive proof assistants.
gmayer@cs.bgu.ac.il

GOLDSHTEIN, VLADIMIR-Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Novosibirsk State Univ., 1971
Research Interests: Functional analysis. Analysis on manifolds. Quasiconformal mappings. Chemical engineering
science.
vladimir@math.bu.ac.il

GOLOMB, DAVID - Physiology and Neurobiology, Physics
Ph.D., The Hebrew Univ., 1991
Research Interests: Theoretical and computational neuroscience. Nonlinear dynamics of neuronal networks and
systems. Information processing in the somatosensory system.
golomb@bgu.ac.il

GOREN, LIRAN - Geological & Environmental Sciences
Ph.D. Weizmann Institute of Science 2010
Research interests: Earth surface and near surface dynamics, Landscape evolution, Tectonic geomorphology, Granular
mechanics with and without pore fluid, Landslides, Shear zones.
goren@bgu.ac.il

GOREN, SHAUL - Physics (Emeritus)
Ph.D., McMaster Univ., Canada, 1968
Research Interests: Nuclear magnetic resonance. Spin relaxation. Superconductivity.
shaulg@bgu.ac.il
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GORODETSKY, GAD - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1968
Research Interests: Ultrasonics. Magnetism. Thin films.
gorodet@bgu.ac.il

GORODETSKY, MALKA - Chemistry & Education (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1964
Research Interests: Chemical education. Problem solving in science. Teachers' Development. School interventions.
malka@bgu.ac.il
GRANOT, ROI - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Scripps Institution of Oceanography, UCSD, 2009
Research Interests: Global plate tectonics, Construction of the oceanic crust and the Geomagnetic field
rgranot@bgu.ac.il

GRANOT, YOSEF - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1973
Research Interests: Signal transduction regulated biochemical functions induced by growth factors and peptide
hormones. Tyrosine kinase activity of growth factor receptors. Inhibitors of the tyrosine kinase activity as regulators of
cell biochemical functions. The mitogen activated protein kinases as targets for novel chemotherapoitics.
ygranot@bgu.ac.il

GROSFELD, EYTAN - Physics
Ph.D - Weizman Institute of Science – 2002
Research Interests: Topological phases in condensed matter systems, including p-wave superconductors, topo-logical
insulators, and the quantum Hall effect.
grosfeld@illinois.edu

GUDES, EHUD - Computer Science (Emeritus)
Ph.D., Ohio State University, 1976
Research Interests: Data Bases. Data Security. Data Mining.
ehud@cs.bgu.ac.il
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GUENDELMAN, EDUARDO - Physics
Ph.D., Mass. Inst. Tech., U.S.A. 1985
Research Interests: Elementary particles. Gravity theory. Quantum field theory. Cosmology.
guendel@bgu.ac.il

GUR ,EYAL - Life Sciences, NIBN
Ph.D. , Tel Aviv University, 2005
Research Interests: Protein quality control mechanisms in Bacteria
gure@bgu.ac.il

GUREVICH, NADYA - Mathematics
Ph.D., The Weizmann Inst., 2000
Research Interests: Automorphic forms. L-Function.
ngur@math.bgu.ac.il
HASSON, ASSAF - Mathematics
Ph.D., Hebrew university of Jerusalem, 2004
Research Interests: Model theory
hassonas@math.bgu.ac.il

HATZOR, YOSSEF H. - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Univ. of California, Berkeley, 1992
Research Interests: Rock mechanics, Rock slope stability, Tunneling, Discontinuous deformation analysis (DDA),
Earthquake engineering, Mechanical and petrophysical behavior of carbon rich chalks, Shear strength of rock joints.
hatzor@bgu.ac.il
HAVIV, ITAI - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ. of Jerusalem., 2008
Research Interests: Tectonic geomorphology, low-temperature thermochronology, surface processes and geodynamics.
Interactions between surface processes, climate and tectonics. Orogenic processes. Waterfalls mechanics. Bedrock
channel evolution.
haviv@bgu.ac.il
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HENDLER, DANNY- Computer Science
Ph.D, Tel-Aviv University, 2001
Research Interests: Distributed computing: distributed algorithms and lower bounds, multi-core systems, transactional
memory, scalable shared-memory synchronization, dynamic load-balancing, local-spin mutual exclusion.
Communication networks: packet classification using content-addressable-memory, machine learning: time-series
anomaly detection.
hendlerd@cs.bgu.ac.il

HIRSHBERG, ILAN - Mathematics
Ph.D., University of California at Berkeley, 2003.
Research Interests: Operator algebras.
ilan@math.bgu.ac.il

IDAN HOD- Chemistry.
PhD. Bar-Ilan University, 2013.
Research interest: Design of functional porous organic-inorganic materials for energy applications, with an emphasis on
photo-electrochemistry for solar fuels generation.
Idan.hod@northwestern.edu

HORMADALY , JACOB –Chemistry (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1977
Research Interests: Inorganic glasses. Glass chemistry and spectroscopy of rare earth and transition metal ions in
glasses. Crystallization of glasses. Property composition relations in glass. Lead-free glasses. Solid state chemistry.
Conducting oxides. Thick film materials and technology . Lead-free thick film resistors and sensors. Glasses for thick film
materials. Electrical conduction mechanisms of thick film resistors.
hormadj@bgu.ac.il
HOROVITZ, BARUCH – Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1976
Research Interests: Condensed matter physics. Phase transitions. Statistical mechanics.
baruch@bgu.ac.il
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HOROWITZ, YIGAL - Physics (Emeritus)
Ph.D., McGill Univ., Canada., 1968
Research Interests: Radiation physics. Radiation Induced thermoluminescence.
yigal@bgu.ac.il

ISSAR, ARIE S. - Geological & Environmental Sciences (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1961
Research Interests : Hydrogeology of arid basins. Hydrological aspects of paleoclimate and climatic changes.
issar@bgu.ac.il
ITAI, CHANAN - Life Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1968
Research Interests: Stress physiology. Regulation of plant response to the Environment : drought, temperature and
salinity. Stomatal physiology.
itai@bgu.ac.il
JELINEK, RAZ - Chemistry
Ph.D., Univ. of California, Berkeley, 1993.
Research Interests: Biomimetic chemistry, biosensors, cell membranes, nanoparticles.
razj@bgu.ac.il

JUNG, GRZEGORZ - Physics
Ph.D., Inst. of Phys. of the Polish Acad. of Sci., 1980
Research Interests: Superconductivity. Noise.
jung@bgu.ac.il

KAGAN-ZUR, VARDA- Life Sciences (Retired)
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1970
Research Interests: Molecular biology of Mycorhiza and truffle cultivation.
zur@bgu.ac.il
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KAMAI, RONNIE – Structural Engineering, Geological & Environmental Sciences
Ph.D., University of California, Davis. 2011
Research Interests: Geotechnical Earthquake Engineering, Seismic Hazards, Ground Motions, Site Response.
rkamai@bgu.ac.il
KAMENESKY, MOSHE – Mathematics

Ph.D., The Hebrew University, 2007
Research Interests: model theory, algebraic geometry, valued fields, differential and difference equations, and
representation theory.
kamenskm@math.bgu.ac.il
KAMYSHNY, ALEXEY - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew University of Jerusalem, 2006
Research Interests: Aquatic biogeochemistry. Analytical biogeochemistry. Low temperature geochemistry. Stable
isotope geochemistry. Environmental geochemistry. Biogeochemical cycles of sulfur and selenium in modern and
ancient oxygen depleted aquatic systems. Modern lakes as analogs for ancient Earth’s ocean. Reactions of
anthropogenic pollutants with reduced sulfur species.
kamyshny@bgu.ac.il
KASHKUSH, KHALIL - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Institute, 2003
Research Interests: Genomics, Epigenomics and Genome Evolution. Biodiversity of polyploid plants. Polyploidy
regulation of gene expression
kashkush@bgu.ac.il

KATS, YEVGENY – Physics
Ph.D, Harvard University - 2010
Research Interests: Theoretical Partice Physics
Yevgeny.kats@gmail.com
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KATZ, BENJAMIN - Chemistry (Emeritus)
D.Sc., The Technion, 1967
Research Interests: Physical chemistry. Molecular dynamics. Laser chemistry. Spectroscopy. Use of colloid
semiconductors in biophysical systems.
benikatz@bgu.ac.il
KATZ, MATYA - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 1995
Research Interests: Computational Geometry (CG) – theory and applications; geometric software. Theoretical work in
CG focusing on optimization algorithms, and devising efficient geometric data structures and algorithms for input
models tailored to real-world data. Issues in Computer Graphics, GIS, Wireless communication networks, Facility
location and layout of VLSI circuits and Robotics.
matya@cs.bgu.ac.il

KATZIR, YARON - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 1998
Research Interests: Igneous and metamorphic petrology. Stable and radiogenic isotope geochemistry. Tectonics of
orogens focused on the Alpine-Himalayan chain and the Pan-African orogen.
ykatzir@bgu.ac.il
KEASAR, CHEN – Computer Science, life science
Ph.D., Hebrew University, 1997
Research Interests: Structure prediction of proteins. An attempt to break the "Second Level" of the genetic code, that is,
the coding of structure and function by amino acid sequences.
chen@cs.bgu.ac.il

KEDEM, KLARA - Computer Science (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv University, 1989
Research Interests: Computational geometry, computer vision, graphics, and image processing
klara@cs.bgu.ac.il
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KERNER, DMITRY – Mathematics
Ph.D., Tel Aviv University, 2007
Research Interests: Algebraic Geometry, Singularity Theory, Commutative Algebra
kernerdm@math.bgu.ac.il

KESHET, URI - Physics
Ph.D - Weizman Institute of Science – 2001
Research Interests: Astrophysics, Collisioukm Shocks, Galaxy Clusters.
ukeshet@cpa.harvard.edu

KIFLAWI, MOSHE - Life Sciences,
The Interuniversity Inst. for Marine Sciences in Eilat.
Ph.D.: Univ. of New Mexico, USA, 1999.
Research Interests: Community & evolutionary ecology. Early life-history of coral-reef fish.
mkiflawi@bgu.ac.il
KISCH, HANAN J. - Geological & Environmental Sciences (Emeritus)
D.Sc., Univ. of Amsterdam, 1962
Research Interests :Very-low-grade metamorphism and burial diagenesis. Metamorphic microfabrics. Metamorphic
white micas: illite/phengite 'crystallinity', lattice parameter bo and metamorphic P/T gradients, chemical composition,
Na/K micas, deconvolution of XRD reflections . Slaty and crenulation cleavage - development and quantification of
intensity. Lattice-preferred orientation. Metamorphism in marginal zones of orogenic belts: Scandinavian Caledonides,
Western Alps,Hellenides, Archaean greenstone belts. Rock-forming minerals, especially amphiboles and phyllosilicates.
kisch@bgu.ac.il

KLEIN-BEN DAVID , OFRA – Geological & Environmental Sciences and waste-management research
Ph.D., The Hebrew Univ., 2006
Research Interests: Environmental Geochemistry: colloid migration in the environment, contaminant sorption in natural
environments. Waste management :pyrolysis and gasification of solid organic waste, waste immobilization in
cementitious and geopolymeric matrixes.

ofrak1@gmail.com
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KOJMAN, MENACHEM - Mathematics
Ph.D., The Hebrew Univ.,1994
Research Interests: Infinite combinatorics. Model theory. Infinite graph theory. PCF theory. Topology and forcing.
kojman@math.bgu.ac.il

KONTOROVICH, ARYEH – Computer Science
Ph.D., Carnegie Mellon University, 2007
Research Interests: Probability theory: concentration of measure, mixing. Statistics, empirical processes. Machine
learning theory: algorithms and generalization bounds in metric spaces. Automata theory: kernel methods for learning
languages.
karyeh@cs.bgu.ac.il
KORN, CHARLES - Physics (Retired)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1972
Research Interests: Nuclear magnetic resonance.High Tc superconductors.
korn@bgu.ac.il
KOZUCH, SABASTIAN - Chemistry
Ph.D., The Hebrew Univ. 2009
Research Interests: Quantum Chemistry, Catalysis, Kinetics, Organometallic Chemistry, Electronic Structure, Quantum
Mechanical Tunneling, Cross-Coupling Reactions, Nanocatalysis.
kozuch@post.bgu.ac.il
KRICHEVSKY, OLEG - Physics
Ph.D., The Weizmann Inst., 1996
Research Interests: Biological physicis. Condensed matter physics. Physics of complex fluids.
oleg@bgu.ac.il
LEMCOFF, N. GABRIEL - Chemistry
Born: 1969, Argentina
Ph.D.: 2002, Tel-Aviv University
Senior Lecturer, October 2004.
Research Interests: Synthetic Organic Chemistry,Dendrimer and Polymer Chemistry, Polymer analysis, Cross-linking
strategies, Supramolecular Chemistry, Ruthenium Olefin Metathesis, Polyacetal virtual dynamic combinatorial libraries
and Molecular Modeling.
lemcoff@bgu.ac.il
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LEVIN, MICHAEL - Mathematics
Ph.D., Haifa Univ., 1993
Research Interests: Topology.
mlevine@math.bgu.ac.il

LIBERSAT, FREDERIC - Life Sciences
Ph.D., Univ. of Bordeaux, 1986
Research Interests: Neural basis of animal behavior. Neuronal plasticity.
libersat@bgu.ac.il

LIKHTENSHTEIN, GERTZ - Chemistry (Emeritus)
D.Sc., Inst. Chem. Phys., Moscow, 1972
Research Interests: Chemical biophysics. Mechanism of enzyme catalysis. Structure and dynamics of proteins and
biomembranes. Biosensors.
gertz@bgu.ac.il

LIN, MICHAEL - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ. 1971
Research Interests: Operator ergodic theory.Markov processes. Functional analysis.
lin@math.bgu.ac.il
LUBLINSKY, MICHAEL – Physics
PhD, The Technion, 2002,
Research Interests: Theoretical high energy/nuclear physics.
lublinm@bgu.ac.il

LUKATSKY, DAVID (DIMA)- Chemistry
Ph.D., Weizmann Inst., 2003
Research Interests: Physical chemistry and biophysics. Design Principles of Protein Interaction Specificity. Promiscuity
and Plasticity in Protein Interaction Networks. Biological Self-assembly.
lukatsky@bgu.ac.il
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LYUBARSKY, YURI – Physics
PhD, Space Research Institute, Moscow, 1984
Research Interests: High energy astrophysics.Plasma astrophysics. Relativistic magneto-hydrodynamics.
lyub@bgu.ac.il

MANASSEN, YISHAY - Physics
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1988
Research Interests: Scanning probe microscopy. Nanomagnetism. Kinetics of epitamal growth. Nano-device fabrication.
Development of new scanning probe techniques. Corrosion of heavy metal.
manassen@bgu.ac.il

MANEVICH, ROMAN - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 2009
Research Interests: Programming Languages, Formal Verification, Static Analysis by Abstract Interpretation, Shape
Analysis, Program Synthesis, Concurrent Programming.
romanm@cs.bgu.ac.il

MARKIEWICZ, DANIEL - Mathematics
Ph.D., UC Berkeley, 2002
Research Interests: Operator algebras
danielm@math.bgu.ac.il

MARKUS, ALEXANDER - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Baku, USSR, 1959
Research Interests: Operator theory. Functional analysis. Matrix theory.
markus@math.bgu.ac.il
MEDALIA, OHAD - Life Sciences, NIBN
Ph.D., Weizmann Inst., 2002
Research Interests : Cryo-EM. Cryo-tomography of cells and organellles. Structure analysis of the nuclear transport
machinery. Cytoskeletal architecture.
omedalia@bgu.ac.il
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MEIDAN, DGANIT- Physics
Ph.D, Weizmann inst. – 2009
Research interests : Condensed matter theory
Dganit@bgu.ac.il

MEIJLER, MICHAEL - Chemistry
Ph.D., Weizmann Inst., 2003
Research Interests: Bioorganic Chemistry.Organic chemistry. Molecular recognition. Quorum Sensing. BacterialEukaryotic Communication. Anti-Cancer Agents.
meijler@scripps.edu

MEIR, YIGAL - Physics
.Ph.D., Tel-Aviv Univ. 1988
Research Interests: Condensed matter theory. Mesoscopics and many body problems.
ymeir@bgu.ac.il

MEISELS, AMNON - Computer Science (Emeritus)
Ph.D. in Physics, Ben Gurion University, 1979
Research Interests: Constrained Agents – Search, Cooperation & Coordination; Boolean games.
am@cs.bgu.ac.il

MELKMAN, AVRAHAM - Computer Science (Emeritus)
Ph.D., in Physics, University of California at Berkeley, 1971
Research Interests: Bioinformatics, Algorithms for Boolean networks.
melkman@cs.bgu.ac.il
MERON, EHUD - Physics
Ph.D., The Weizmann Inst., 1986
Blaustein Inst. for Desert Research
Research Interests: Nonlinear dynamics and pattern formation. Physics of complex systems. Theoretical ecology.
ehud@bgu.ac.il
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MEYEROVITCH, TOM- Mathematics
Ph.D., Tel Aviv University, 2009
Research Interests: symbolic dynamics, ergodic theory and probability
mtom@math.bgu.ac.il

MEYERSTEIN, DAN - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1965
Research Interests: Inorganic chemistry. Catalysis. Radical chemistry. Redox processes. Complexes with metal carbon
bonds. Bioinorganic chemistry
danmeyer@bgu.ac.il

MILLER, YIFAT - Chemistry
Ph.D., Hebrew University of Jerusalem, 2007
Research Interest: Amyloids, Self-assembly of peptides, Neurodegenerative diseases, type II diabetes.
ymiller@bgu.ac.il

MILO, ANAT - Chemistry
Ph.D. Weizmann Institute 2011
Research Interests: Catalysis, CO2 activation, Physical Organic Chemistry, Non-Covalent Interactions, Chirality, Origin of
Life, Selectivity, Mathematical Modeling, Biomimetic Processes, Functional Organic Materials, High-throughput, Dataintensive (Big Data), Stereochemistry, Mechanistic Studies, Kinetic Isotope Effects.
MISHMAR, DAN - Life Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 2000
Research Interests: Population genetics of human mitochondrial genetic variation. Genetics of age related disorders:
type II diabetes and age-related macular degeneration. Mitochondrial evolution.
dmishmar@bgu.ac.il
MIZRAHI, ITZHAK - Life Sciences
Ph.D., Tel Aviv University 2008
Research Interests: Mechanisms and forces governing complex microbial communities coined “microbiomes".
imizrahi@bgu.ac.il
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MIZRAHI, YOSEF - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1972
Research Interests: Introduction of wild fruit trees as crops to desert areas. Production under salinity. Biology of cacti.
Nonripening mutants. Secondary metabolites from exotic edible fruits
mizrahi@bgu.ac.il
MOALEM, AMNON - Physics (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1972
Research Interests: Nuclear reaction and nuclear structure: Meson hydroproduction. CP and CTP violations in 1020)?
MeV) decays. Chiral theory of vectors. Nuclear medicine. Pseudoscalars and baryons.
moalem@bgu.ac.il

MOKARI , TALEB - Chemistry
Ph.D. Hebrew University, 2006
Research Interests: Nanoscience and Nanotechnology. Synthesis and characterization of novel nanostructures.
Renewable energy: Fuel Cells (Hydrogen and Methanol), photo-voltaic (PV). Studying the toxicity of nanomaterials and
developing new models to predict their impact on the environment.
MORDECHAI, SHAUL - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ,. 1972
Research Interests: Optical diagnostics and medical informatics.
shaulm@bgu.ac.il

MOREH, RAYMOND - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1965
Research Interests: Nuclear physics. Surface physics. Scanning tunneling microscope.
moreh@bgu.ac.il
NEIMAN, OFER - Computer Science
Ph.D., Hebrew University , 2009
Research Interests: Theoretical computer science, more specifically combinatorics, discrete geometry, metric spaces,
and their application to computer science and algorithms
neimano@cs.bgu.ac.il
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NIR, EYAL - Chemistry
Ph.D., The Hebrew Univ., 2004
Research Interests: Biophysics, Physical-Chemistry. Proteins and DNA- Structure Dynamics Interaction and Function,
Protein-Folding, DNA Mechanical Properties. Understanding Biological Processes on Molecular Level. Developing
Methods in Single-Molecule Fluorescence Spectroscopy, Photo-Physics.
enir@bgu.ac.il
ONN, URI - mathematics
Ph.D., Technion, 2003
Research Interests: Representation theory
urionn@math.bgu.ac.il

OPPENHEIM, IZHAR – mathematics
Ph.D, Tecnion, 2012
Research Interests: geometric group theory

OREN, SIGAL- Computer Science
Ph.D., Cornell University, 2013
Research Interests: Algorithmic social science, Social Networks, Algorithmic game thoery, Theoretical computer science
sigal3@gmail.com

OVADIA, OFER - Life Sciences
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1999
Research Interests: Developing analytical theory and computational models linking evolutionary biology and population/
community ecology. Using molecular techniques and arthropod communities as a model system to investigate links
between trait (e.g. morphology, behavior and life history) variation and population/ community dynamics.
oferovad@bgu.ac.il

OWEN, DAVID - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Johns Hopkins Univ., 1970
Research Interests: Quantum electro-dynamics. Field theory. Kaluza-Klein. General relativity.Dark matter.
owen@bgu.ac.il
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PAKOVICH, FEDOR - Mathematics
Ph.D., Inst. Fourier, Grenoble Univ., 1997
Research Interests: Complex analysis. Number theory.
pakovich@math.bgu.ac.il

PAPPO, DORON- Chemistry
Ph.D. Tel-Aviv University, 2006
Research Interests: Organic Chemistry, Synthetic Methodology, Catalysis, Total Synthesis of Natural Products,
Supramolecular Chemistry.
pappod@bgu.ac.il

PAROLA, ABRAHAM - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Brandeis Univ., 1974
Research Interests: Biophysical chemistry. Membrane dynamics. Membrane lipid-protein interaction. Single photon and
phase modulation spectrofluorometry. Tryptophanase (Tnase): quarternary structure vs. activity: cold and high pressure
inactivation; biofilm formation; TNase inhibitors as antibiotics,Adenosine deaminase complexing protein
(ADCP=CD26=DPPIV) and ADA as a malignancy marker Antiangiogenic drugs. Cell cycle and membrane domains: DnaA
and macromolecular crowding. Apoptosis, necrosis and autophagy. Diagnostics: determination of fetal lung maturity by
non-invasive methods; determination of drug levels in body-fluids by 3D fluorescence. Bioelectromagnetics
aparola@bgu.ac.il

PELLY, ITHAMAR - Geological & Environmental Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1967
Research Interests: Analytical geochemistry. Applied geochemistry and mineralogy. Thermal analysis. Heating stage
microscopy.Environmental chemistry. Neutralization of acidic sludges using coal fly ash.
ipelly@bgu.ac.il

PERETZ, RONEN - Mathematics
Ph.D., The Technion, 1989
Research Interests: Algebraic geometry. Polynomial mappings. Complex analysi (extremal problems, geometric function
theory, circle packing).
ronenp@math.bgu.ac.il
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PINES, EHUD - Chemistry
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1989
Research Interests: Laser spectroscopy of ultrafast phenomena. Ultrafast bimolecular reaction dynamics in solution.
Acid-base processes in inhomogenons aqueous media and at surfaces of acromolecules.Non-specific (medium) control
of biological reactivity.
epines@bgu.ac.il

PINSHOW, BERRY - Life Sciences & Mitrani Dept. of Desert Ecology (BIDR) (Emeritus)
Ph.D., Duke Univ., 1975
Research Interests: Physiological ecology of desert animals; energy and water exchange between animals and the
environment; thermoregulation and osmoregulation in desert animals; body composition and water and energy
balances of birds and bats, particularly with respect to flight and migration.
pinshow@bgu.ac.il

POLAK, MICHA - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1975
Research Interests: Surface Chemistry: surface segregation and ordering (SRO, LRO) in binary and ternary alloys
including nano-clusters (Statistical Mechanical computations of site-specific compositional structures). Nano- Chemistry
: Modeling of nano-chemical equilibrium in Small groups of molecules (Statistical Mechanical formulation and
computations); Chemical kinetics in small groups.
mpolak@bgu.ac.il

POLIAKOVSKY, ARKADY- Mathematics
Ph.D., Technion - Israel Institute of Technology, 2005
Research Interests: Nonlinear Analysis, Calculus of Variations, Functions of Bounded Variation, Elliptic Partial Differential
Equations, Conservation Laws, Micromagnetics, Problems in Elasticity, Navier-Stokes Equations and General Nonlinear
Evolutions
poliakov@math.bgu.ac.il

PRIEL, ZVI - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Weizmann Inst., 1970
Research Interests: Physical chemistry and biophysics. Ciliary motion. Signal transduction. Intercullar Ca2+.
Macromolecules. Colloids. Surface science.
alon@bgu.ac.il
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PROSS, ADDY - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Sydney, 1970
Research Interests: Physical organic chemistry. Theoretical organic chemistry. Application of qualitative models for
understanding organic reactivity. Origin of life. Chemical nature of life. Mechanism for emergence of biological
complexity.
pross@bgu.ac.il

RABINOVITCH, AVINOAM - Physics (Emeritus)
D.Sc., The Technion, 1969
Research Interests: Biological physics. Nonlinear dynamics. Fracture physics.
avinoam@bgu.ac.il
RAVEH, DINA - Life Sciences (Retired)
Ph.D., Weizmann Inst., 1976
Research Interests: Genome stability: Link between the DNA damage response and the ubiquitin-proteasome system of
protein degradation. Protein quality control.
raveh@bgu.ac.il
RICH, DANIEL - Physics
Ph.D., The Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, 1989.
Research Interests: Experimental condensed matter physics Semiconductor thin films. Optical and structural properties
of quantum nanostructures.
danrich@bgu.ac.il
RON-ZEWI, NOGA - Computer Science
Ph.D., Technion, Haifa, 2014
Research Interests: Complexity theory, coding theory
ROSENWAKS, (ZAMIK) SALMAN - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1972
Research Interests: Electro-optics. Lasers, Atmospheric processes. Laser controlled reactions. Chemical lasers,
Molecular dynamics.
zamik@.bgu.ac.il
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ROTBLAT , BARAK -Life Sciences
Ph.D., Tel-Aviv University
Research Intersts: Long noncoding RNA, tranasltion, Tumor supressors
barak.rotblat@gmail.com
RUBIN, MATATYAHU - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1976
Research Interests: Mathematical logic. Set theoretic topology complexity of algorithms.
matti@math.bgu.ac.il
RUBIN, NATAN - Computer Science

Ph.D., Tel Aviv University, 2012
Research Interests: Discrete and Computational Geometry, Algorithms and Combinatorics, The Probabilistic
Method, Combinatorial Optimization.
rubinnat@cs.bgu.ac.il
RUBINSTEIN, ISAAK – Mathematics
Ph.D., The Latvian Acad. of Science, 1973
Research Interests: Theory of transport processes and applications to semiconductors and chemical engineering.
robinst@math.bgu.ac.il
SABATO, SIVAN – Computer Science
Ph.D., Hebrew University, 2013
Research Interests: Machine learning theory and applications
SAGI, AMIR - Life Sciences, NIBN
Ph.D., The Hebrew Univ., 1989
Research Interests: Comparative and applied endocrinology. Regulation of crustacean reproduction and growth.
sagia@bgu.ac.il
SAYAG, EITAN- Mathematics
Ph.D. Tel Aviv University, 2003
Research Interests: Number theory, Automorphic Forms, Harmonic Analysis on Symmetric Spaces, Representation
Theory of p-adic groups
sayage@math.bgu.ac.il
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SCHARF, BENJAMIN - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Tel Aviv Univ., 1969
Research Interests: Theoretical chemical physics. Molecular spectroscopy. Vibronic coupling.
scharf@bgu.ac.il

SCHECHTER, MOSHE – Physics
Ph.D., The Weizmann Institute, 2002
Research Interests: Theoretical condensed matter physics: Quantum magnetism, Disordered and amorphous systems,
Glasses.
smoshe@bgu.ac.il

SEGEV, RONEN - Life Sciences
Ph.D., Tel Aviv University, 2002
Research Interests: The neural code of the retina, vision.
ronensgv@bgu.ac.il
SEGEV, YOAV - Mathematics
Ph.D., The Hebrew Univ. 1985
Research Interests: Finite groups. Finite geometries. Combinatorial topology.
yoavs@math.bgu.ac.il

SEN, RATHINDRA NATH - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1963
Research Interests: Physical applications of bundle theory. Quantum field theory. Physical fibre applications of
algebraic topology.
rsen@math.bgu.ac.il
SHAANAN, BOAZ - Life Sciences (Retired)
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1979
Research Interests: Structure determination of biological macromolecules by X-ray crystallography and structurefunction studies. Current specific interests: Structure- function studies on: ACT-domain containing enzymes
(acetohydroxy acid synthase,threonine deaminase): Poorly conserved ORFs (PCOs) from halophilic archaea. Protein
kinases. Membrane proteins (VDAC).
bshaanan@bgu.ac.il
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SHAKED, HAGAI - Physics (Emeritus)
Ph.D., Univ.of California, USA, 1963
Research Interests: Condensed matter. Crystal and magnetic structures. Neutron scattering
hshaked@bgu.ac.il

SHALOM, MENNY – Chemistry
Ph.D., Bar Ilan University, 2012
Research interest: Materials for Photoelectrochemistry and Water Splitting, supramolecular chemistry, lightweight
metal free materials
mennysh@bgu.ac.il

SHAMIR, MAOZ - Physiology & Neurobiology, and Physics
Ph.D., The Hebrew University of Jerusalem, 2005.
Research Interest: Neural coding of information. Stochastic dynamics of learning and plasticity in the brain.
shmaoz@bgu.ac.il
SHANI, ARNON - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Weizmann Inst., 1965
Research Interests: Organic chemistry. Chemical communication (pheromones). Natural products. Jojoba utilization.
Organic photochemistry. Applied chemistry.
ashani@bgu.ac.il
SHAPIRA, MICHAL - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1985
Research Interests: 1) Translation regulation in trypanosomatids: (a) the general translation machinary. RNA structure as
a thermosensor mechanism that directs stage-specific gene expression. 2) Redox control of gene expression in the
chloroplast
shapiram@bgu.ac.il
SHAPIRO, JESSE M. - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Minnesota, 1954
Research Interests: Probability & Statistics.
jesse@math.bgu.ac.il
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SHARF ANDREI - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 2007
Research Interests: Computer graphics and geometric modeling, in particular: surface reconstruction, interactive
techniques, geometry processing, shape matching and registration, computational topology, parallel data structures,
GPGPU.
asharf@cs.bgu.ac.il
SHASHAR, NADAV- Life Sciences, Eilat Campus
Ph.D., Univ. of Maryland- 1997
Research interests : Vision in marine animals, Polarization visition, coral reef preservation, artificial coral reefs, marine
animals behavior, dolphins behaviour.
nadavsh@bgu.ac.il
SHAY, TAL - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2008
Research Interests: Computational immunology, Evolution of the immune system
talshay@bgu.ac.il

SHIMONY, EYAL - Computer Science
Ph.D., Brown University, 1991
Research Interests: Artificial Intelligence. Probabilistic Reasoning. Application of Probabilistic Reasoning to Search,
Constraint Satisfaction, Data Mining, Robotics, Pattern Recognition (Vision, Sonar Sensing), AI and Law, Spatial
Databases. Bounded Rationality and Flexible Computation (Anytime Algorithms), Decision-making under uncertainty.
shimony@cs.bgu.ac.il
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SHOSHAN-BARMATZ, VARDA - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1978
Research Interests: Coupling mechanism for ATP-dependent ion transport. Ryanodine receptor/ Ca2+ release channel.
ATP transport in synaptic vesicles. Ca2+ transport in mitochondria. Crosstalk between cellular compartments.
Mitochondrial VDAC: structure-function, apoptosis and cancer.
vardasb@bgu.ac.il

SHRIKI, OREN – Cognitive and Brain Sciences & Computer Science
Ph.D., The Hebrew Univ., 2004
Research Interests: computational neuroscience, neurological and psychiatric disorders, machine learning, brainmachine interfaces.
shrikio@bgu.ac.il
SHUKER, REUBEN - Physics (Emeritus)
Ph.D., Catholic Univ. of America, 1971
Research Interests: Quantum optics.Laser without inversion. Nonlinear optics. Raman scattering in solids. Lasers.
Discharges and modelling and optogalvanic effect and spectroscopy. Atomic physics
shuker@bgu.ac.il
SIPPER, MOSHE - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 1995
Research Interests: Current research focuses on evolutionary computation, mainly as applied to software development
and games. Past interests include: bio-inspired computing, cellular automata, cellular computing, artificial selfreplication, evolvable hardware, artificial life, artificial neural networks, fuzzy logic, and robotics.
sipper@cs.bgu.ac.il

SIVAN, ORIT - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Hebrew University, Jerusalem, 2003
Research Interests: Isotopic environmental geochemistry of groundwater and porewater.
oritsi@bgu.ac.il

SMORODINSKY, SHAKHAR - Mathematics
Ph.D., Tel Aviv University, 2003
Research Intrests: Computational and combinatorial geometry, sensor and wireless networks, online algorithms,
discrete math.
shakhar@math.bgu.ac.il
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SOLOMON, YAAR – Mathematics
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 2013
Research Interests: Dynamical systems and discrete geometry.
yaars@bgu.ac.il
STEINITZ, RAPHAEL - Physics (Retired)
Ph.D., The Univ. of Leiden, Holland, 1964
Research Interests: Astrophysics. Solar physics.Magnetic fields. Chemical abundances. Stellar coronae. Stellar winds.
Diamagnetic effects. Dielectronic recombination. Spin correlation in binaries. Sociobiological aspects of aggression.
Violence and human culture behaviour
raphael@bgu.ac.il
TAL, MOSHE - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Univ. of California, 1965
Research Interests: The role of the active oxygen species and the antioxidative system in the mechanism of stress
tolerance. Genetics and physiology.
motal@bgu.ac.il
THIEBERGER, REUBEN - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1958
Research Interests: Non-linear dynamics.Astrophysics. Statistical mechanics.
thieb@bgu.ac.il

TKACHENKO ,VADIM - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Inst. for Low Temperatures, Kharkov, 1966
D.Sc., Steklov Inst., Leningrad, 1982
Research Interests: Theory of functions. Differential operators.
tkachenk@math.bgu.ac.il

TOIBER, DEBORAH- Life Sciences
PhD., Hebrew University of Jerusalem 2009
Research Interests: Molecular mechanism of DNA damage, epigenetic modifications and chromatin remodeling, and its
link to brain health and neurodegeneration.
toiber@bgu.ac.il
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TREISTER, ERAN - Computer Science
Ph.D., Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel. 2014
Research Interests: Scientific computing, multigrid methods, numerical linear algebra, numerical solution of PDEs,
optimization methods, inverse problems, uncertainty quantification, stochastic optimization.
erant@cs.bgu.ac.il
TSESARSKY, MICHAEL - Geological & Environmental Sciences; joint appointment with Structural Engineering.
Ph.D., Ben Gurion Univ., 2004
Research Interests: Seismic waves propagation and ground motion analysis ,Bio-mediated soil
improvement ,Geomaterials, Geomechanics.
michatse@bgu.ac.il
TSUKERBLAT, S. BORIS - Chemistry (Emeritus)
Ph.D. Kazan state University 1967
D.Sc. State University of Tartu, 1975
Research Interests: Molecular magnetism, magnetic interactions in metal clusters, mixed valency and double exchange.
Vibronic interactions and Jahn-Teller effect in molecules and crystals. Optical properties of molecules, transition metal
complexes and impurity centers in doped crystals. Group theory and theory of the irreducible tensor operators with
application to the problems of spectroscopy and molecular magnetism.
tsuker@bgu.ac.il

TSUR, DEKEL- Computer Science
Ph.D, Tel-Aviv University, 2002
Research Interests: Bioinformatics, String algorithms
dekelts@cs.bgu.ac.il

TYOMKIN, ILYA - Mathematcis
Ph.D, Tel Aviv University, 2004
Research interests: Algebraic geometry
tyomkin@math.bgu.ac.il
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VARDI, AMICHAY - Chemistry
Ph.D., The Weizmann Inst., 1999
Research Interests: Theoretical atomic, molecular and optical physics. Theoretical chemical physics; Bose-Einstein
condensation. Nonlinear and quantum atom-optics. Molecular and coupled atom-molecule condensates. Quantum
dynamics of Bose-Josephson systems. Collective processes in quantum-degenerate gases. Photoassociation. Ultracold
molecules. Theory of adiabatic population transfer. Laser modified tunneling.
avardi@bgu.ac.il
VINEGAR, HAROLD – Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Harvard University, 1976
Research Interests: Petroleum Geosciences; Petrophysics and Formation Evaluation;
In Situ Thermal Recovery; Oil Shales and Unconventional Resources; In Situ Environmental Reclamation
vinegar@bgu.ac.il

VINNIKOV, VICTOR - Mathematics
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1988
Research Interests: Operator theory system theory. Algebric geometry.
vinnikov@math.bgu.ac.il
WEINBERGER, RAM - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 1998
Research Interests: Structural Geology, Fracture mechanics, Tectonics of the Dead Sea Fault, Salt tectonics and the
geology of Sedom Diapir, Magnetic AMS applications
rami.weinberger@gsi.gov.il
WEINSTOCK, IRA ALAN - Chemistry
Ph.D.: Mass. Inst. of Tech., 1990, USA
Research Interests: Inorganic, coordination chemistry and nanoscience, including green chemistry and catalysis,
fundamental studies in structure and reactivity of molecular and nanoscale systems, and the synthesis of soft inorganic
materials.
iraw@bgu.ac.il
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WEISS, GERA- Computer Science
Ph.D., The Weizmann Institute of Science, 2006
Research Interests: Formal-methods, Mathematical control theory, Software engineering, Embedded systems,
Distributed systems, and Combinatorial-games.
geraw@cs.bgu.ac.il
WEISS, SAMUEL - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1964
Research Interests: Physical chemistry. Molecular spectroscopy, processes in the picosecond range via IR
spectroscopy.
sweiss@bgu.ac.il
WITZTUM, ALLAN - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Cornell Univ., 1966
Research Interests: Plant structure. Lemnaceae. Acanthaceae. Seed dispersal.
awitz@bgu.ac.il
YADIN , ARIEL- Mathematics
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2009
Research Interests: Probability, random spatial processes, random walks, Schramm-Loewner Evolution, random heightfunctions, discrete complex and harmonic analysis
yadina@math.bgu.ac.il

YEKUTIELI, AMNON - Mathematics
Ph.D., MIT, 1990
Research Interests: Algebraic geometry noncommutative algebra.
amyekut@math.bgu.ac.il
YIFRACH, OFER - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1999
Research Interests: Molecular basis for electrical signaling in the nervous system. Voltage-dependent ion channels.
Interactions of ion channels with scaffold proteins underlyingsynapse formation, maintenance and function.
ofery@bgu.ac.il
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ZACCAI, MICHELE - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1992
Research Interests: Physiological and Molecular aspects of flowering. Flowering control and quality of Ornamental
plants. Plant genetic Engineering .
mzaccai@bgu.ac.il

ZALTZMAN, BORIS - Mathematics
Ph.D., Novosibirsk State Univ., 1989
Research Interests: Theory of transport processes and applications to phase transitions and semiconductors.
borisz@math.bgu.ac.il
ZANGEN, ABRAHAM - Life Sciences
Ph.D., Bar-Ilan University, 2000
Research Interests: to better understand mechanisms by which the brain reward system affects mood and motivation
and how this system is altered in states like addiction and depression or their potential therapies.
azangen@bgu.ac.il

ZARITSKY, ARIEH - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Leicester, 1971
Research Interests: Biological control of mosquitoes . Bacterial physiology and genetics.
ariehz@bgu.ac.il

ZARIVACH, RAZ - Life Sciences, NIBN
Ph.D., The Weizmann Institute of Science, 2005
Research Interests: Structure function studies of biological macromolecules.
zarivach@bgu.ac.il

ZARMI, YAIR - Physics (Emeritus)
Inst. for Desert Research
Ph.D., The Weizmann Inst. 1958
Research Interests: Nonlinear dynamics Solar energy. Stochastic processes
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ZILBERBERG, NOAM - Life Sciences
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1997
Research Interests: Biophysics of Potassium channels . Potassium leak. The interactions of neurotoxins with ion
channels.
noamz@bgu.ac.il

ZITRIN ADI- Physics
Ph.D., Tel-Aviv University- 2011
Research Interests: Astrophysics
adizitrin@gmail.com
ZIV, YARON - Life Sciences
Ph.D., Univ. of Arizona, 1998
Research Interests: Population ecology. Community ecology. Landscape ecology and Conservation biology.
yziv@bgu.ac.il

ZIV-UKELSON, MICHAL- Computer Science
Ph.D, Haifa University, 2003
Research Interests: Bioinformatics, String Algorithms, Combinatorial Pattern Matching, RNA Structure, Information
Retrieval.
michaluz@cs.bgu.ac.il
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רשימת מעבדות לתארים מתקדמים במדע
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BME Research groups and labs
Research Center

The Rina and Avner Schneur Center of Diabetes Research

The Rina & Avner Schneur Type 2 Diabetes center brings together top
researchers from the faculty of Biomedical engineering, Prof Shulamit
Levenberg, and the faculty of Medicine, Prof. Eddy karnieli, at
the Technion-Israel Institute of Technology to seek for a cure to type II
diabetes.
Over the past few decades, the number of people with diabetes mellitus
has more than doubled globally, making it one of the most important
public health challenges to all nations. Type 2 diabetes mellitus (DM2)
and pre-diabetes are increasingly observed among children, adolescents
and younger adults.

Principal

Investigator

Prof. Shulamit Levenberg

Research Laboratory

Biomaterials

The Biomaterials Research Center is involved in activities of both academic
and applied nature. Current research projects are briefly outlined below:





Blood and Blood Plasma
Metabolic Assist with BloodSelf-Controlled Drug Delivery
Large-Scale Separation of Biomaterials
Molecular Bio-Electronics

Principal

Investigator

Prof. Noah Lotan

Research Laboratory

Biomechanics of ultrasound interaction with cell and tissue

Stimulation of nerve cells using short pulses of ultrasound at low
intensity. You can see on the screen nerve cells that blink when
calcium ion influx is induced by the ultrasound. We, in the lab for
cell biomechanics and therapeutic ultrasound, claim that the bilayer
membrane is responsible for most of the bioeffects induced by
ultrasound in the living cell

Principal

Investigator

Prof. Eitan Kimmel

Research Laboratory

Biomedical Optics Laboratory

In the biomedical optics laboratory, new methods for medical
imaging and therapy are being studies using lasers and advanced
optical technologies.

Principal

Investigator

Prof. Dvir Yelin

Research Laboratory

Mechanobiology of cancer and wounds

We develop and apply cell mechanobiology approaches for cancer
diagnosis and prognosis and for wound prevention and healing. Our main
focus is on cancer research, understanding metastasis and developing
patient-specific mechanobiology approaches to predict the likelihood for
metastasis formation. We are currently working with cell lines and tumors
from patients with breast and pancreatic cancers and also adolescent’s
Ewing’s Sarcomas. In parallel, in the context of wounds, we are developing
mechanobiology based tools and approaches to prevent wound formation
and accelerate wound healing.

Principal

Investigator

Prof. Daphne Weihs

Research Laboratory

Principal Investigator

Stem Cells Tissue Engineering Lab

Prof. Shulamit Levenberg

Engineering vascularized tissues constitutes a significant challenge in tissue
regeneration. For the engineering of such vascularized complex tissues for
heart, skeletal muscle, pancreas and spinal cord regeneration we use 3D
biodegradable polymers, stem cells and bioreactors allowing cell
organization and differentiation. In addition, we develop microfluidics
devices to provide a controllable microenvironment for stem cell
differentiation.

Research Laboratory

Ultrasound Signals and Image Processing and Modeling Lab

Functional Ultrasound Imaging – one of the Lab’s R&D projects is
developing methods of measuring Cardiac Function, based on image
processing
of
Echocardiographic
cines.
Comprehensive
understanding of cardiac function guides the R&D engineering
efforts.

Principal

Investigator

Prof. Dan Adam

Research Laboratory

Principal Investigator

Medical Imaging Laboratory

Prof. Haim Azahari

One of the main research topics in our lab is the development of
new ultrasonic methods for breast lesion detection and treatment.
Shown in this picture is a breast phantom immersed in a water tank
which is being irradiated by ultrasonic waves.

Research Laboratory

Meller Group

Gel Electrophoresis (GE) is one of the most broadly used methods
for nucleic acid and protein characterization in life sciences. In GE an
electrical field is used to mobilize biological molecules through a
porous media in which molecules are separated by their size and/or
charge. Nanopores are the single-molecule analogs of GE, permitting
the analysis of individual biopolymers.

Principal

Investigator

Prof. Amit Meller

Research Laboratory

Molecular Cardiology Laboratory

The laboratory engages in the research of the actin-myosin motility assay
studies and the isolated muscle motor unit dynamic, using state of the art
technique of laser trap, advance image analysis technique and fast real
time control system. The studies aim to provide insight into the
mechanisms underlying the biochemical to mechanical energy conversion
by the biological linear motor units, and for the analysis of the mechanisms
underlying heart failure, at the molecular level of the isolated motor units
(Established at 1999)

Principal

Investigator

Prof. Amir Landesberg

Research Laboratory

Neural Interface Engineering Laboratory

A new bionic eye concept being developed and tested by associate
prof. Shy Shoham and his students uses a holographic display and
light-gated proteins. Such devices could potentially bypass
degenerated photo-receptors in certain kinds of blindness.

Principal

Investigator

Prof. Shy Shoham

Research Laboratory

Technion Biofluids Laboratory

The Technion Biofluids Laboratory, directed by Dr. Josué Sznitman,
examines a broad range of fluid flows relevant to biology and
physiology.

Principal

Investigator

Prof. Josue Sznitman

Research Laboratory

Tissue Engineering and Biomaterials Lab

In Prof. Seliktar’s tissue engineering laboratory, chemical fume
hoods are used to synthesize new polymeric building blocks that will
eventually be used to create biocompatible materials that support
cell growth and tissue regeneration.

Principal

Investigator

Prof. Dror Seliktar

Research Laboratory

Principal

Investigator

tor
Bioenergetics and Bioelectric Systems

The Technion Bioenergetics and Bioelectric Systems Laboratory
examines the mechanisms that connect the electrical and energetic
signals in the body.
Specifically, we focus how the degree of synchronization between
internal mechanisms that are related to the electrical energetics
signals creates spontaneous activity and generation of
arrhythmias.

Prof. Yael Yaniv

Research Laboratory

Cardiovascular NanoMed Engineering

Our research interest is in engineering aspects of vascular biology with a focus on
the interplay between hemodynamics, vascular physiology, and transport
phenomena in vascular diseases. The long-term objective of this research is to
allow better understanding of the biophysical determinants of vascular disease and
to leverage this knowledge to develop innovative therapeutic approaches.

Principal

Investigat

Prof. Netanel Korin

Research Laboratory

The Laboratory for Synthetic Biology & Bioelectronics

Applying engineering to biology: Principles of genetic circuit design
and synthetic biology. We use principles inspired by electrical and
computer engineering to design and construct new biological
systems for biotechnology and biomedical applications.Cytomorphic
electronics; analog circuit design for modeling biochemical reactions
and biological networks. Bioelectronics- Whole cell biosensors for
biomedical applications. Bio-electrochemical systems for energy
applications.

Principal

Investigator

Prof. Ramez Daniel

Research Laboratory

The Laboratory for Nano Bioaoftikh

Optimal PSF for 3D localization microscopy

How, and to what precision, can one determine the 3D position of a
sub-wavelength particle by observing it through a microscope? This
is the problem at the heart of methods such as single-particletracking and localization based super-resolution microscopy (e.g.
PALM, STORM).

Principal

Investigator

Yoav Shechtman

אוני' תל אביב
רשימת מעבדות לתארים מתקדמים במדע
)עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה(www.alrowad.org -
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כמה מילים עלינו
בית-הספר לכימיה באוניברסיטת תל אביב הוא מוסד בעל מוניטין בינלאומי בזכות רמת המחקרים הניסיוניים,
היישומיים והתיאורטיים המתבצעים בו ,ומעבדות ההוראה והמחקר שלו מצוידות במכשור המתקדם ביותר.
העשייה המחקרית בבית-הספר מבוססת על מפגשים יום-יומיים בין תלמידי המחקר לבין אנשי הסגל הבכיר
המנחים אותם ושיתופי פעולה רבים בין חברי קבוצות המחקר השונות.

בוגרי התארים המתקדמים בבית הספר לכימיה נמצאים בסגל האקדמי במוסדות אקדמיים ומחקריים מובילים
בארץ ובחו"ל ,בתפקידי מחקר ופיתוח במשרות ממשלתיות ובחברות פרטיות בתחומים הבאים :טכנולוגיות
באיכות הסביבה ,תעשיות מוליכים למחצה ואלקטרואופטיקה ,ענף הדפוס הדיגיטלי והתלת ממדי ,מחקר
ופתוח בטחוני ,פיתוח חומרים ושיטות בטכנולוגיות רפואיות ,מחקר ופיתוח בתעשיות הכימיות והתרופות,
מחקר ופיתוח בתעשיית הביוטכנולוגיה ,פיתוח בתעשיות הדלק ,הסוללות ואנרגיות חלופיות ,פיתוח ומחקר
בתעשיית הפלסטיקה ,פיתוח ובקרת איכות במפעלי קוסמטיקה ,הטמעה של מכשור וציוד רפואי ,הוראה
בתיכונים ומכללות ועוד.

שטחי המחקר ונושאי ההוראה בבית הספר מגוונים ומקיפים נושאים מרתקים בחזית המדע בתחומים
המפורטים כאן:

כימיה אורגנית וביו-אורגנית


כימיה אורגנית פיזיקלית וביופיזיקלית  -כימיה סופראמולקולרית ומדידות דיפוזיה באמצעות  NMRשל מערכות
סופראמולקולריות



פיתוח שיטות  MRIהמבוססות על מדידות דיפוזיה במערכות חיות MRI .של מערכת העצבים המרכזית



חומרי טבע  -בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מאורגניזמים ימיים



מיקרואורגניזמים ומציאנובקטריה ביוסינתזה של חומרי טבע בציאנובקטריה .מחקר מבנה/פעילות של חומרי
טבע



כימיה של תרכובות אורגנו-מתכתיות  -מחקר בסיסי ויישומי בקטליזה .קטליזטורים לפילמור



אוליפינים ,קטליזה א-סימטרית



כימיה סופראמולקולרית מתכתית



סינתזה ביו-אורגנית  -שימוש בנוגדנים לקטליזה של ריאקציות כימיות ()Antibodies Catalytic



פולימרים ודנדרימרים פריקים ,מערכות חדשות להכוונת תרופות



כימיה של פלואור  -פיתוח שיטות פלואורינציה חדישות של תרכובות אורגניות כימיה קומבינטורית



קטליזה אסימטרית ופולימרים כירליים



פלאורינציה נוקלאופילית ארומאטית



כימיה ירוקה ,קטליזה אסיטמטרית במים ,ריאקציות ללא ממס



סינתזה של סוכרים
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תרופות חדשות לטיפול בסרטן ואנטיביוטקות חדשות



תרופות חדשות המבוססות על סוכרים



כימיה של פולרנים ותרופות מבוססות פולרנים ()C60



מבנים סופראמולקולריים לשימושים ביו-רפואיים



אוליגומרים ופולימרים פונקציונליים לשימושים אלקטרוניים ואלקטרואופטיים



מערכות קטליטיות לפלמור ,הכנת מבנים והתקנים סופרא-מולקולריים ,חומרים מזופורוזיביים ופוטוכרומיים



שימוש בתכנון מולקולרי לפיתוח חומרים חדשים



פיתוח קטליזטורים חדשים לשפעול מולקולות קטנות ושימושם בסינטזה אורגנית

כימיה פיזיקלית


חיכוך על פני שטח  -תיאוריה והדמיה :המחקר עוסק באחת הבעיות המרכזיות בכימיה ובפיזיקה של חומרים
ומנגנונים של תהליכים דינמיים בסקאלות מוגבלות עם פוטנציאל להשלכות יישומיות חשובות



דינאמיקה ותרמודינאמיקה של מערכות מולקולאריות בגיאומטריות מוגבלות



קריסטלוגרפיה של קרני  Xוכימיה מבנית :חקר מבנה ותנועה מולקולריים בגבישים ,איפיון תרכובות אורגנו-
מתכתיות וחומרי טבע חדשים ,חקר תופעות אינקלוזיה ושיטות הפרדה בעזרתם .כימיה



סופראמולקולרית ,כימיה קלטרטית



"הנדסה גבישית" של מוצקים ספוגיים ויחסי גומלין בין המבנה המולקולארי למבנה הגבישי



חקר צברים על-מולקולאריים של פורפרינים



סינתזה של ננו-חומרים (ננו-חוטים ,ננו-טיובים) בשיטות מתקדמות



פיתוח ננו-חומרים "חכמים" המשלבים תכונות חשמליות ,אופטיות ומגנטיות מבוקרות



זיהוי של סרטן



יישום ננו-התקנים כחיישנים של מחלות ,חומרי נפץ ,סמים ועוד



תהודה מגנטית גרעינית של חלבונים ווירוסים במצב מוצק :פיתוח שיטות חדשות לספקטרוסקופיה ()NMR
והדמיה (.)MRI



שימושים לקביעת מבנה של מולקולות ביולוגיות ,מטבוליזם ברקמות חיות ,שימוש בSolid State NMR-
לקביעת המבנה של חלבונים וביופולימרים



ריאקציות אלקטרודיות ,כימיה אלקטרואנליטית וציפויים אלקטרוליטיים במתכות פעילות



פיתוח ואפיון בטריות חדשות על שבבי סיליקון



תאי דלק ,קטליזטורים וממברנות לתאי דלק



הולכת מטען וחום בהתקנים ננו-מטריים ובמולקולה בודדת



אלקטרוכימיה של מולקולה בודדת



מנגנוני מוליכות בממיסים מעורבים ,ובמוצקים מוליכי יונים



מצברים וסוללות עתירי אנרגיה ,משטחי בינייםQCM ,



פיתוח שיטות ליתוגרפיה תת-מיקרוניות חדישות



אלקטרוניקה מולקולארית ניסיונית



מצבים אלקטרוניים ,תהליכי רלקסציה ,ריאקציות כימיות והעברת אנרגיה במולקולות ובפאזות מעובות (מוצקים
ונוזלים)
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ארגון עצמי בסקלה הננו-מטרית – הגישה החישובית



תיאוריה של נוזלים מורכבים וחומרים רכים



מולקולות בשדות קרינה חזקים ,תהליכים רב-פוטוניים ותופעות קוהרנטיות



חקר מולקולות בעזרת אלומות על-קוליות



מדידת תכונות אופטיות ,אלקטרוניות ומגנטיות של מערכים ננו-גבישיים



רלקסציה ויברציונית במולקולות גדולות



קיטוב פלסמוני ,כיראליות וחלקיקי מתכת ננומטריים



דינמיקה של פיזור מולקולרי ממשטחים ויישומים אנליטיים



תהליכי העברת אלקטרונים



תיאוריה של תהליכים במערכות ביופיזיקליות



חקר תהליכים מהירים בכימיה ובביולוגיה ,מעברי אנרגיה ,מעבר פרוטון ועוד



כימיה קוונטית וחישובי פיזור אלקטרוניים



תאוריה של תהליכי דיפוזיה ,תופעת הטרנספורט



מנועים מולקולאריים



העברת אנרגיה במערכות אנטנה ביולוגית וסינתטיות



התקנים ננו-אלקטרומכאניים



תיאוריה של העברת אנרגיה בסקלה הננו-מטרית



תאוריה של דינמיקה קוונטית בנוזלים וזכוכיות קוונטיות



חישובים מולקולריים בשיטות רב-גופיות



צברים אטומיים מולקולאריים ותכונות אופטיות של צברים חצאי-מוליכים



התהוות המצב המתכתי בצברי מתכת



מעקב אחר תהליכים ביו-פיזיקליים באמצעות מיקרוסקופיה של מולקולות בודדות



אלקטרוניקה מולקולארית חישובית



תאוריה של גלאים ננו-מטריים חדשים – רצועות גרפן



חקר מנגנוני בעירה בלהבות



תהליכי לזירה כימית בתחום הנראה



ספקטרומטרית מסות באלומות מולקולאריות על קוליות



חידושים בגז כרומטוגרפיה



כרומטוגרפיה מוכללת דו-מימדית  GCXGCוLCXGC-



אנליזה בזמן אמת עם הפרדה



שיטות מתקדמות לאנליזה משטרתית ודיאגנוסטיקה רפואית



ספקטרוסקופיה של מולקולה בודדת



הדמיה של טלומרים ,הדמיה בשיטות אופטיות של מולקולות ביולוגיות



מלקחיים אופטיים עם יכולות קונפוקליות



מיקרוסקופיה ומכאניקה סטטיסטית מחוץ לשווי משקל



דינאמיקה של הרטבת משטחים בעלי מרקם קווזי מחזורי



אינטראקציה חזקה של אור ומולקולות אורגניות



תכונות אופטיות של ננו-חלקיקים מתכתיים
5



מיקרוסקופית ראמאן



פיתוח חיישנים כימיים וביולוגיים ,זהוי חומרי נפץ ,סמים ומחלות באמצעות ננו סנסורים



ננו כימיה ,הכנה ומניפולציה של ננו גבישים .תכונות אופטיות ,אלקטרוניות ומגנטיות של ננו-גבישים ,ננו-
התקנים אלקטרוניים ומגנטיים



תהליכים בפאזות מעובות ועל מ שטחים ,דינמיקה של יונים באלקטרוליטים מוצקים ובממברנות ביולוגיות



תיאוריה וחישובים לתכונות מבניות ,אלקטרוניות ומוליכות בננו חומרים



תכונות אופטיות אלקטרוניות לא לינאריות



ספקטרוסקופית טרה-הרץ של מולקולות בפזה גזית



שיטות חישוביות ותיאורטיות למערכות קוונטיות רב-גופיות מחוץ לשיווי משקל



דימות ושליטה על תהליכים אלקטרוניים ומולקולריים בסקאלת הזמן העצמית שלהם

לימודים לקראת התואר "מוסמך" בכימיה ()M.Sc.
נהלי הלימודים ועבודת המחקר לקראת תואר שני כפופים לידיעון ביה"ס לכימיה .להלן מובאים עיקרי הנהלים.

תנאי קבלה
זכאים להירשם כמועמדים בעלי תואר "בוגר אוניברסיטה" ) (B.Sc.בכימיה או במקצוע קרוב שנלמד באוניברסיטת ת"א,
או באוניברסיטה מוכרת אחרת ,בציון גמר של  80לפחות .הקבלה מותנית בהתקשרות עם מנחה לפני תחילת
הלימודים ובראיון אישי בפני ועדת הקבלה.
לימודי השלמה
מועמדים אשר סיימו את לימודי ה B.Sc.-במקצוע משיק לכימיה במוסד מוכר להשכלה גבוהה בציון  80לפחות ,יוכלו
להירשם ללימודי השלמה לקראת תואר שני במעמד מיוחד .ועדת הקבלה שתראיין את המועמד תחליט על תכנית לימודי
ההשלמה בה יצטרך המועמד לעמוד בציון ממוצע של  80לפחות.
לימודי צבירה
בוגרי תואר ראשון בכימיה שהינם עתודאים רשאים להירשם ללימודי צבירה לתואר שני ,בכפוף לעמידה בתנאי הקבלה
לתואר שני.

מבנה הלימודים
הלימודים לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בכימיה ,נמשכ ים בדרך כלל שנתיים .במקרים חריגים ובאישור מיוחד של ועדת
ההוראה ניתן להאריך את הלימודים עד שנה אחת נוספת .הלימודים כוללים קורסים בהיקף של  28שעות סמסטריאליות
ועבודת מחקר באחד מתחומי הכימיה ,בהנחיית אחד מחברי סגל בית הספר.

מלגות קיום
תלמיד שסיים תואר ראשון באוניברסיטה מוכרת בארץ בציון גמר של  80לפחות ,והמקדיש את כל זמנו לעבודת המחקר,
יהיה זכאי לקבלת מלגת קיום עפ"י הקריטריונים הבאים:
 סטודנטים בעלי ציון גמר  90ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום בגובה  200%ברמה א' בשנה
ראשונה .בשנה השנייה יהיו זכאים ל 150%-מלגה ברמה ב' .בנוסף לכך ,מובטחת להם משרת הוראה החל
מהסמסטר הראשון ללימודים.
 סטודנטים בעלי ציון גמר  85ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום של  100%לפחות
 סטודנטים בעלי ציון גמר  80ומעלה בתואר ראשון יהיו זכאים למלגת קיום של  50%לפחות.
סכומי המלגות ל 100%-מלגה (נכון לחודש אוקטובר :)2016
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רמה א' (בשנת הלימודים הראשונה)  2,311 -ש"ח לחודש
רמה ב' (בשנת הלימודים השנייה) –  3,365ש"ח לחודש

המלגה תוענק למשך  2שנות לימוד ( 24חודשים) לכל היותר.
בנוסף למלגות קיום יועסקו הסטודנטים במשרות ,הדרכה במעבדות או בדיקת תרגילים ,במשך  2סמסטרים לפחות
ועפ"י צרכי בית הספר.

שכר לימוד
תלמיד המקבל מלגה (גם אם היא חלקית) ,פטור מתשלום שכר הלמוד .עם זאת ,עליו להסדיר את התשלומים הנלווים
לשכר הלימוד (אבטחה+רווחה) במועד.

ייעוץ אקדמי
o
o
o

יו"ר ועדת תואר שני – פרופ' משה קול moshekol@post.tau.ac.il
כימיה אורגנית  -פרופ' משה קול moshekol@post.tau.ac.il
כימיה פיזיקלית  -פרופ' גיל מרקוביץ gilmar@post.tau.ac.il

סדרי הלימודים
.1

מספר שעות הלימוד הוא  28ש"ס .לימודי השלמה לא ייחשבו במכסת השעות הנ"ל.

.2

התלמיד חייב למצוא מנחה ונושא לעבודת הגמר לפני תחילת לימודיו לתואר .בחירת הנושא מותנית בהסכמת
המנחה ובאישור ועדת ההוראה.

.3

תכנית הלימודים טעונה אישור של ועדת ההוראה של בית הספר .יש להגישה עד תחילת שנת הלימודים .מועמד
הנרשם ללימודי תואר "מוסמך אוניברסיטה" ,יציין בעת הרשמתו את התחום בו הוא מעוניין להתמחות.

.4

על התלמיד להשתתף בכל סמסטר באחד מהסמינרים המחלקתיים :נוכחות במשך ארבעה סמסטרים לפחות
ומתן הרצאה אחת לפחות במהלך הלימודים .ההשתתפות בסמינר שוות ערך ל 4 -ש"ס .שלושת הסמינרים
הראשונים יהיו ללא ציון ורק הסמינר האחרון ,השקול אף הוא ל 1-ש"ס יהיה עם ציון.

.5

ועדת ההוראה רשאית ,לפי שיקוליה ,להפסיק לימודיו של תלמיד ,שנכשל בשני קורסים או יותר.

.6

חלק מקורסי הלימוד ניתנים בתדירות של אחת לשנתיים.

.7

התלמידים רשאים ,באישור ועדת ההוראה ,להשתתף בהיקף של עד  4ש"ס בקורסים מתכניות הלימודים של
חוגים אחרים בפקולטות למדעים מדויקים ,למדעי החיים ,רפואה והנדסה באחד מהמסלולים הבאים:
א .בהיקף של  4ש"ס.
ב .בהיקף של  8ש"ס של קורסים הקשורים לתכנית המחקר של התלמיד לאחר אישור הקורסים ע"י המנחה
וועדת ההוראה.

.8

תלמידים בחוג לכימיה אורגנית אשר לא למדו בתואר הבוגר את הקורסים "כימיה אורגנית מתקדמת" ו"כימיה
אורגנית פיזיקלית" ילמדו אותם במהלך התואר השני.

.9

שעת מעבדה נחשבת כחצי שעה לצורך מילוי מכסת השעות הנדרשות ולשקלול הציון.

 .10כל תלמיד חייב להשתתף אחת לשנה בקורס בטיחות אינטרנטי ולסיימו בהצלחה .תלמיד אשר לא ישלים חובותיו
בקורס ,לא יוכל להמשיך בלימודיו בבית הספר לכימיה .לימוד הקורס אינו מעניק קרדיט.
 .11חובה על כל תלמיד לתואר מתקדם לחתום על טופס הצהרת בטיחות לפני תחילת לימודיו .ההצהרה הינה על
חובת ציות להוראות הבטיחות הכלליות בבית הספר לכימיה ,והייחודיות למעבדה בה הוא עובד .ההצהרה תהיה
תקפה כל עוד נמשכים לימודי התלמיד.

עבודת גמר
 .1כל תלמיד בלימודי התואר השני ,פרט לתלמידים העוברים למסלול הישיר לתואר שלישי ,חייב להגיש עבודת גמר.
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 .2עבודת הגמר מתבצעת במסגרת בית הספר לכימיה .בעיבוד החומר המדעי וסיכומו צריכה לבוא לידי ביטוי יכולתו של
התלמיד לחשיבה עצמאית ,יכולתו לבצע מחקר בפועל וכושר הניתוח שלו בביצוע עבודת הגמר .ועדת ההוראה
רשאית ,על פי שיקוליה ,להפסיק לימודיו של תלמיד אשר לא עמד בדרישות במסגרת לימודיו.

בחינת גמר
בחינת הגמר אמורה להשלים את עבודת הגמר בכך שהיא בודקת את בקיאות התלמיד בנושאים הקשורים בעבודת
הגמר שלו .הבחינה נערכת על ידי ועדת בוחנים המתמנים על ידי ועדת ההוראה.

הציון הסופי
הציון הסופי לתואר "מוסמך אוניברסיטה" בנוי מהמרכיבים הבאים:
 40%ממוצע ציוני הקורסים
 40%ציון עבודת הגמר
 20%ציון בחינת הגמר

לימודים לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה"
()Ph.D.
נהלי הלימודים ועבודות המחקר לקראת התואר "דוקטור לפילוסופיה" בבית-הספר לכימיה כפופים ל"תקנון תלמידי
מחקר" של אוניברסיטת תל אביב ולתקנון היחידתי .להלן מובאים עיקרי הנהלים.
מועמד יתקבל ללימודי התואר "דוקטור לפילוסופיה" באחד משני המסלולים  -המסלול הרגיל או המסלול הישיר.
.1

המסלול הרגיל
רשאי לפנות בבקשה להתקבל כמועמד למסלול זה מי שקיבל את התואר "מוסמך" במקצוע הכימיה  M.Sc.או
בתחום קרוב באחד המוסדות המוכרים להשכלה גבוהה בארץ ,בציון גמר של  80לפחות ,והכין עבודת גמר שציונה
הוא  85לפחות.
על המועמד ליצור קשר עם אחד מחברי הסגל האקדמי בביה"ס לכימיה ולקבל הסכמתו לשמש מנחה שלו
בדוקטורט .הקבלה מותנית באישור ועדת הקבלה היחידתית.
תלמיד מאוניברסיטה בחו"ל צריך להיות בעל נתונים אשר לדעת
הוועדה היחידתית הם מקבילים לאמור לעיל .הוועדה יכולה,
במקרים מיוחדים ,לאשר חריגה מן הציונים הנ"ל .על התלמיד
להמציא  2מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידים על התאמתו
ללימודי דוקטורט.
בעל תואר "מוסמך" ללא עבודת גמר:
יתקבל כמועמד רק לאחר שיכין ,במשך תקופה שלא תעלה על 12
חודשים ,פרויקט מחקר השקול מבחינת היקפו לעבודת גמר בתואר
מוסמך ויבחן עליו .נדרש ציון ממוצע על העבודה והבחינה 85 -
לפחות .על התלמיד להמציא  2מכתבי המלצה מאנשי סגל המעידים על התאמתו ללימודי דוקטורט.
א.

חובות "תלמיד מחקר שלב א'"
)1

תכנית לימודים
על המועמד להשלים תוך שנתיים ,קורסים בהיקף של  10ש"ס ,מתוך מכסת  18השעות הסמסטריאליות
לתואר ,כפי שמטילה עליו הועדה היחידתית .קורסים אלה נבחרים בדרך כלל מתוך תכנית הקורסים לתואר
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השני של בית-הספר לכימיה .בנוסף ,עליו להשתתף ב 8-סמינרים במהלך לימודיו ,סמינר אחד בכל
סמסטר.
התלמיד חייב להשתתף בקורס בטיחות אינטרנטי אחת לשנה במהלך לימודיו.
)2

ב.

תכנית מחקר
המועמד יגבש ויגיש תוך שנה מיום התקבלותו תכנית מחקר באישור המנחה (ניתן ,עפ"י בקשה מיוחדת,
ובאישור הוועדה היחידתית לדחות את מועד ההגשה עד ל 6-חודשים).
התוכנית (בהיקף של עד  20עמודים) תהיה ערוכה לפי הסעיפים הבאים:
א) תיאור נושא המחקר ומטרתו
ב) סקירת המחקרים שנעשו בעבר בנושא ע"י אחרים ועל ידו
ג) הרעיונות המנחים והנחת היסוד של המחקר
ד) השיטות המוצעות לביצוע המחקר
ה) התרומה המשוערת של המחקר לנושא הנדון בו
ו) ביבליוגרפיה

מעבר למעמד של "תלמיד מחקר שלב ב'"
ההצעה לתוכנית המחקר מועברת לוועדת הבוחנים ,הבודקת את התוכנית ועורכת למועמד בחינה בע"פ.
בבחינה נלקחות בחשבון ערכה המדעי של התוכנית והאפשרות הטכנית של ביצועה.
המועמד יתקבל כתלמיד לאחר אישור התוכנית ע"י ועדת הבוחנים ,הועדה היחידתית והועדה האוניברסיטאית.

.2

המסלול הישיר
א .רשאי לפנות לוועדה בבקשה להתקבל למסלול זה:
)1

תלמיד מצטיין שקיבל תואר "בוגר"  B.Sc.בציון משוקלל  90לפחות .על המועמד ליצור קשר עם אחד
מחברי הסגל האקדמי של ביה"ס לכימיה ולקבל הסכמתו לשמש כמנחה שלו בדוקטורט .הקבלה מותנית
באישור ועדת הקבלה היחידתית.
לאחר התקבלותו ,חייב להשלים  -בסמסטר הראשון להתקבלותו  -מכסת לימודים מתוך תכנית לימודי
ה"מוסמך" ,בהיקף  10ש"ס לפחות ,בציון משוקלל  85ומעלה.

)2

תלמיד תואר שני אשר סיים לימודי "בוגר" בציון משוקלל של  85ומעלה ,השלים בלימודי ה"מוסמך"
סמסטר אחד (לפחות  10שעות סמסטריאליות) בציון משוקלל של  85ומעלה ,אך לא יאוחר מ 14-חודשים
מתחילת לימודי המוסמך ,קיבל המלצות בכתב משני אנשי סגל על הצטיינותו בלימודים ועל הפוטנציאל
המחקרי שלו.
במקרים של הישגים לימודיים או מחקריים מיוחדים ,רשאית הועדה לאשר חריגה מן הציון המינימלי
בתואר "בוגר" הנקוב לעיל.

ב.

פרויקט כשירות
תלמיד שהתקבל כ"מועמד לתלמיד מחקר" למסלול ישיר חייב להגיש פרויקט מחקרי קצר (עד  20עמודים
מודפסים) כגון :סיכום של מחקר בהיקף מצומצם על בעיות שבתחום התמחותו .על התלמיד להכין ולהגיש את
הפרויקט לוועדה תוך שנה מתחילת לימודיו במסלול.

ג.

בחינת הכשירות
לאחר השלמת מכסת לימודים בהיקף  10ש"ס בציון משוקלל של  85לפחות והגשת פרויקט המחקר ,יהיה על
המועמד להבחן בבחינת כשירות לשם בדיקת ידיעותיו בתחום התמחותו וכושרו בעבודת מחקר עצמאית.
הבחינה תהיה בעל-פה ע"י בוחנים שיקבעו על ידי הועדה.
בתום השלמת החובות לעיל ,יעבור התלמיד למעמד של "תלמיד מחקר שלב א'".

ד.

חובות תלמיד שלב א'
 )1להשלים את מכסת הלימודים שאושרה לו ע"י הוועדה עד להיקף כולל של  42ש"ס .מכסה זו
כוללת את  10השעות דלעיל.
 )2להשתתף ולעמוד בהצלחה בבחינה של קורס הבטיחות האינטרנטי אחת לשנה.

ה.

תכנית המחקר
המועמד יגיש ,תוך  12חודשים לאחר שעמד "בבחינת הכשירות" תכנית מחקר באישור המנחה.
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מבנה תכנית המחקר והמעבר למעמד של תלמיד שלב ב' ראה לעיל ב"מסלול הרגיל".
ו.

.3

.4

הענקת תואר שני ללא תזה
לאחר השתתפות ב 22-ש"ס ,עמ ידה בבחינת הכשירות ואישור תכנית המחקר ,יוענק לתלמיד תואר מסטר
ללא עבודת גמר.

עבודת הדוקטור ושיפוטה
על התלמיד להגיש את עבודת הדוקטור תוך  5שנים מהמועד שבו התקבל כמועמד (במסלול הישיר 6
שנים) .משך הזמן המינימלי להגשת עבודת הדוקטור הוא שנה אחת מיום אישור תכנית המחקר .חריגה
מפרקי זמן אלה טעונה אישור מיוחד.
הוחלף נושא המחקר או הרכב ההנחיה ,יוארך משך עבודת המחקר לפרק זמן נוסף באישור הועדה
לתלמידי מחקר.
א.

הגשה ומתכונת
עם סיום הלימודים יגיש התלמיד את החיבור באישור המנחה לוועדה היחידתית .הועדה תמנה ועדת שופטים
אשר תעביר המלצותיה לוועדה היחידתית ולאישור סופי של הועדה האוניברסיטאית.

ב.

הענקת התואר
תלמיד זכאי ל תואר "דוקטור לפילוסופיה" עם תום הליכי השיפוט .התואר יוענק בטקס כלל אוניברסיטאי המתקיים
אחת לשנה.

מלגות קיום ושכר הוראה
סטודנ ט לתואר שלישי המקדיש את כל זמנו לעבודת המחקר זכאי לקבלת מלגת קיום .המלגה מוענקת למשך 4
שנות לימוד לכל היותר במסלול הרגיל ,ו 5-שנים במסלול הישיר .לתלמידי המסלול הישיר שעברו אליו לאחר
שנת לימודי תואר שני ,תספר תקופת הזכאות של  5שנים מתחילת לימודיהם לתואר שני.
המלגה מוענקת מדי חודש ,התשלומים צמודים למדד יוקר המחייה.
סכומי המלגות (ל 100%-מלגה) (נכון לחודש אוקטובר :)2016
רמה ג' (תלמיד שלב א')  4,400ש"ח לחודש
רמה ד' (תלמיד שלב ב')  5,048ש"ח לחודש
בנוסף למלגות קיום יועסקו הסטודנטים בתרגול ,הדרכה במעבדות או בדיקת תרגילים ,על פי צרכי בית הספר,
תמורת שכר.

שכר לימוד
.5
תלמיד המקבל מלגה פטור מתשלום שכר הלמוד .עם זאת ,עליו להסדיר את התשלומים הנלווים לשכר הלימוד
(אבטחה+רווחה) במועד.

חוקרים ותחומי מחקר
תשע"ח 2018-2017
המחלקה לכימיה אורגנית
ד"ר רועי אמיר  -שנקר  | 305טל' | 6408435דוא"ל:

amirroey@post.tau.ac.il

שימוש בכימיה אורגנית לשם סינטזה של פולימרים "חכמים" המשמשים אותנו לתכנון והכנה של מערכות
המורכבות ממספר רב ומסוגים שונים של פולימרים .המחקר עוסק בתכנון ,הכנה ואפיון של המערכות
הסופראמולקולריות תוך דגש על חקירת הקשר בין המבנה המולקולרי של הפולימרים והאופן בו הם
מסתדרים לתת מבנה מורכב יותר .לחומרים אלו יתכנו שימושים רבים כמערכות לדיאגנוסטיקה ,להובלה
ושחרור מבוקר של תרופות ,ומערכות ל.gene therapy-
התחומים העיקריים בקבוצה הינם:
 .1תכנון והכנה של מערכות מולקולריות חדשניות לשימושים ביו-רפואיים המבוססות על היברידים של
פולימרים לינארים ודנדרימרים.
 .2פיתוח מערכות פולימריות היכולות לדווח על הפעלתן ע״י שינוי תכונותיהן הספקטרליות.
 .3תכנון של מערכות פולימריות היכולות להגיב למספר גירויים שונים (אנזימים ,אור Hp ,וכו׳)
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 .4פיתוח של פולימרים המכילים אלמנטים מבניים המכוונים את אופי אירגונן של אבני בניין מולקולריות
אלה ליצירתם של ננו-מבנים ו/או מערכים סופראמולקולרים מורכבים ויישומם במגוון תחומים בננו-
טכנולוגיה.

פרופ' מיכאל גוזין  -אורנשטיין  | 007טל'  | 6405878דוא"ל:
.1

cogozin@gmail.com

כימיה של פולרנים וביופולימרים .פיתוח שיטות סינתטיות להכנה של חומצות אמיניות,
פפטידים וחומצות גרעין הנגזרות מפולרן

 .2פיתוח תרופות המבוססות על פולרן ובעלות תכונות תרפאותיות לטיפול
במחלות הקשורות במערכת העצבים ומחלות לב-ריאה (הפרוייקט מתבצע בשיתוף
פעולה עם הפקולטה לרפואה של אוניברסיטת .)Harvard
.3

פיתוח שיטות סינתטיות להכנה של חומרים המשמשים כרכיבים במערכות של
אלקטר וניקה מולקולרית (הפרוייקט מתבצע בשיתוף פעולה עם מרכז לננו-טכנולוגיה
של אוניברסיטת תל-אביב ומעבדות  Bellבארה"ב).

ד"ר רומן דוברובצקי  -שנקר-כימיה |105טל' | 6406212דוא"ל:

rdobrove@post.tau.ac.il

המטרה המרכזית במחקר המתבצע במעבדתי היא פיתוח חומרים חדשים לשפעול מולקולות קטנות .אקטיבציה
של מולקולות קטנות ,תמיד משכה אליה תשומת לב רבה בעולם המדעי ,בשל מאגרי אנרגיה כימית נגישה
המאוחסנת במולקולות כגון  H2, N2, O2, H2O, CH4וכו' ,או מאגר של חומר גלם פחמני הטמון במולקולות כמו
 CO2, COוכדומה .לרוב אנחנו מעוניינים בזרזים המבוססים על יסודות קבוצה ראשית כאלטרנטיבה לזרזים
המבוססים על מתכות מעבר כבדות ,או אצילות .התחומים העיקריים במעבדה שלי הם:
.1

סינתזה של ראדיקלים חדשים ואקטיבציה של מולקולות קטנות בעזרתם.

 .2סינטזה ופיתוח של זרזים המבוססים על יסודות קבוצה ראשית לאקטיבציה ושימוש של מולקולות
קטנות בסינתזה.
 .3שימוש ביכולת של החומרים המסונתזים לאקטב מולקולות שונות לבניית ננו-מבנים שונים כגון בלוק-
קופולימרים ,ריאקטורים כימיים ,ומבנים קוולנטיים אורגניים (.)COF

פרופ' ארקדי ויגלוק  -שנקר כימיה  | 217טל' | 6408617דוא"לavigal@post.tau.ac.il :
 .1כימיה סופראמולקולרית
 ייצוב ויישום שיטות סינטטיות של מערכות קטליטיות חדשות על בסיס של קומפלקסים מתכתיים
לתגובות  ROPשל אופוקסידים ,לקטונים ולקטידים
 חיישנים כימיים
 .2כימיה ירוקה
 כימיה "על מים"
 סינתזה של פוליפפטידים בעלי חומצות אמינו מותמרות לשימוש בתור ליגנדות לקטליזה בתמיסות
מימיות
 .3פלואורסנציה נוקלאופילית ואלקטרופילית עם מתכות מעבר מאוחרות
 מנגנונים של שלבים מרכזיים בכימיה אורגנו-מתכתית :סיפוח מחמצן ,אלימינציה והשימוש של
קומפלקסים מתכתיים עם פלואור.

פרופ' יורם כהן  -אורנשטיין  | 328טל' | 6407232
.1
.2

דוא"לycohen@post.tau.ac.il :

מדידית דיפוזיה בטכניקות של  NMRבמערכות סופראמולקולאריות .שימוש במקדם הדיפוזיה למיפוי
אינטרקציות בין צורונים כימיים במערכות סופראמולקולאריות.
מיכלים מולקולאריים – שימוש בטכניקות  NMRתוך התמקדות במדידות דיפוזיה לקביעת המבנה ,יחסי
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.3

.4
.5

אורח-מארח ,ארגון עצמי והכרה עצמית במיכלים מולקולאריים.
שימוש ב MRI -תוך התמקדות במדידת דיפוזיה לחקר המבנה ומחלות של מערכת העצבים המרכזית.
פיתוח וישום של מדידות דיפוזיה בטכניקות  MRIבמרחב ה q-לקבלת אינפורמציה מבנית ופתופיזיולוגיות
של איברים מבודדים וב .in vivo -חקירת מודלים של מחלות ניורוליוגיות כמו שבץ מוחי ,חבלת ראשEAE ,
.Alzheimer ,
פיתוח שיטות הדמיה חדשות המבוססות על  double–PFG MRIוישומים שלה בחקר המוח .חקר
שינויים דינאמים במוח בעזרת .double PFG MRI
חומרי ניגוד מכווני מטרה ל MRI-לשימוש בהדמיה תאית ומולקולארית של מערכת העצבים המרכזית.
הכנה ,איפיון המבנה של קומפלקסים פאראמגנטיים וננו-חלקיקים מגנטיים ושימושם ב MRI-של מערכת
העצבים המרכזית .מעקב אחרי השתלת תאים בעזרת ננו-חלקיקים מגנטיים.

פרופ' שמואל כרמלי  -שנקר  | 112טל' | 6408550
.1

.2

.3

בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מתרביות של ציאנובקטריה ,בקטריות ממקורות
ימיים ויבשתיים ,פטריות ממקור ימי ,אסצידיות וספוגים לשם פתוח תרופות אנטי סרטניות ,אנטי
מיקרובייליות ומעכבות לאנזימים פרוטאוליטיים.
הקשר בין פעילותם הביולוגית של החומרים לתפקידם האקולוגי .ציאנובקטריה הפורחות במאגרי מים
מייצרות לעתים קרובות רעלנים .פעילותם של רעלנים אלו מוגברת עקב נוכחותם של חומרי טבע פעילים
אחרים המיוצרים בו-זמנית על-ידי בקטריות אלו .פעילותם של חומרי הטבע נחקרת לשם הבנת תיפקודם
במערכת האקולוגית ולשם פתוח תרופות.
בידוד וקביעת מבנה של חומרי טבע פעילים ביולוגית מפטריות ימיות .הקשר של פטריות לאורגניזמים
ימיים (כפתוגנים ,אורחים או סימביונטים) אינו ברור .אנו מנסים להתחקות אחר הקשר הזה ע"י בידוד
חומרי הטבע אשר פטריות אלו מייצרות בתרבית ובחינת פעילותם הביולוגית על אורגניזמים אחרים
ובמערכת האקולוגית בה נמצאו.

פרופ' משה פורטנוי  -שנקר  | 209טל' | 6406517
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

דוא"לcarmeli@post.tau.ac.il :

דוא"לportnoy@post.tau.ac.il :

פיתוח ואופטימיזציה של שיטות סינתטיות על מצע מוצק.
סינתזה ודריבטיזציה של דנדרונים על מצע מוצק.
יצירת מערכות קטליטיות מולטיוולנטיות/דנדריטיות על המצע מוצק ובדיקת אפקטים
מולטיוולנטיים/דנדריטיים בקטליזה.
סינתזת מולקולות דנדר יטיות ,לרבות קטליזטורים דנדריטים ,בתמיסה .השוואת פעילות קטליזטורים
דנדריטים הטרוגניים לאנאלוגים הומוגניים.
יצירת אורגנוקטליזטורים על מצע מוצק ובתמיסה ,לרבות אורגנוקטליזטורים דנדריטיים וביפונקציונליים.
פיתוח תהליכים אורגנוקטליטיים חדשים.
שימוש בתבניות דנדרי טיות למטרות ביורפואיות :הכנת חמרים דנדריטיים להדמיה וחמרים
דנדריטיים בעלי פעילות ביולוגית.

פרופ' מיכה פרידמן  -שנקר  | 318טל' | 6408687

דוא"לmfridman@post.tau.ac.il :

נושאי המחקר מתמקדים באינטגרציה בין כ ימיה אורגנית לביולוגיה ,במטרה לחקור תהליכים ביולוגיים .עבודת
המחקר במעבדה מבוססת על חשיבה ופרקטיקה אינטרדיסציפלינרית המשתנה בהתאם לאופיו של הפרויקט
ומאפשרת הכשרת מדענים עם חשיבה רחבה ויכולת משולבת לחקור שאלות מדעיות בעלות חשיבות ביולוגית
רבה ומשמעויות אפליקטיביות.
 . 1פיתוח שיטות סינתטיות ומתודולוגיות לסינתזה אורגנית של מונו ואוליגו סוכרים.
 .2פיתוח וחקר חומרים אנטימיקוביאליים
 .3פיתוח וחקר גישות חדשות חדשות לטיפול בגידולים במערכת העצבים המרכזית ואלצהיימר.
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פרופ' משה קול  -שנקר |110טל'  | 6407392דוא"ל:

moshekol@post.tau.ac.il

כימיה אורגנית ,כימיה אי-אורגנית ,כימיה אורגנומתכתית וכימיה סופראמולקולרית
תכנון והכנה של ליגנדות צבת חדישות ממשפחות האמין-פנולאט וממשפחות התיו-פנולאט :אמין-מונו(פנולאט),
אמין-ביס(פנולאט) ,אמין-טריס(פנולאט) ,דיאמין ביס(פנולאט) כירלי ,דיתיו-דיפנולאט ,וכו .חקר הקישור של
ליגנדות אלה למתכות מעבר מוקדמות ,למתכות לנתנידיות ,ולמתכות השורה הראשית ,ופיתוח קטליזטורים
חדשים לתגובות הבאות:
א .פילמור של -אולפינים :קטליזטורים המראים פעילות גבוהה ביותר ,קטליזטורים לפילמורים חיים
ולבלוק -קופילמור ,קטליזטורים לפילמור סטראוסלקטיבי (איזוטקטי) בדרגה גבוהה במיוחד ,קטליזטורים
לפילמור אולפינים מופרעים סטרית ,קטלזטורים נקיים אננטיומרית לפילמורים ייחודיים.
ב.

קטליזה אסימטרית ע"י קומפלקסים כירליים הכוללים מרכז מתכתי סטראוגני ,תוך התבססות על
מוטיבים כירליים חדישים כגון ביס(פירולידין) ואמינומתיל-פירולידין.

ג.

פילמור ע"י פתיחת טבעת של אסטרים כגון לקטידים ומונומרים דומים ממקורות מתחדשים (טבעיים).

ד.

תגובות העברת חמצן של אולפינים וסולפידים.

ה .חקר כריכה כירלית סביב מרכזים מתכתיים שונים.

פרופ' דורון שבת  -שנקר  | 317טלפון  | 6408340דוא"ל:

chdoron@post.tau.ac.il

כימיה ביואורגנית
 .1נוגדנים קטליטיים  :סינתזה אורגנית באמצעות נוגדנים קטליטיים ,שימוש בנוגדנים קטליטיים
להפעלה ספציפית של תרופות כימותרפיות כנגד תאי סרטן ,פיתוח והכנה של נוגדנים
קטליטיים חדשים.
 .2שחרור תרופות מבוקר: Controlled Drug Delivery :
 תכנון וסינתזה של "מתאמים כימיים" ,המתאימים לקישור של תרופה לTargeting -
 Deviceבתצורה המופעלת ע"י חיתוך אנזימתי.
 תכנון וסינתזה של ” “Prodrugsהמתאימים לטיפול סלקטיבי בסרטן.
.3

מערכות מולקולאריות עם יכולת פרוק עצמית למטרת הגברת אותות כימיים וביולוגיים.

 .4פיתוח של חיישנים מולקולאריים בתחום האינפרא אדום הקרוב למטרת הדמייה וגילוי מוקדם
של סרטן.
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המחלקה לכימיה פיזיקלית
ד"ר יובל אבנשטיין  -אורנשטיין  | 312טל'  | 6408901דוא"ל:

uv@post.tau.ac.il

מחקר רב-תחומי המשלב מיקרוסקופיה אופטית מתקדמת ,ננו-טכנולוגיה ,ביולוגיה ומדעי המחשב לפתרון בעיות
בביולוגיה ורפואה .המחקר בקבוצה מתחלק בין פיתוח שיטות וטכנולוגיה לבין מחקר בסיסי בביו-פיסיקה וביו-
רפואה.


אחד האתגרים העומדים בפני המדע הוא היכולת לזהות ולעקוב אחר מולקולות ביולוגיות בודדות על
מנת להבין את אופן פעולתן ואת האינטראקציות שלהן עם סביבתן .אנו מפתחים סמנים פולטי אור
המבוססים על ננו -גבישים המתבייתים על מטרות מולקולריות כגון חלבונים או רצפים ספציפיים של
 . DNAבשילוב מיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה של תהליכי העברת אנרגיה מאפשרים סמנים אלה
לעקוב אחר פעילות אנזימטית ביולוגית כגון סינטזה של  DNAו  RNAבזמן אמת.



מטילציה של  DNAב אזורים שונים של הגנום היא בעלת השפעה מכרעת על מגוון מנגנונים ביולוגיים
כגון התמיינות של תאי גזע ו סרטן .אנו מפתחים שיטה ל מיפוי גנומי של מטילציה ב  DNAבעזרת
סימון פלואורסצנטי ומתיחה של מולקולות  DNAבודדות על משטחים .צילום הסימונים לאורך
המולקולות בשילוב ביו -אינפורמטיקה וכלים חישוביים אחרים מאפשרים בניה של "ברקוד" המאפיין
את ה  DNAהמצולם ומעניק מידע על תכונות התא ומצבו.



מחלות שונות מאופיינות בייצור מוגבר (או מופחת) של מולקולות ביולוגיות ספציפיות .אחד הכלים
החשובים לדיאגנוזה רפואית הוא זיהוי כמותי של מולקולות אלה בדגימות רפואיות .אנו מפתחים
שיטה אופטית מהירה אשר בעזרת ביו-סנסורים ננומטריים תאפשר זיהוי מולקולרי כמותי ברגישות
גבוהה תוך שימוש בכמויות זעירות של דגימות רפואיות.



טלומרים הם רצפים יחודיים הנמצאים בקצה הכרומוזום ומתקצרים עם כל חלוקת תא עד הגעתם
לאו רך קריטי ה מסמן לתאים למות .שיבושים במנגנוני שימור האורך של הטלומרים גורמים לתופעות
כסרטן והזדקנות .בעזרת מניפולציה ננומטרית של  DNAבשילוב הדמיה אופטית אנו יכולים למדוד את
אורך הטלומרים באופן ישיר מכרומוזומים בודדים ולחקור קורלציה של אורך הטלומרים עם מגוון מצבים
ביולוגיים.

פרופ' מיכאל אורבך  -אורנשטיין  | 208טל' | 6408324דוא"ל:

urbakh@post.tau.ac.il



דינמיקה ותרמודינמיקה של מערכות מולקולריות בגיאומטריה מוגבלת.



חישוב של תכונות אופטיות ואלקטרוניות של שכבות גבול בין מוצק לגז ובין מוצק לתמיסה.



השפעת מידת החספוס של השטח על תכונות אלקרוכימיות אופטיות של שכבות גבול.



תכונות אופטיות לא לינאריות של שכבות גבול אלקטרוכימיות.

פרופ' אמיר גולדבורט  -שנקר כימיה  | 111טל'  | 6408437דוא"ל

amirgo@post.tau.ac.il

תהודה מגנטית גר עינית (ת.מ.ג ).במצב מוצק של מקרומולקולות ,קומפלקסים ביולוגים ומתכות
Magic angle spinning Solid-state NMR
תהודה מגנטית גרעינית היא שיטה ספקטרוסקופית שמסתמכת על פיצול רמות האנרגיה של גרעין האטום
בשדה מגנטי על מנת לקבל אינפורמציה על הסביבה הכימית ,המבנה ,והדינאמיקה של מולקולות.
המעבדה משתמשת בת.מ.ג .במצב מוצק על מנת לפתח שיטות ספקטרוסקופיות חדשות בתחום ועל מנת
לחקור ברמה האטומית מערכות שלא ניתנות לאפיון מלא בטכניקות אחרות .הדגש המחקרי הוא על מערכות
של וירוסים ,פילמנטים של מקרומולקולות ביולוגיות (להם תפקיד חשוב בתקשורת ,תנועה והעברת מסה בין
תאים) וכן על מטלואנזימים שקשורים למחלות פסיכיאטריות ואחרות .במיוחד הדגש הוא על אפיון האתר הפעיל
באנזימים אלו ולצורך כך אנו עוסקים גם בפיתוח טכניקות ספקטרוסקופיות לאפיון מתכות וסביבתן.
עבודת המעבדה היא רב תחומית ולכן דורשת התמצאות ולמידה של תחומים שונים :גידול וניקוי של חלבונים
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ווירוסים ,אפיון בסיסי של התוצרים בשיטות ביופיסיקליות ,ספקטרוסקופיה מגנטית תוך שימוש במגנט על מוליך
חזק ) ,(14.1 Tוכן אנליזה ספקטרלית ואוטומציה באמצעות מחשבים.

פרופ' דיאנה גולודניצקי  -רב-תחומי  | 117טל' | 6407820דוא"ל:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

golod@post.tau.ac.il

סינתזה ,אפיון חומרים ותופעת מעבר יונים בננומבנים של אלקטרודות ואלקטרוליטים מוצקים.
שיקוע חשמלי (אלקטרודפוזיציה) ,אלקטרופורטי (  )EPD ,electrophoretic depositionושדה מגנטי
הומוגני/מדורג על מנת לייצר ננו חלקיקי קרמיקה-פולימר ומתכות אלקליות במבני קליפה-ליבה.
תהליכי  redoxבסוללות בעלות צפיפות אנרגיה גבוהה המבוססות ליתיום סיליקון/סולפור במצב מוצק
תופעת הספיחה בסופר-קבלים מבוססי ננו-חוטי סיליקונים נקבוביים
טופוגרפיה תלת מימדית (בשיתוף פעולה עם  )Imperial College, Londonברזולוציה סאב-ננומטרית
3Dמיקרו-בטריות נטענות במימדים של  mm31-10בעלי צפיפות אנרגיה גבוהה והספק גבוה
למיקרואלקטרוניקה מתקדמת.

פרופ' חיים דימנט  -רב-תחומי | 311טלפון  | 6406967דוא"ל:
אתרhttp://www.tau.ac.il/~hdiamant :

hdiamant@post.tau.ac.il

תיאוריה של נוזלים מורכבים וחומרים רכים
בניגוד לרושם שעלול להיווצר בלימודי התואר הראשון ,רוב החומרים מסביבנו אינם גזים אידיאליים ,נוזלים
פשוטים או מוצקים גבישיים .חשבו לדוגמא על הנייר אותו אתם קוראים עכשיו ,הדיו שעליו ,השמפו שבו
השתמשתם ,האוכל שאתם אוכלים ,או הרקמות שמהן עשויים אתם עצמכם .חומרים אלה נראים ומתנהגים
באופן שונה מאוד מן החומרים הפשוטים שעליהם למדתם .הסיבה הבסיסית לכך היא שהם מכילים מבנים
ברמות ביניים שבין המולקולה הבודדת למערכת המאקרוסקופית.
מטרת המחקר של קבוצתי היא להבין את העקרונות שמאחורי ההתארגנות העצמית של מבנים כאלה .דוגמאות
למערכות רלוונטיות :ממברנות ,חד-שכבות ,פולימרים ,גבישים נוזליים ,תרחיפים ,תחליבים .מערכות אלה
מציבות בעיות מעניינות של הופעת מבנים בשיווי משקל ,אולם לאחרונה אנו מתמקדים יותר בדינמיקה של
היווצרות מבנים .אחת השאלות המרכזיות היא מהם העקרונות הקובעים את ההתפתחות של היררכיה מבנית.
לבעיות מסוג זה יש כמובן השלכות על מבנים והיררכיה מבנית במערכות ביולוגיות .אופי העבודה הוא בעיקר
אנליטי ,אולם מערב לעתים גם סימולציות .המורכבות של המערכות הרלוונטיות מחייבת גמישות וגיוון בבחירת
הכלי ם התיאורטיים ,כגון תרמודינמיקה ,מכניקה סטטיסטית ,אלסטיות ,הידרודינמיקה וגיאומטריה.

פרופ' עודד הוד  -אורנשטיין | 422טל'  | 6405850דוא"ל:

odedhod@post.tau.ac.il

המחקר במסגרת קבוצתי עוסק בפיתוח תיאוריות ושיטות ובביצוע חישובים קוונטו-מכאניים של התכונות
הפיזיקאליות של מגוון מערכות בסקאלה הננומטרית .חקר הפיזיקה הבסיסית של מערכות אלו מוביל ליישומים
שונים בתחום ההתקנים הננו-אלקטרוניים ,ספינטרוניקה ,חיישנים כימיים ,ומערכות ננו-מכאניות וננו-
אלקטרומכאניות.
להלן מספר דוגמאות לכיווני מחקר המתנהלים במסגרת הקבוצה:
 .1גלאים כימיים ננומטריים על-רגישים :המחקר בתחום זה עוסק בהשפעת ספיחה כימית של
מולקולות מזהם על תכונות ההולכה האלקטרונית של ננו-חוטים שונים כגון ננו-שפופרות פחמן
( )carbon nanotubesננו-רצועות גרפן ( ,)graphene nanoribbonsוננו-חוטי סיליקון ( silicon
.)nanowires
 .2התקני אלקטרוניקה מולקולארית וספינטרוניקה :פיתוח אמצעים לשליטה בתכונות
האלקטרוניות והמגנטיות של מערכות בעלות ממדיות נמוכה ותכנון מרכיבים אלקטרוניים עתידיים כגון
ננו -טרנזיסטורים מולקולאריים ,דיודות ,ופילטרים של ספין אלקטרוני החיוניים לפיתוח דור העתיד של
המחשבים.
 .3התקנים ננו-אלקטרומכאניים :בתחום זה אנו חוקרים את התכונות המבניות של חומרים בסקאלה
הננומטרית .ההתנהגות המכאנית של רצועת גרפן בודדת או של גביש ננומטרי תחת מעמסים
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ומעוותים שונים נחקרת באופן השוואתי לעולם המאקרוסקופי .הבנת ההשפעה של מעוותים שונים
על התכונות האלקטרוניות של חומרים אלו מאפשרים יישומם בתור חיישני לחץ מזעריים בעלי
רגישות-על.
 .4דינאמיקה אלקטרונית ודינאמיקת ספין בהתקני אלקטרוניקה מולקולארית :במסגרת זו אנו
מבצעים חישובים תלויים בזמן של ההולכה החשמלית בצמתים מולקולאריים .השיטות המפותחות
במסגרת הקבוצה מאפשרות טיפול יעיל ומדויק בדינאמיקה האלקטרונית של המערכת הפתוחה ,תוך
תיאור מפורט של אפקטים חולפים (טראנזיינטים) ותרחישי מתח תלוי בזמן .השפעת המבנה הכימי
המלא של ההתקן המולקולארי על תכונות ההולכה נחקרים בזמן אמת.
לצורך ביצוע החישובים ,אנו משתמשים בחוות מחשבים מתקדמת הכוללת מערך של מעבדים רבי ליבות ועתירי
זיכרון .במסגרת המחקר נעשה שימוש במגוון שיטות חישוב ברמות מורכבות שונה ובהתאם לבעיה הנחקרת.
קשת הכלים העומדים לרשותנו נעה בין מודלים מתקדמים המבוססים על תיאוריית פונקציונאלי הצפיפות
( ) Density Functional Theoryועד מודלים פשטניים המספקים אינטואיציה פיזיקאלית על המערכות
הנדונות .שילוב של תוכנות המפותחות על-ידינ ו ותוכנות מסחריות מאפשר טיפול במגוון רחב של בעיות מתחום
הכימיה ,פיזיקה ,והנדסת החומרים בסקאלה הננומטרית.

פרופ' יורם זלצר  -אורנשטיין  | 217טל'  | 6407361דוא"ל:
.1
.2
.3

selzer@post.tau.ac.il

מחקר ניסיוני המתמקד בהבנת תהליכי הולכת מטען חשמלי וחום דרך צמתים המבוססים על מולקולה
בודדת וכן בבקרת תהליכים אלו באמצעות שדה מגנטי וקרינת לייזר (אלקטרוניקה מולקולרית).
אלקטרוכימיה של מולקולה בודדת.
פיתוח שיטות ליתוגרפיה תת-מיקרוניות חדישות.

ד"ר גיא כהן  -אורנשטיין 404א' |טל'  | 6406583דוא"ל| gcohen@post.tau.ac.il :
אתר/ http://www.tau.ac.il/~gcohen :
קבוצתנו חוקרת תופעות מחוץ לשיווי משקל בכימיה ובפיזיקה של חומר מעובה .אנו מנסים להבין כיצד
מערכות קוונטיות המפגינות קורלציה אלקטרונית חזקה מגיבות לצימוד עם סביבה דיסיפטיבית והפרעות
חיצוניות ,במיוחד בהקשר של זרמים ודינמיקה במערכות ננומטריות .מדובר במערכות שהשיטות
הסטנדרטיות נכשלות בטיפול בהן ,ולכן זהו תחום מאתגר העוסק בשאלות עמוקות ובסיסיות הנמצאות בחזית
המדע ,והמאופיינות על ידי סיבוכיות חישובית עצומה .כדי להתמודד עם שאלות אלו ,אנו מפתחים
אלגוריתמים ייחודיים ,בדגש על שיטות מונטה-קרלו מתקדמות.
מדוע אנו מתעניינים במערכות בעלות קורלציות חזקות? יש מגוון סיבות ,וביניהן:






הן קשורות לבעיות חשובות במדע החומרים ,כגון אוקסידים של מתכות מעבר .אלו
חומרים שיש להם מגוון תכונות יוצאות דופן :למשל ,הם יכולים להפוך ממתכת למבודד
כתוצאה משינויים קלים בלחץ ,טמפרטורה או פרמטר חיצוני אחר .מסיבה זו ,הם יכולים
להיות שימושיים כרכיבי אלקטרוניקה או חיישנים רגישים .התכונות המיוחדות של חומרים
אלו  -בניגוד לאלו של מוליכים למחצה  -נשמרות גם בסקלה ננומטרית ,ולכן הם עשויים
להוות את הבסיס לננו-אלקטרוניקה בעתיד.
הן הבסיס להבנה של שאלות מרכזיות בפיזיקה :למשל ,מוליכות על בטמפרטורה גבוהה
מתרחשת בחומרים (מבוססי ברזל או נחושת) בעלי קורלציות חזקות ,ויש לגביה יותר שאלות
פתוחות מסגורות .כדוגמא נוספת ,ההשפעה של אינטראקציה רב-גופית על לוקליזציה
הנובעת מאי-סדר היא נושא לוהט במיוחד כיום .אלו תופעות שלגביהן דינמיקה והתנהגות
מחוץ לשיווי משקל היא חשובה ורלוונטית ניסיונית ,אך הטיפול התאורטי בנושאים אלו עדיין
נמצא בחיתוליו.
מדובר באתגר חישובי מהמדרגה הראשונה ,וההתמודדות עמו מצריכה פיתוח כלים
נומריים חדשניים המשתמשים במיטב הטכנולוגיה המודרנית כדי לקדם אותנו לתחומי ידע
שלא היו נגישים עד עתה .כדי למצוא תגליות מדעיות חדשות ,יש לפרוץ גבולות.
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פרופ' גיל מרקוביץ'  -רב תחומי  | 207טל'  | 6406985דוא"ל:

gilmar@post.tau.ac.il

 .1סינתזה ומניפולציה כימית של ננו-גבישים אי-אורגניים.
 .2ארגון הנ ַנו-גבישים בְּעַל-מבנים בעלי רמות סדר ומימדיות שונות למשל ,בעל-גבישים ("מוצקים
מלאכותיים") או מערכים של ננו-חוטים.
 .3מדידות תכונות אופטיות ,אלקטרוניות ומגנטיות של מערכי הננו-גבישים .הרכבת התקנים ננו-
אלקטרוניים ומגנטו-אלקטרוניים ,על בסיס שיטות כימיות ליצור שכבות דקות ,ומדידת תכונותיהם.
 .4ננו-כיראליות – הכנת ננו-גבישים מחומרים כיראליים אי-אורגניים וחקר האינטראקציות בין מולקולות
כיראליות לננו-חלקיקי מתכות ומוליכים למחצה.
 .5שיטות מיצוי והכנת דוגמה לאנליזה המבוססות על ממברנות.

ד"ר עמית סיט  -אורנשטיין  | 402טלפון  | 6407942דוא"ל

amitsitt@tauex.tau.ac.il

חומרים הניתנים לתכנות הם חומרים אשר התכונות ,ההתנהגות ,והפונקציונאליות שלהם מוכתבות באופן ישיר
מהאינפורמציה הכימית המוטמעת ו"מתוכנתת" בתוכם .הדוגמא הקלאסית לחומרים אלו הם החלבונים ,בהם
תכנות רצף חומצות האמינו הבונה את החלבון (המבנה הראשוני) קובע באופן ישיר את המבנה התלת ממדי
שלו (המבנה השלישוני).
קבוצתנו חוקרת מערכות הניתנות לתכנות כימי ,ואשר מכילות רצף הוראות (אינפורמציה) המקודד במבנה
הכימי לשם ביצוע משימה או פונקציה ספציפיות .אנו מתמקדים בבנייה ויצירה של סיבים פולימריים חדישים
עליהם מתוכנתת אינפורמציה כימית ופיזיקלית ,וחוקרים כיצד ניתן להשתמש באינפורמציה זו לקיפול של סיבים
חד -ממדיים למבנים תלת ממדיים ,וכיצד מבנה ספציפי יכול להוביל לקישור סלקטיבי ולהתארגנות עצמית.
באמצעות שימוש בכלים מהתרמודינאמיקה ומתורת האינפורמציה ,אנו חוקרים את העקרונות היסודיים אשר
קובעים את ההתנהגו ת של חומרים הניתנים לתכנות .כמו כן אנו חוקרים את השימוש בחומרים אלו ליצירה של
מערכות מיקרו-מכניות ומיקרו-ריאקטורים ,ולאפליקציות רפואיות כגון הנדסת רקמות ושחרור מבוקר של תרופות.
במעבדה אנו משתמשים במגוון של רב של שיטות פבריקציה כגון ליתוגרפיה ,טוויה אלקטרו-הידרודינמית,
ושיטות דפוזיציה מתקדמות .כמו כן אנו משתמשים במיקרוסקופיה וספקטרוסקופיה לצורך אפיון ,ובכלים
חישוביים ותיאורטיים מגוונים למידול ,ניתוח והבנת התכונות של חומרים אלו.

פרופ' אביב עמירב  -אורנשטיין  | 214טל' | 6408253

אתרhttp://www.tau.ac.il/chemistry/amirav :

דוא"ל| amirav@tau.ac.il :

המעבדה לכימיה אנליטית מיכשורית.
המחקר ממוקד בפיתוח מכשור כימי אנליטי ייחודי ,חדשני ,הטוב ביותר מסוגו ,המבוסס על עקרונות או תגליות
חדשות שפותחו או נתגלו לראשונה על-ידינו.
מטרת המחקר היא לפתח מכשור שיסייע לפתרון בעיות סביבתיות/כימיות/אנרגיה/רפואיות חשובות ואשר יגיע
לקהיליה הבינלאומית .לצורך כך נעשה שתוף פעולה עם החברות הבינלאומיות המובילות בתחום וכן עם
חברות בישראל.
העבודה כוללת תכנון ,פתוח ,בניה ,הרכבה ,בדיקה ותפעול של ציוד אנליטי בחזית התחום במגוון אפליקציות
שמושיות הלקוחות "מהעולם האמיתי" ).(real world
תחומי המחקר כוללים:
 . 1ספקטרומטרית מסות באלומות מולקולריות על-קוליות.
א .תהליכי יוניזציה ומקורות יונים
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ב .גז-כרומטוגרפיה מס-ספקטרומטריה מהירה ,רגישה ומשופרת אינפורמציה.
ג .גז-כרומטוגרפיה דו מימדית מוכללת מס-ספקטרומטריה.
ד .כרומטוגרפית נוזל  -מס-ספקטרומטריה עם יינון אלקטרונים.
ה .אלקטרוספריי עם אלומות מולקולריות על קוליות
ו .פתוח שיטות ואפליקציות יחודיות לספקטרומטרית מסות באלומות מולקולריות על-קוליות בתחומי
אנליזה סביבתית ,רפואית ,כימית ,דלקים ,מזון ,משטרתית ועוד.
 .2חידושים בגז כרומטוגרפיה ,דגימה ,הפרדה ,גלאים והתאמה לעבודה מחוץ למעבדה
 .3כרומטוגרפיה מוכללת דו מימדית  GCxGCוLCxGC
 .4דוגם פתוח לאנליזה מס-ספקטרומטרית בזמן אמיתי (וללא הכנת דוגמה) עם הפרדה
 .5שיטות מיצוי והכנת דוגמה לאנליזה המבוססות על ממברנות

פרופ' פרננדו פטולסקי  -אורנשטיין | 217טל'
.1
.2
.3
.4

 | 6408327דוא"לfernando@post.tau.ac.il :

סינתזת ננו-חומרים (ננו -חוטים) חדישים ברוחב שיטות מתקדמות בפאזה גזית/נוזלית/מוצקה ואפיונם
הכימי והפיזיקאלי.
סינתזת ננו-חומרים "חכמים" המשלבים תכונות חשמליות ,אופטיות ומגנטיות מבוקרות.
פית וח התקנים חשמליים ,מגנטיים ואופטיים המבוססים על ננו-חוטים וננו-חומרים אחרים.
יישום ננו-התקנים אלקטרוניים בפיתוח חיישנים ביולוגיים-כימיים עתידיים.

ד"ר אבנר פליישר ,דוא"ל:

avner.fleischer@gmail.com

יצטרף לסגל ביה"ס באוקטובר 2017
קבוצתנו מפתחת מצלמה אולטרא-מהירה שביכולתה יהיה לצלם סרט המראה בזמן אמת כיצד אורביטלים
אלקטרוניים אטומיים ומולקולריים מתפתחים במהלך תגובות כימיות .היות והתפתחות אורביטלים אלקטרוניים
מתרחשת בסקאלת זמן קצרה ביותר הנעה בין עשרות פמטו-שניות ( 1פמטו-שניה=אלפית פיקו-שניה) לכמה
אטו-שניות בודדות ( 1אטו-שניה=אלפית פמטו-שניה) ,אנו משתמשים בפולסים אולטרא-קצרים ואולטרא-
חזקים של לייזר כדי להפעיל כוחות עצומים על האלקטרונים בחומר ,כדי גם להניע בו דינמיקה אלקטרונית לא
לינארית קיצונית וגם "לצלם" אותו .המחקר הוא מחקר בסיסי ומולטידיסיפלינארי ,המערב את הטכניקות
המתקדמות ביותר הקיימות כיום בתחומי האופטיקה הלא-לינארית ,וואקום אולטרא-גבוה ,אלומות מולקולריות,
אלקטרוניקה מהירה ,מס-ספקטרומטריה קורלטיבית של אלקטרונים ויונים וסימולציות של מערכות ותהליכים
קוונטו-מכניים בנוכחות שדות לייזר חזקים.

ד"ר שר-לי פליישר  -בניין אורנשטיין  | 209טל'  | 6408254דוא"ל:

sharlyf@post.tau.ac.il

בעוד הספקטרוסקופיה עוסקת בהשפעת החומר על האור והסקה על תכונותיו ומצבו של החומר ,השליטה
הקוהרנטית עוסקת בתהליך המשלים :שליטה על החומר באמצעות האור .המחקר בקבוצה מתמקד
בפיתוח שיטות לשליטה במולקולות בפאזה הגזית ושימוש בהם לחקר תהליכים דינאמיים המתרחשים בקבועי
זמן קצרים (פיקו-שניות) .לצורך כך אנו משתמשים בפולסי לייזר אולטרא-קצרים (פמטו-שניות) עוצמתיים
בתחומי האינפרא-אדום/אור-נראה ( (1014 Hzוהטרה-הרץ (. (1012 Hz
שליטה קוהרנטית בדינמיקה סיבובית של מולקולות
פיתוח שיטות לשליטה בפיזור הזוויתי של מולקולות בפאזה הגזית ,יישור והכוונת מולקולות לזמן קצר לצורך
חקירתם בשיטות מתקדמות של ספקטרוסקופיה לא לינארית .מניפולציות אופטיות של רמות הרוטציה וחקר

האינטראקציה בין המולקולות בצבר ע"י ספקטרוסקופית טרה-הרץ דו מימדית.
מדידה ואפיון של תהליכים כימיים דינמיים באופן ישיר
אנחנו מתעניינים בחקר הדינמיקה המולקולרית – כלומר מדידה ואפיון השינויים המבניים המתרחשים (בקבועי
זמן מהירים מאד) ומערבים שינוי במבנה המרחבי של מולקולות ,תוך כדי ההתרחשות ובאופן ישיר.
נתמקד באיזומריזצית ציס-טרנס של מולקולות אזו-בנזן )(azobenzene

ע"י מדידת הפרגמנטים המולקולריים בעקבות "פיצוץ קולומבי".
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אפקטים אופטיים קולקטיביים בפאזה הגזית
כאשר שדה טרה-הרץ 'עובר דרך' צבר של רוטורים מולקולריים ומקנה להם תנועה סיבובית ,הוא גם יוצר מצבים
רדיאטיביים קוהרנטיים המתבטאים בפליטה של פולסי טרה-הרץ באופן מחזורי .מתברר שכמות האנרגיה
הנישאת אל מחוץ למערכת המולקולרית אינה זניחה כפי שמקובל להניח ,ומתבטאת בשינוי משמעותי במאפייני
הסיבוב של הרוטורים ,המוסבר בהתנהגותם הקולקטיבית בדומה לסופר-קרינתיות ) .(superradianceנתמקד
בחקר והבנת התופעה המתוארת ובשימושיה השונים.

ד"ר שלומי ראובני  -דוא"ל:

shlomireuveni@hotmail.com

יצטרף לסגל ביה"ס באוקטובר 2017
מחקר תיאורטי בסיסי ,החוצה גבולות דיסציפלינריים מוכרים ,יונק ומפתח כלים מתורת ההסתברות
והסטטיסטיקה ,לתיאור ,הסבר ,וחיזוי של תופעות ,ולחקר מערכות בתחומים שונים של הכימיה הפיזיקלית
ושל הפיזיקה הסטטיסטית והביולוגית.


אקראיות עומדת בבסיסם של תהליכים רבים המתרחשים ברמה המיקרוסקופית .שני
חלקיקים הנעים בתמיסה ימצאו עצמם במקומות שונים אפילו אם החלו את תנועתם מאותו מקום,
באותו זמן ,ובאותה מהירות; ובשני תאים זהים ,הגדלים באותה סביבה ,נמצא לרוב מספר שונה של
מולקולות מסוג מסוים .אך כיצד ניתן לתאר אקראיות? ובאיזו מידה הדרך בה אנו בוחרים
לעשות זאת משפיעה על האופן שבו אנו מפרשים ניסויים? בשנים האחרונות נעשתה
התקדמות טכנולוגית עצומה ביכולת לצפות בתהליכים המתרחשים ברמת המולקולה ,החלקיק והתא
הבודדים — אך במקרים רבים התיאור המתמטי הניתן לתהליכים אלו עדיין שאול מתורות קלאסיות
שאינן לוקחות בחשבו ן אקראיות כלל ,או לחילופין עושות זאת בהסתמך על הנחות פשטניות .כך ניתן
לפספס לחלוטין את אפשרות קיומן של תופעות מסוימות או לשגות בהבנתן של תופעות אחרות .אנו
מפתחים ומשכללים כלים אנליטיים לחקר תהליכים אקראיים ע"מ לחזות את קיומן של
תופעות חדשות ,וכדי להאיר באור שונה ומקורי תצפיות קיימות ,תוך שימת דגש מיוחד על
אוניברסליות ועל ניסיון להכליל לקחים הנלמדים ממודלים פשוטים.



חוקי הטבע מכתיבים שלל מגבלות ,חסמים ותמורות ( .)trade-offsבתואר הראשון למדתם
שישנה יעילות מקסימלית למנוע חום (קרנו) ,ושזו אינה תלויה כלל בחומרים המרכיבים אותו ,או באופן
שבו תוכנן ,עוצב ונבנה .מגבלות יסודיות מעין אלו חלות גם על "מכונות" ביולוגיות והניסיון
לאפיינן עומד בחזית המחקר המדעי .את המהירות שבה תאים מתחלקים ניתן למדוד ,אך האם
קיימת מהירות מרבית אותה לא ניתן לחצות? ואם כן ,מה קובע אותה? תאים מפעילים שלל חיישנים
מולקולריים המאפשרים להם למדוד טמפרטורה וריכוז ולהגיב בהתאם ,אך האם ישנם חסמים
אוניברסליים על מינימום ההשקעה הנדרשת ע"מ לעשות זאת בצורה טובה ומדויקת מספיק? שאלות
אלו אינן פשוטות כיון והן דורשות הבנה מעמיקה הן של המערכות המולקולריות המצויות ביצורים חיים
והן של חוקי הטבע הבסיסיים ,והקושי לספק עליהן מענה אמפירי מדגיש ומעצים את האתגר
התיאורטי הניצב לפתחנו .נהוג לחשוב ששנים של אבולוציה דחפו את החיים סביבנו למקסם את
התועלת אותה הם מפיקים מסביבתם ,אך כיצד ניתן לדעת זאת בוודאות מבלי לאפיין תחילה מהי
התוצאה "הטובה ביותר" אותה ניתן להשיג במגבלות הנתונות? רק אם נצליח בכך ,נוכל לדעת עד
כמה באמת מערכות ביולוגית קרובות לחסמים המגבילים את פעולתן ,ובאיזו מידה הייתה
לקרבה זו השפעה על האופן שבו הן נראות ועל הדרך שבה הן פועלות.

יש לכם זיקה חזקה לתיאוריה וראש מלא ברעיונות לא שגרתיים?

היכנסו לאתר הבית שלנוhttp://shlomireuveni.weebly.com :
נשמע לכם מעניין? רוצים לקחת חלק? מועמדים הרואים עצמם מתאימים מוזמנים
לפנות כבר כעת (הקבוצה תחל את פעילותה בסתיו .)2017
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ד"ר יעל רויכמן  -אורנשטיין  ,310טלפון ,6405848

דוא"לroichman@post.tau.ac.il :

מחקר ניסיוני בתחום החומרים הרכים ומכאניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל תרמי.


דינאמיקה מהירה של הרטבת משטחים בעלי מרקם קווזי מחזורי.
העבודה במחקר זה כוללת יצירת משטחים בעלי סימטריות שונות ע"י תהליכים ליטוגרפיים (עבודה
בחדרים הנקיים במרכז הננו) .התפשטות הנוזל על משטחים אלו תצולם במצלמה מהירה במיוחד.
זוהי ההזדמנות הראשונה בה יהיה ניתן לצפות באופן ישיר בגידול של מערכת עם סימטריה קוואזי-
מחזורית.



מכאניקה סטטיסטית מחוץ לשיווי משקל תרמי.
מערכת הניסוי תכלול מלקחיים הולוגרפים אופטיים ) (Holographic Optical Tweezersשבעזרתם
נלכוד ונניע חלקיקים קולואידים .הדינאמיקה של חלקיקים אלו תימדד בעזרת שיטות עיבוד תמונה
מתקדמות .בתחום מחקר זה נערוך ניס ויים במספר מערכות שונות על מנת ללמוד מהפרט אל הכלל
מה מאפייני הדינאמיקה של מערכות שאינן בשיווי-משקל תרמי.



מלקחיים אופטיות עם יכולות קונפוקליות.
מחקר זה יכלול בניה של מערכת ראשונה מסוגה בעולם ,המשלבת שליטה תלת ממדית בחלקיקים
מיקרונים ע"י לייזר והדמיה תלת ממ דית בעזרת סריקה קונפוקלית ,בו זמנית .מערכת זו תשמש לבניה
של חומרים חדשים והתקנים בתחום הננוטכנולוגיה וכן למחקרים בתחום הביופיסיקה .בפרט ,נחקור
את התהליך בו גירוי מכאני הופך לסיגנל כימי בתאים חיים.

ד"ר טל שוורץ  -אורנשטיין | 209טלפון  | 6408254דוא"ל:

talschwartz@post.tau.ac.il

כאשר אור עובר אינטראקציה עם חומר בסקלת גודל ננומטרית ,ההתנהגות יכולה להיות שונה מאד מאשר
ברמה מקרוסקופית – התכונות האופטיות של החומר ותגובתו לאור משתנים כתלות בגיאומטריה ספציפית ולכן
ניתן על ידי יצירת מבנים מלאכותיים לשלוט על תכונות אלו ולקבל חומרים מרוכבים עם תכונות חדשות .במחקר
נתרכז בשני נושאים עיקריים ,המשלבים כימיה עם אופטיקה ,פיסיקה קוונטית ומדע חומרים:
 .1אינטראקציה חזקה של אור ומולקולות אורגניות :חקירת תכונות אופטיות של מולקולות מצומדות
להתקנים אופטיים והבנת תהליכים קוונטים רבי-חלקיקים באותן מערכות היברידיות .שליטה על אותן
אינטראקציות עם דגש על שימושים לפוטו-כימיה ,תאים סולריים והתקנים פולטי אור אורגנים.
במחקר זה נעשה שימוש בגיאומטריות שונות ,כולל מבנים פלזמונים המאפשרים שליטה ומיקוד אור
למימדים ננומטריים.
 .2תכונות אופטיות של ננו-חלקיקים מתכתיים :צבעו של חלקיק זהב בגודל ננומטרי אינו מזכיר כלל זהב.
הסיבה לכך היא שכאשר מעצבים מתכת במימדים ננומטריים תכונותיה האופטיות תלויה בפרטים כמו
גודל וצורה .במחקר נעסוק בגידול ננו-חלקיקים וצבירים של אותם חלקיקים על מנת לקבל חומרים
עם תכונות אופט יות חדשות ,אותן נחקור על ידי שימוש במגוון שיטות ספקטרוסקופיות מתקדמות.
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חברי הסגל בבית הספר לכימיה לפי מחלקות
המחלקה לכימיה אורגנית
שם משפחה

תואר

שם פרטי

ד"ר
רועי
אמיר
פרופ'
מיכאל
גוזין
ד"ר
רומן
דוברובצקי
פרופ'
ארקדי
ויגלוק
פרופ'
יורם
כהן
המחלקה לכימיה אורגנית
פרופ'
שמואל
כרמלי
פרופ' אמריטוס
בן-ציון
פוקס
פרופ'
משה
פורטנוי
פרופ'
מיכה
פרידמן
פרופ'
משה
קול
אדוארד פרופ' אמריטוס
קוסובר
פרופ' אמריטוס
יואל
קשמן
פרופ' אמריטוס
שלמה
רוזן
פרופ'
דורון
שבת

טל' 640 -

בנין

מס' חדר

8435
5878
6212
8617
7232
8550
8623
6517
8687
7392
8556
8419
8378
8340

שנקר
אורנשטיין
שנקר
שנקר
אורנשטיין
שנקר
שנקר
שנקר
שנקר
שנקר
רב-תחומי
שנקר
שנקר
שנקר

305
007
105
217
328
112
106
209
318
110
310
307
309
317

כתובת דוא"ל

amirroey@post.tau.ac.il
cogozin@gmail.coml
rdobrove@post.tau.ac.il
avigal@post.tau.ac.il
ycohen@post.tau.ac.il
carmeli@post.tau.ac.il
bfuchs@post.tau.ac.il
portnoy@post.tau.ac.il
mfridman@post.tau.ac.il
moshekol@post.tau.ac.il
kosower@post.tau.ac.il
kashman@post.tau.ac.il
rozens@post.tau.ac.il
chdoron@post.tau.ac.il

המחלקה לכימיה פיזיקלית
אבן
אבנשטיין
אורבך
אייזנר
ביקסון
בן ראובן
בר-אלי
גולדבורט
גולדברג
גולודניצקי
גלעדי
דימנט
הוד
הופרט
זלצר
יורטנר
כהן
מרקוביץ
נבון
ניצן
סיט
עמירב
פטולסקי
פלד
פליישר
פליישר
צ'סקיס
צ'שנובסקי
קלדור
ראובני
רבני
רויכמן
שוורץ
שמואלי

עוזי
יובל
מיכאל
אמיליה
מרדכי
אברהם
קדמה
אמיר
ישראל
דינה
אליעזר
חיים
עודד
דן
יורם
יהושע
גיא
גיל
גיל
אברהם
עמית
אביב
פרננדו
עמנואל
אבנר
שר-לי
סרגיי
אורי
עוזי
שלומי
ערן
יעל
טל
אורי

פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ'
פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ'
פרופ'
פרופ' אמריטוס
ד"ר
ד"ר
פרופ'
פרופ' אמריטוס
פרופ' אמריטוס
ד"ר
פרופ' (בחל"ת)
ד"ר
ד"ר
פרופ' אמריטוס

8614
8901
8324
8239
8323
8565
8330
8437
9965
7820
8694
6967
5850
7012
7361
8322
6583
6985
8156
8904
7942
8253
8327
8438

רב תחומי
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
שנקר
אורנשטיין
רב-תחומי
אורנשטיין
רב-תחומי
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
רב תחומי
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין

210
312
208
307
307
306
212ג'
111
421
117
307
311
422
424
217
221
404א'
207
306
407
402
214
321
 312א'

8254
7973
8325
8590

אורנשטיין
רב תחומי
רב תחומי
רב-תחומי

209
208
312
209

7599
5848
9883
8258

אורנשטיין
אורנשטיין
אורנשטיין
שנקר

219
310
325
106

even@post.tau.ac.il
uv@post.tau.ac.il
urbakh@post.tau.ac.il
eisner@post.tau.ac.il
bixon@post.tau.ac.il
abram@post.tau.ac.il
kedma@post.tau.ac.il
amirgo@post.tau.ac.il
goldberg@post.tau.ac.il
golod@post.tau.ac.il
gileadi@post.tau.ac.il
hdiamant@post.tau.ac.il
odedhod@post.tau.ac.il
dhuppert@post.tau.ac.il
selzer@post.tau.ac.il
jortner@post.tau.ac.il
guy.cohen@gmail.com
gilmar@post.tau.ac.il
navon@post.tau.ac.il
nitzan@post.tau.ac.il
amitsitt@tauex.tau.ac.il
amirav@tau.ac.il
fernando@post.tau.ac.il
peled@post.tau.ac.il
avner.fleischer@gmail.com
sharlyf@post.tau.ac.il
cheskis@post.tau.ac.il
orich@post.tau.ac.il
kaldor@post.tau.ac.il
shlomireuveni@hotmail.com
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rabani@post.tau.ac.il
roichman@post.tau.ac.il
talschwartz@post.tau.ac.il
ushmueli@post.tau.ac.il

מזכירות בית הספר לכימיה
תפקיד

שם

טלפון/מיקום

מזכירת תלמידים
תואר שני

שרית ברטוב

03-6408761
בניין קפלון ,חדר 304

רכזת תלמידי תואר
שלישי ומלגות

צביה בוכניק

03-6407744
בניין שנקר כימיה ,חדר 204

zviab@tauex.tau.ac.il

רכזת מנהלית

צילה רוט בלוך

03-6409283
בניין שנקר כימיה ,חדר 204

chemist@post.tau.ac.il

אתר האינטרנט של בית הספר:
https://exact-sciences.tau.ac.il/chemistry-h
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דוא"ל
chemistry@tauex.tau.ac.il

האוני' העברית בירושלים
רשימת מעבדות לתארים מתקדמים במדע
)עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה(www.alrowad.org -

Laboratory of Improving Drug Performance using Nano Delivery Systems
Simon Benita, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758668 | Tel Cellular: 972-54-8820090
E-mail: simonb@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: simonbenita.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Enhanced oral delivery of P-gp substrate drugs, peptides, and proteins
using double-coated trojan nanocapsules based delivery system.
 Prolonged release and efficacy of peptides, proteins, oligonucleotides and
siRNA using a double nanotechnology platform following parenteral
administration.
 Targeted delivery of chemotherapeutic drugs to specific cancerous cells
using nanoparticles conjugated to monoclonal antibodies and specific
ligands.
 Enhanced percutaneous permeation of poorly permeating drugs by means
of nanospheres and nanocapsules.
Not excepting graduate students for 2016

Laboratory of Nanomedicine and Tumor Microenvironment
Ofra Benny, PhD
Tel: 972-2-6757268 | Tel Cellular: 972-52-8461462
E-mail: ofrab@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: ofrabenny.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 The role of MetAp2 in cancer and metastasis .
 Polymer micelles for oral drug delivery .

Laboratory of Pharmacokinetics (PK) & PK-Based Drug Design
Meir Bialer, PhD, MBA – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758610 | Tel Cellular: 972-54-8820491
E-mail: bialer@md.huji.ac.il | meirb@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: meirbialer.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Pharmacokinetics and pharmacodynamics of new and old drugs.
 Pharmacokinetic-based design of new antiepileptics and CNS drugs.
 Structure pharmacokinetic pharmacodynamic relationship (SPPR) studies to
design and develop new CNS drugs with better potency, lack of teratogenicity
and a wide safety margin.
 Pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of new extended release (ER)
products and novel drug delivery systems (DDS).
 Stereospecific pharmacokinetic and pharmacodynamic analysis of chiral drugs.
 Pharmacogenetics and pharmacoresistance of CNS drugs.

Protease Research Laboratory
Galia Blum, PhD
Tel: 972-2-6758682 | Tel Cellular: 972-52-7560487
E-mail: galiabl@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: גליה בלום

Research Topics


Caspase quenched optical probes for real time imaging of apoptosis for studying apoptosis and chemotherapy
resistance.



Detection and targeted therapy of cancer using photodynamic quenched probes .



Detection and stabilization of vulnerable atherosclerotic plaques using small molecule probes that target cysteine

proteases.


Targeting chemotherapy to cancer tissue using cysteine protease activity

Laboratory of Organophosphorus Medicinal Chemistry
Eli Breuer, PhD – Professor Emeritus
Hans J. and Tilly Weil Professor of Pharmaceutical Chemistry
Tel: 972-2-6758704 | Tel Cellular: 972-52-3834012
E-mail: elib@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/elib.aspx

Research Topics

 Drug Discovery - for example: development of carbamoylphosphonates enzyme inhibitors.

Laboratory of Synthesis and Analysis of Steroids and Fatty Acid Metabolites
Joseph Deutsch, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758695 | Tel Cellular: 972-52-6122727
E-mail: josephd@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: יוסף דויטש

Research Topics

 Chemical synthesis and characterization of new amino steroidal compounds.
 Pharmacological characterization of new amino steroidal compounds.

Synthesis of anti-digoxin drug

Inhibition of Digoxin- induced arrhythmia

Laboratory of Biomaterials and Medicinal Chemistry
Abraham J. Domb, PhD
Lionel Jacobson Prof. in Medicinal Chemistry and Biomaterials
Tel: 972-2-6758695 | Tel Cellular: 972-52-6122727
E-mail: avid@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://scholar.google.co.in/citations?hl=en&user=n0XajZAAAAAJ&view_op=list_works&pagesize=100

Research Topics

 Biomaterials and biodegradable polymers – Synthesis and applications.
 Functional polymers- antimicrobials, flocculants, polymer-drug conjugates,
surfactants, bioadhesives, gene carriers, scaffolds for tissue engineering.

 Nanoparticles and delivery systems.
 Focal and topical drug therapy.
 Surface modification – drug eluting stents and coatings.

 Water purification systems.
 Forensic sciences and analytical chemistry.

For example: Castor oil based biodegradable polyesters

Barriers to Drug Treatment and Targeted Drug Delivery Laboratory
Sara Eyal, PhD
Tel: 972-2-6758667 | Tel Cellular: 972E-mail: sarae@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: שרה איל

Research Topics


The effects of antiepileptic drugs on uptake mechanisms of essential
compounds into the brain.



Development of a nanoparticle-based system for non-invasive localization
of epileptogenic brain tissue .



Adverse outcomes of in utero exposure to medications: The role of altered

The transfer of indocyanine
green across the placenta

function of placental transporters.


Non-invasive in vivo optical imaging of cancer multidrug resistance .



Enhancement of patient and caretakers knowledge about pharmacotherapy
of epilepsy (clinical pharmacy projects).
Imaging transporters

Laboratory of Novel Drug and Stem Cells Delivery Systems for Human and
Veterinary Applications
Michael Friedman, PhD – Professor Emeritus
Adolph D. and Horty Storch, Professor of Pharmaceutical Sciences
Tel: 972-2-6758695 | Tel Cellular: 972-52-6122727
E-mail: michaelf@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/michaelf.aspx

Research Topics
 Oral delivery: modified release, gastro-retentive.

 Topical drug delivery: oral cavity (treatment of oral cancer, treatment
of oral candidiasis, treatment of periodontal diseases) and prevention

Accordion pill a novel control release
gastro retentive dosage form

of nosocomial urinary tract infections (coating of catheters).


Orthopedic devices: guided bone regeneration.

 Injectable sustained release delivery systems: thermosensitive
polymers and antibacterial agents.
Sustain release membrane with
thiazolidinedione 8 for therapy of oral
fungal biofilms

Laboratory of Platinum Anticancer Agents
Dan Gibson, PhD
Drs. Margaret R. & Henry M. Zentner Chair in Pharmaceutical Chemistry
Tel: 972-2-6758702 | Tel Cellular: 972-50-5435144
E-mail: dang@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: דן גיבסון

Research Topics

 Design, synthesis and biological studies of multifunctional
Pt(IV) anticancer agents.
 Mechanistic studies on the fate of platinum compounds in

cancer cells.
 Multilevel targeting of platinum anticancer agents to cancer
cells.
 Investigation of the aqueous chemistry of platinum
anticancer agents.

Laboratory of Molecular Modeling and Drug Design and Discovery
Amiram Goldblum, PhD – Professor Emeritus
Hans J. and Tilly Weil Professor of Pharmaceutical Chemistry
Tel: 972-2-6758701 | Tel Cellular: 972-54-4653292
E-mail: amiramg@ekmd.huji.ac.il / amiram@vms.huji.ac.il
Personal Website: medchem-models.ekmd.huji.ac.il

Research Topics


Delivery by nano-liposomes: from in Silico modeling to initial animal studies.



Design and discovery of multi-targeted inhibitors to prevent the production of amyloid
beta .



Predicting substrates and inhibitors of P450 isoforms and discovering molecules with

differential cytotoxicity .


Substrate selective inhibition : A new concept for in Silico design and discovery of
drugs.



Modifying the selectivity of protein interactions .



In Silico discovery of TLR receptor ligands to regulate innate immune reaction.



Novel chemically diverse iron-chelators as anticancer agents by in Silico design and
virtual screening .

Laboratory of Drug Delivery and Therapy
Gershon Golomb, PhD
Tel: 972-2-6758658 | Tel Cellular: 972-50-7626060
E-mail: gershong@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: גרשון גולומב

Research Topics


Gene and drug therapy by targeted
nanoparticles .



Immunomodulation and therapy of
inflammatory-associated disorders by
nanoparticles (Cardiovascular, Cancer,
Endometriosis).



Blood brain barrier transport of
nanoparticles .



Theranostics by nanoparticles
(polymeric-based and liposomes).

Laboratory of Biopharmaceutics of Drug Development
Amnon Hoffman, PhD
Tel: 972-2-6757015 | Tel Cellular: 972-54-4970923
E-mail: amnonh@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: amnonhoffman.ekmd.huji.ac.il

Research Topics


PK-PD rationale for optimized drug delivery systems, including GRDF, and controlled
release for clinical, preclinical and veterinary.



Novel single dose oral controlled release antibiotic therapy (SCRAT) in Veterinary
Medicine.



Novel, orally available CD-4 mimetic anti HIV-drug leads.



Development of novel, orally available peptide-mimetic drug leads for treatment of
multiple sclerosis.



Novel nano-lipospheres formulation for improved intestinal absorption properties of
lipophilic drugs.



Pharmaceutical formulation to enhance the oral bioavailability of polar drugs: Chitosan
oral delivery system for a novel nontoxic anticancer and antimetastatic chemotherapy

by a carbamoylphosphonate.

Laboratory of Biopolymers and Nucleotides
Jehoshua Katzhendler, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758693 | Tel Cellular: 972-52-3834037
E-mail: katzhe@cc.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/publications/researchersPages/pages/joshuak.aspx

Research Topics
 ppGpp analogs as potential antibacterial agents.

 Gene silencing by PNAs.
 Biodegradable polyesters.
 Synthesis of integrin antagonist-cyclic peptides.

Structures of (A) (p)ppGpp and (B) Relacin

Inhibition of Bacili sporulation process

Laboratory of Free Radicals, Antioxidants and Oxidative Stress
Ron Kohen, PhD
Richard and Jean Zarbin Chair in Medical Studies
Tel: 972-2-6758659 | Tel Cellular: 972-54-2566865
E-mail: ronk@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: ronkohen.ekmd.huji.ac.il

Research Topics


How do antioxidants work in vivo? The Nrf2-Keap 1 pathway.



Can moderate stressors be considered “antioxidants”?.



Search for unique electrophiles and development of
electrophiles delivery systems (EDS).



Elucidation of the mechanism involved in the protection against
postprandial oxidative damage in human by dietary
polyphenols.



Polyphenols: beyond antioxidant activity.



Skin as a window for internal disease; Noninvasive evaluation
of skin biomarkers and customized skin treatment.



Nano-gold particles in the treatment of psoriasis.

Laboratory of Neuropharmacology, Neuro-Oncology and Neural Engineering
Philip Lazarovici, PhD
Jacob Gitlin Chair in Physiology

Tel: 972-2-6758729 | Tel Cellular: 972-54-5441859
E-mail: philipl@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine2.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/philipl.aspx

Research Topics

 Investigations of human umbilical cord blood stem cells for therapy of neurological disorders.
 The role of NGF in glioma tumor development.
 Neuroprotective mechanisms of NGF in brain ischemia-reperfusion injury.
 Development of a novel cyclic peptide - disintegrin based drug targeting α4β1, for Multiple Sclerosis (MS)
therapy.

Cyclic peptide model

Cyclic peptide
therapy in MS mice

Cord blood stem cell therapy
in neurological disorders

Neuroprotection in
brain ischemia

Laboratory of Immunopharmacology: Asthma and Allergy
Francesca Levi-Schaffer, PhD
Isaac & Myrna Kaye Chair in Immunopharmacology

Tel: 972-2-6757512 | Tel Cellular: 972-54-4551401
E-mail: francescal@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine2.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/francescal.aspx

Research Topics

 CD48 as a target for the treatment of asthma and as a novel biomarker.
 Specialized pro-resolving mediators and CD300a engage mast cells and
eosinophils to promote the resolution of allergic responses.
 CD48 as expressed by mast cells and eosinophils: a central receptor in atopic
dermatitis.
 Hypoxia regulated mast cells and eosinophils: a possible role for these cells in COPD.
 Glucocorticoid-sparing effect through activation of the inhibitory. receptor CD300a on mast cells – a novel
approach to a better treatment for allergic diseases.
 The role of the mast cell inhibitory receptor Siglec-7 in mastocytosis.
 The Allergic Effector Unit – the unique mast cell-eosinophil cross-talk.

Laboratory of Pharmaco-epidemiology
Ilan Matok, PhD
Tel: 972-2-6757578 | Tel Cellular: 972-54-4738508
E-mail: ilanma@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/IlanMa.aspx

Research Topics
 The association between cardiovascular medication
use and motor & cognitive decline in the elderly.
 The safety and efficacy of new oral anticoagulants.
 Safety and effectiveness of medication use in
pregnant women and children.
 The effectiveness of Computerized Clinical

Decision Support System (CDSS) for the prevention
of medication errors in hospitalized patients.

Laboratory of Research on Natural Products
Raphael Mechoulam, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758634
E-mail: mechou@cc.huji.ac.il
Personal Website: רפאל משולם

Research Topics
 Chemistry and biological activities of cannabinoids.

 Synthesis and biological evaluation of novel CB2
agonists.
 Chemistry of endogenous cannabinoids and their
mechanism of action.

Laboratory of Cell Metabolism: Metabolism and cell identity
Arieh Moussaieff, PhD
Tel: 972-2-6757197 | Tel Cellular: 972-50-7722689
E-mail: ariehm@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: אריה מוסאיוף

Research Topics
 Stem cell metabolism.
 Metabolism in the
early development
of the embryo.

Laboratory of Somatosensation and Pain
Avi Priel, PhD
Tel: 972-2-6757299 | Tel Cellular: 972-52-8986639
E-mail: avip@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: avipriel.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 The molecular mechanism of action of the pain receptor, TRPV1.
 Modulation of the pain pathway by natural toxins.
 The role of pain receptors in inflammatory-mediated diseases.

Laboratory of Cancer Research
Reuven Reich, PhD
Dame Susan Garth Chair in Cancer Research

Tel: 972-2-67575052
E-mail: reuvenr@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine2.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/reuvenr.aspx

Research Topics

 Regulation of tumor progression and metastasis formation in ovarian
carcinoma.
 Embryo implantation.
 Development of zinc-enzyme inhibitors.
 Development of novel gene silencing platforms.

Laboratory of Microtubule Structure and Dynamics
Israel Ringel, PhD – Professor Emeritus
Harry W. & Charlotte Ullman Labov Chair in Cancer Studies
Tel: 972-2-6758736 | Tel Cellular: 972-54-8820842
E-mail: israelr@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: ישראל רינגל

Research Topics

 Biophysical studies of microtubule dynamics and drug action.

Changes in 31P-MR spectra of viable SC3 cells
embedded in Matrigel

Water-suppressed H-NMR spectra of cell extracts
from an ovarian tumor

Laboratory of Biopharmaceutics –Oral Drug Delivery
Abraham Rubinstein, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758603 | Tel Cellular: 972-52-8716448
E-mail: avrir@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: אברי רובינשטיין

Research Topics
 Targetable polyacrylamide for theranostics in malignant diseases.
 Targeting the inflamed mucosa by directed nano-vehicles in IBD.
 Multi-drug synchronized input rates by remote degrading hydrogels.
 Modified polysaccharides for colon-specific drug delivery and biodegradable implants.
 Mucoadhesion in the gastrointestinal tract and oral drug delivery.

Laboratory of Diabetes Research
Shlomo Sasson, PhD
Adolf D. and Horty Storch Chair in Pharmaceutical Sciences
Tel: 972-2-6758798 | Tel Cellular: 972-54-8041241
E-mail: shlomo.sasson@mail.huji.ac.il
Personal Website: שלמה ששון

Research Topics

 Development of novel antihyperglycemic drugs.
 Effects of nutrients on function and viability of insulin secreting β-cells.
 Cross-talk between β-cell and microvascular endothelial cells in islets
of Langerhans.
 Regulation of glucose transport.
 Development of endothelial cell dysfunction in type 2 diabetes.

2,4:3,5-dibenzylidene-D-xylose-diethyl dithioacetal in diabetic therapy

Mechanism of 4-hydroxyalkenal-induced adaptation
and damage in β-cells and vascular endothelial cell

Laboratory of Traumatic Brain Injury (TBI)
Esther Shohami, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6757513 | Tel Cellular: 972-54-8820684
E-mail: esty.shohami@mail.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/estys.aspx

Research Topics
 Therapeutic approaches for

traumatic brain injury
disorders.

Pathophysiological mechanisms of secondary brain injury targeted by drugs

Laboratory of Modeling Enzymatic: Reactions and Designing new Enzymes
Avital Shurki, PhD
Tel: 972-2-6758696 | Tel Cellular: 972-54-2296089
E-mail: avitalsh@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: אביטל שורקי

Research Topics
 Computational Enzyme Design.

 Computational Method development.

Laboratory of Obesity and Metabolism
Yossi (Joseph) Tam, D.M.D., PhD
Tel: 972-2-6757645 | Tel Cellular: 972-58-7157712
E-mail: yossit@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: yossitam.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Identifying the role of the peripheral endocannabinoid system in
leptin resistance and obesity.
 Exploring the signaling pathways activated by hepatic CB1
receptor in obesity-induced hepatic steatosis.
 Elucidating the role of proximal tubular CB1 receptor in obesityinduced renal dysfunction.

 Targeting proximal tubular CB1 receptor for the treatment of
diabetic nephropathy.
 Assessing the contribution of the peripheral endocannabinoid
system to the development of obesity in Prader-Willi syndrome.

CB1 mechanisms involved in liver fat accumulation

Laboratory of the role of Stress Signaling in Health and Disease
Boaz Tirosh, PhD
Tel: 972-2-6758730 | Tel Cellular: 972-54-4343108
E-mail: boazt@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/en/publications/researchersPages/pages/boazt.aspx

Research Topics
 Identification of novel subsets of plasma cells.
 Identifying B cell specific signals that control the architecture
of lymphoid tissues.
 The role of endoplasmic reticulum stress in viral infection.

 The role of stress signaling in drug induced liver injury.

ER stress and UPR

Laboratory of Innovative Dermal, Transdermal and Transmucosal Delivery
Elka Touitou, PhD – Professor Emeritus
Tel: 972-2-6758660 | Tel Cellular: 972-54-6380819
E-mail: elka.touitou@mail.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/elkat.aspx

Research Topics
 New drug delivery systems for enhanced dermal
and transdermal administration.
 Novel nasal nanocarriers for delivery of drugs and diagnostics to brain.
 Treatment of CNS diseases by nasal drug delivery.

Laboratory of Organic Synthesis and Methodology
Dmitry Tsvelikhovsky, PhD
Tel: 972-2-6757032 | Tel Cellular: 972-52-2915440
E-mail: dmitryt@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://tsvelikhovskyresearchgroup.shteeble.com

Research Topics
 Design and development of new
reactions/transformations, catalysts, and synthetic
methodologies.
 Application of novel methodologies for target-oriented
total synthesis of natural products.
 Mechanistic studies of novel synthetic transformations.

Laboratory of Psychopharmacology
Marta Weinstock-Rosin, PhD – Professor Emeritus
The Storch Chair of Pharmaceutical Science
The Leon and Minna Deutsch Chair of Psychopharmacology

Tel: 972-2-6758731 | Tel Cellular: 972-52-5836442
E-mail: martar@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/martar.aspx

Research Topics
 Development of novel drugs for the treatment
prevention of neurodegenerative diseases.
 Development and assessment of novel multifunctional

The inhibition of ChE by carbamates

indoline derivatives for the treatment of ulcerative
colitis, rheumatoid arthritis and lung injury.
 Investigation of changes in serotonergic and

dopaminergic transmission induced by prenatal stress:
influence of maternal treatment with antidepressants.

Prenatal stress

Laboratory of Nucleic Acids Chemistry
Eylon Yavin, PhD
Tel: 972-2-6758692 | Tel Cellular: 972-54-2343270
E-mail: eylony@ekmd.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/eylony.aspx

Research Topics
 Antigene and antisense based therapies.
 Novel PNA molecular beacons as probes for
early detection of cancer.
 siRNA and miRNA synthesis and delivery.
 PNAs as anti-malaria agents.

Laboratory of Dermal Toxicology and Autoimmunity
Uri Wormser, PhD
Tel: 972-2-6584073 | Tel Cellular: 972-54-5380417
E-mail: wormser@cc.huji.ac.il
Personal Website: https://medicine.ekmd.huji.ac.il/En/Publications/ResearchersPages/pages/uriw.aspx

Research Topics
 Novel peptides for treatment of multiple sclerosis.

Normal

 Novel peptides for treatment of systemic lupus
erythematosus.
 Novel iodine formulation for skin burns.

Effect of iodine pretreatment on
oxidative burst of activated mouse
peritoneal neutrophils

Therapeutic effect of peptides on EAE mice

Sick

Laboratory of Addiction Neuroscience
Rami Yaka, PhD
Tel: 972-2-6758735 | Tel Cellular: 972-52-5924655
E-mail: yaka@md.huji.ac.il
Personal Website: ramiyaka.ekmd.huji.ac.il

Research Topics
 Inhibiting drug-induced neuroadaptations
during withdrawal to prevent relapse.
 The role of oxidative stress in drug addiction.
 Eraser of cue-induced drug seeking.

ZIP , lead compound peptide drug abolished cocaine-induced
cocaine-induced conditioned place preference (CPP) in the
brain nucleus accumbens area
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המכו למחקר רפואי – ישראלקנדה

החוג למדעי ביורפואיי

רשימת חוקרי ונושאי המחקר לתואר מוסמ
ראש החוג :פרופ' שושי אלטוביה

מזכירות המכו למחקר רפואי
הפקולטה לרפואה
ת.ד12272 .
ירושלי91120 
טלפוני02-6757527 ;02-6758186 :

החוג למדעים ביו-רפואיים )(602
רשימת מגמות
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לביוכימיה ,מטבוליזם ואנדוקרינולוגיה )(6029
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לביולוגיה של התא ,אימונולוגיה וחקר הסרטן
)(6028
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לגנטיקה של האדם )(6026
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה למיקרוביולוגיה )(6027
 מדעים ביו-רפואיים  -המגמה לנוירוביולוגיה )(6020



המכו למחקר רפואי – לימודי לתארי מתקדמי










ביוכימיה ,מטבוליז ואנדוקרינולוגיה )(6029

המגמה לביוכימיה ,מטבוליזם
ואנדוקרינולוגיה )(6029

רשימת החוקרים
פרופ' בארי אליוט
ביה"ס לרפואה
המח' לתזונה ולמטבוליזם של האדם
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31
טלפון02-6758298 :
berry@md.huji.ac.il

מומחה לרפואה פנימית ,דיאטה והפרעות אכילה

פרופ' בר-שביט צבי
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר,קומה  ,2חדר 224
טלפון02-6758363 :
barsha@cc.huji.ac.il

מעורבות גורמי תעתוק ) (transcription factorsבבקרת התמיינות
אוסטאוקלסטים.
ציטוקינים כמתווכי התמיינות אוסטאוקלסטים.
העברת אותות לבקרת אוסטאוקלסטוגנזה ע"י .Toll-like receptors

פרופ' בר-תנא יעקב
ביה"ס לרפואה
המח' לתזונה ולמטבוליזם של האדם
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31

חקר מטרות ) (targetsמולקולריות ופיתוח תרופות לסינדרו המטבולי )השמנה,
דיסליפידמיה ,סוכרת ,יתר לחד ,סרט מעי גס ,סרט שד(

טלפון02-6758305 :
bartanaj@cc.huji.ac.il

פרופ' ברנהולץ יחזקאל )חזי(
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  ,3בנין  ,4חדר 8A
טל 02-6757615
yb@cc.huji.ac.il

שימוש בליפוזומים כנשאי גנים ,אוליגונוקלאוטידים,
,siRNAתרופות  ,אנטיגנים )לחיסונים( ,וגורמי גידול :מן המחקר התיאורטי
ליישום הקליני ,כולל ניסויים בבני אדם.
פיתוח אנטיאוקסידנטים חדשים.



פרופ' ברנר תלמה
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6778621 :
brenner@cc.huji.ac.il

מעורבות ציטוקינים בתגובות דלקתיות ובדהמיאלינציה במערכת העצבים
המרכזית בטרשת נפוצה ובמודל ניסויי בחיות.
טיפול במעכבי ניטריק אוקסיד סינטאז בדלקת מוח אוטואימונית
עיכוב מערכות העברת הסיגנלים במסלול סינתזה של טומור נקרוזיס פקטור ,
כטיפול בתגובות דלקתיות במערכת העצבים המרכזית.



פרופ' גביזון רות
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6777858 :
gabizonr@hadassah.org.il

מחלות פריונים; חקירת המנגנון של המחלה הגנטית ביהודים ממוצא לובי.

דר' גרוס עינב

To understand fundamental questions in the oxygen and redox biology field
we are using behavioral, molecular physiology, and biochemical approaches

ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 123
טלפון02-6758336 :
einavg@ekmd.huji.ac.il

דר' גרליץ עופר
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,4חדר 4202

הבקרה הגנטית של יצירת איבר – כנף הזבוב כמערכת מודל .זיהוי גנים חיוניים
המעורבים ביצירת הכנף ,ואפיון תפקידם בשלבי התפתחות נורמלית ופגומה.

טלפון02-6757528 :
offerg@ekmd.huji.ac.il

פרופ' דור יובל
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בניין ,חדר 38
טלפון02-6757181 :
yuvald@ekmd.huji.ac.il


ביולוגיה התפתחותית ודינאמיקה רקמתית של הלבלב.
מודלים עכבריים לסוכרת נעורים ולרגנרציה של תאים מייצרי אינסולין.
תפקיד תאי גזע בהתפתחות ורגנרציה .

פרופ' הורוביץ מיכל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
בניין רפואת שיניים ,קומה  ,2חדר 404
טלפון02-6757588 :
  horowitz@cc.huji.ac.il


פיזיולוגיה סביבתית :עמידות צולבת ) (cross-toleranceמושרית על ידי אקלום
לחום; דו-שיח בין מנגנונים מולקולאריים ופיזיולוגיים; תרומת המיטוכונדריה
לעמידות צולבת ותפקיד הhypoxia inducible factor 1α-



פרופ' וייס רם
ביה"ח הדסה עין כרם
מחלקת ילדים
טלפון02-6776469 :
weissr@hadassah.org.il

ניטור סוכר רציף בחולי סוכרת
מנגנוני תחלואה בילדים שמנים )דגש על סוכרת וכבד שומני(
מנגנוני בקרת תאבון והורמוני מערכת העיכול
הסינדרום המטבולי בילדים ומבוגרים



דר' וינר ראובן
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 119
טלפון02-6757327 :
reuvenw@ekmd.huji.ac.il

הבנת המנגנו המולקולרי של עיבוד חלבוני על יד יוביקויטי וחלבוני דמויי
יוביקויטי בעזרת שיטות של ביולוגיה מולקולרית ,ביוכימיה וביולוגיה מבנית
). (X-ray crystallography

פרופ' זיו אהוד
ביה"ח הדסה עין-כרם
יחידת הסוכרת
קומת  ,4בנין  ,10חדר 57

מעבר של מקרומולקולות מהמעי למערכת הדם  -מתן אנטרלי של אינסולין.
מנגנון הופעת הסוכרת מסוג  (NIDDM) 2ומניעתה .מודל הפסמון.

טלפון02-6777558 :
ehud@hadassah.org.il

פרופ' חיג'אזי עבד
ביה"ח הדסה עין-כרם
ביוכימיה קלינית
קומה 3

ממאירות במחלת הסרטן.
תהליכים פיברינוליטיים )פרוק קרישי דם(.

טלפון02-6776550 :
abdal@hadassah.org.il

פרופ' חביון מוטי
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 40
טלפון02-6758160 :
mottiec@ekmd.huji.ac.il

הגנה רקמתית על ידי פרה-קונדישונינג :אפיון נזקים ודרכי טיפול.
פיתוח תרופות אנטיאוקסידנטיות לטיפול במצבים של אתגר חימצוני.
תהליכי הזדקנות ופגיעות רקמתיות הנובעות מאיסכמיה ורה-פרפוזיה של הלב
ורקמות העין.

פרופ' ידגר שאול
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומת  ,3בנין  ,3חדר 52
טלפון02-6758306 :
saulye@ekmd.huji.ac.il

מעורבות פוספוליפז ) A2אנזים מפתח בייצור פרוסטגלנדינים ולויקטוריאנים(
בתהליכי דלקת ואלרגיה.
פיתוח מעכבי פוספוליפז  A2לשם בקרה של מחלות הקשורות בתהליכים אלה.
תכונות זרימה של תאי דם והשפעתם על זרימה וחסימה בכלי דם.

דר' כהן אהוד
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניי בוטנר ,קומה  ,1חדר 122
טלפו02-6757328 :
 ehudc@ekmd.huji.ac.il

הביולגיה התאית של אגרגציית חלבוני והשפעות הגומלי של תהלי ההזדקנות
ואגרגציית חלבוני רעילה.



פרופ' לורברבאום-גלסקי חיה
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 222
טלפון02-6757465 :
hayag@ekmd.huji.ac.il

תכנון ובניית חלבונים היברידיים באמצעות איחוי גנים והכוונתם לתאי מטרה.
שימוש בחלבונים אלה כמולקולות מטרה לטפול בפגמים במערכת החיסונית
ובסוגי סרטן מסוימים .וכסמנים ביולוגיים ללימוד המערכת החיסונית ובקרתה.

פרופ' לייבוביץ גיל
ביה"ח הדסה עין -כרם
השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
טלפון02-6776788 :
gleib@hadassah.org.il

אנדוקרינולוגיה כללית
סוכרת
מחלות יותרת המוח
גידולים נוירואנדוקריניים )קרצינואיד ,גידולים של איי הלבלב(
מחלות בלוטת התריס 

פרופ' מיוחס עודד
א .בקרת ביטוי גני ברמת התירגו בתגובה לחסר בחמצ.
ב .התפקיד של זרחו החלבו הריבוזומלי  S6בהתמרה סרטנית בפנקראס.

ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומת  ,3בנין  ,3חדר 43
טלפון02-6758290 :
 meyuhas@cc.huji.ac.il

דר' מלול דניאל
ביה"ח הדסה עין-כרם
השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
מכון שרת ,קומה ת -1
טלפון02-6778398 :
danielle@md.huji.ac.il



בקרת ביטוי הגן לאינסולין ע"י גלוקוז ,במצב נורמלי  GSF/PDXכפקטור
משפעל.



אלמנטים המבקרים את ביטוי הגן ל GSF/PDX -מאדם.



השפעת היפרגליקמיה על איי לנגרהנס או מצב של "רעילת גלוקוז".



גישות לתרפיה גנית תאית של מחלת הסוכרת.


יצירת תאי כבד מייצרי אינסולין.



התמיינות תאי .B

פרופ' נווה-מני טלי
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז מינרוה לחקר הסידן והעצם
טלפון02-6776789 :
tally@hadassah.org.il

 .1בקרת ביטוי הג להורמו הפרתירואיד ) (PTHהקובע רמות סיד בד
וחוזק עצ
 .2מנגנוני בקרת ביטוי גני לאחר השיעתוק :איטראקציות   RNAחלבו
הקובעות את יציבות ה mRNA ואת תרגומו ,תפקיד microRNAs
 .3לולאות משוב במאז מינרלי במצבי בריאות ובאי ספיקת כליות



פרופ' סידר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 28
טלפון02-6758167 :
cedar@cc.huji.ac.il

תפקיד המתילציה בבקרת גנים בתאים אנימליים.
יחידות רפליקציה בתאים אנימליים.
מנגנון רגולציה של גנים שמתבטאים מאלל אחד.

פרופ' פיינסוד אברהם
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3210
טלפון02-6758157 :
fainsod@cc.huji.ac.il

השפעת האלכוהול )אתנול( על התפתחות העובר – ערכת מודל
ל.Fetal Alcohol Syndrome -
גני ה) caudal -לדוגמת  (Xcad, Cdxכבקרי תהליכים עובריים ובבוגר כגון
קביעת הצירים העובריים ,יצירת אפיתל המעי.
הקשר בין גני ה caudal -וגידולים ממאירים במעי.

פרופ' פרוש זאב
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,3חדר 3211
טלפון02-6758308 :
zparoush@cc.huji.ac.il

מנגנוני בקרה שלילית על התבטאות גנים בשלבים עובריים מוקדמים) בזבובי
הדרוזופילה( :זיהוי גנים החיוניים לרפרסיית תעתוק ואפיון מולקולרי של
תוצריהם החלבוניים.

דר' קורמן סטנלי
ביה"ח הדסה עין כרם
ביוכימיה קלינית
טלפון02-6778420 :
korman@hadassah.org.il



פרופ' קנר ברוך
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 219
טלפון02-6758506 :
kannerb@cc.huji.ac.il

ביולוגיה מולקולרית של העברת נוירוטרנסמיטרים :מבנה ותפקיד
הנשאים.
מנגנון הפעולה והבקרה של העברת נוירוטרנסמיטרים.

דר' קרני רותם
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר,קומה  ,1חדר 120
טלפון02-6758289 :
 rotemka@ekmd.huji.ac.il

 .1מעורבות פקטורי שחבור בסרט ואפיונ כסוג חדש של גני מחוללי סרט
)אונקוגני(
 .2שימוש באנליזות של ריצו עמוק של  RNAלמציאת גני המטרה של
פקטורי שחבור ספציפיי
 .3השפעת שחבור חליפי על מסלולי העברת סיגנאלי ואפיו ביוכימי וביולוגי
של צורוני חלבו חדשי של מולקולות העברת סיגנאלי בתא

פרופ' רביד שוש
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  1חדר 118

מעורבות ובקרה של חלבוני הציטוסקלטו בתנועת תאי סרט גרורתיי
בתהלי יצירת גידולי משניי.

טלפון02-6758283 :
shoshr@ekmd.huji.ac.il

פרופ' רזין אהוד
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  2חדר 221

המנגנון המולקולרי של התפתחות תאי מאסט :ביולוגיה מולקולרית של התגובה
האלרגית.

טלפון02-6758288 :
ehudr@ekmd.huji.ac.il

פרופ' רזין אהרון
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
טלפון02-6758172 :
 razina@md.huji.ac.il



פרופ' רחמימוב חנה
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  ,3בנין  ,4חדר 6
טלפון02-6758511 :
hannah@cc.huji.ac.il

ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית של המשחלף לנתרן-סידן בלב ובמח.
ארגון חלבון המשחלף נתרן-סידן בממברנת פני התא :חשיבות גשרים
דיסולפידיים.
הקשר בין המשחלף נתרן-סידן וסיבוכים קליניים הנובעים ממתן ציקלוספורין
למושתלים ו PSC833 -למקבלי כימותרפיה.

דר' שאוליאן איתן
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניי בוטנר ,קומה  ,1חדר 121
טלפו02-6758616 :

  eitansh@ekmd.huji.ac.il

פעילות פקטור השעתוק  AP-1בהישרדות התא ובחלוקתו בתגובה לקרינת UV
ועקה סביבתית
איתור ואפיו גני הפעילי בחלוקת התא ובמניעת הזדקנות תאית.
אפיו מנגנוני המתווכי דיכוי תעתוק של  tumor suppressorsע"י פקטור
התעתוק .AP-1

פרופ' שופרו יואל
ביה"ח הדסה עין כרם
מח' נשים ויולדות
טלפון02-6754174 :
   yoelsh@ekmd.huji.ac.il

שיפור איכות הביצית בגיל המבוגר
שיפור הדרכי לברירית גמטות בהפריה חו גופית
פיתוח אמצעי בלתי פולשניי להערכת איכות העובר בתרבית

פרופ' שטרן-באך יעל
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 220
טלפון02-6757444 :
yaelste@ekmd.huji.ac.il

אפיון ,מבנה ופעילות של חלבונים המשתתפים בתהליכי למידה וזיכרון,
בהתפתחות מערכת העצבים ובמחלות נוירולוגיות כמו שבץ ,אפילפסיה
ואלצהיימר .דגש על תעלות יוניות המופעלות על ידי גלוטמאט.

דר' שרון רונית
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 223

מנגנוני תאיי המעורבי בניוו עצבי במחלות ניווניות של המח ובעיקר בפרקינסו

טלפון02-6758170 :
ronitsh@ekmd.huji.ac.il



(6028)  אימונולוגיה וחקר הסרט,ביולוגיה של התא

 אימונולוגיה,המגמה לביולוגיה של התא
(6028) וחקר הסרטן














































רשימת החוקרים
דר' אבן-רם שרונה
ביה"ח הדסה עין-כרם
בניין אם וילד ,קומה  2חדר 243
המכון לתרפיה גנטית
המרכז לחקר תאי גזע עובריים
טלפון02-6778920 :
sharonaer@hadassah.org.il

תאי גזע עובריים אנושיים -הכוונת התמיינות על ידי מרכיבי המטריקס החוץ
תאי ,מנגנוני  mechanotransductionוארגון השלד התוך-תאי .

דר' אלקין מיכאל
יחסי גומלי בי תאי ממאירי ומיקרוסביבה שלה בגידולי סרטניי
פירוק המטריקס החו תאי בסרט ובדלקת
סרט תלוי דלקת
מחלת כליות בחולי סוכרת

ביה"ח הדסה עין-כרם
יחידה לחקר גדולים ממאירים
קומה ת3-
טלפון02-6776598 :
melkin@hadassah.org.il

פרופ' אור ראובן
ביה"ח הדסה עין-כרם
השתלת מח עצ
קומה  ,3מכון שרת
טלפון02-6778352 :
reuvenor@hadassah.org.il




פרופ' אילת דן
ביה"ח הדסה עין-כרם
רפואה פנימית
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31
טלפון02-6758184 :
eilatd@md.huji.ac.il

הכנת היברידומות ונוגדנים מונוקלונליים למרכיבי גרעין במחלות אוטו -
אימוניות .לימוד הספציפיות והתכונות הביולוגיות של נוגדנים אלה  .מבנה הגנים
לאימונוגלובולינים המקודדים ליצירת נוגדנים עצמיים.
הכנת עכברים טרנסגניים המבטאים גנים לנוגדנים עצמיים.
חקירת מנגנוני סבילות חיסונית בתאי  Bבעכברים בריאים ובעכברים
אוטואימוניים.
עריכת קולטנים באוכלוסיות של תאי  Bבאיברים אימונולוגיים ראשוניים
ושניוניים.
חקירת מנגנוני נזק של נוגדנים עצמיים במחלות אוטואימוניות  -לימוד ריאקציות
צולבות ) (cross-reactionsשל נוגדנים ל  DNA-עם חלבונים על שטח פני התא ,
אפיון האנטיגנים בשיטות של אנליזת חלבונים וביולוגיה מולקולרית.



דר' בהר עודד
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  2בנין  3חדר 3213

חקר מנגנוני המעורבי במוות של נוירוני של מערכת העצבי במחלות ניווניות
של המוח.
בקרת התנועה וחלוקה של תאי גליה נורמליי וסרטניי במוח

טלפון02-6758340 :
odedb@ekmd.huji.ac.il

פרופ' בן-נריה ינון
ביה"ס לרוקחות
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה  ,5חדר 31
טלפון02-6757460 :
yinon@cc.huji.ac .il

מנגנונים להפעלת גנים בתגובה לגירויים חוץ-תאיים.
מעורבות מערכת פרוק החלבונים באמצעות אוביקויטין בשפעול גנים.
בירור תפקיד גורם השיעתוק  NF-kappaBבתגובות ביולוגיות באמצעות
עכברים טרנסגניים.
מנגנונים ותפקידם של מסלול ה - Wntבתאים ועכברים.

דר' בן-פורת איתי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
בני ,3 קומה קרקע ,חדר 59
טלפו02-6757006 :
 ittaibp@cc.huji.ac.il

גנים המקדמים יכולת גרורתית בסרטן השד
קשרים בין תאי גזע וסרטן
תהליך ה cellular senescence-ותפקידיו במניעת סרטן

פרופ' בן-ששון שמואל )מולי(
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,4בנין  ,3חדר 41

הבסיס המולקולרי להתפתחות סוכרת מסוג 2

טלפון02-6758338 :
mulib@ekmd.huji.ac.il



פרופ' בניאש מיכל
ביה"ס לרוקחות,
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה 5
טלפון02-6758782 :
baniyash@cc.huji.ac.il

אפיון מנגנוני בקרה המפקחים על ביטוי הגן המקדד לתת היחידה  Zetaשל ה - T
 cell- Receptor (TCR) complexתת יחידה זו בעלת תפקיד מפתח במבנהותפקוד קומפלקס ה.TCR-
הקשר בין קומפלקס ה  TCR-לבין שלד התא  -חשיבות בהעברת אותות שפעול
לתאי  Tנורמלים ופתולוגיים.
הבנת הקשר בין חסר חיסוני ו/או ממאירות לבין פגמים בביטוי ו/או בתפקוד
חלבוני קומפלקס ה  TCR-המעורבים בהעברת סגנלים המשפעלים תאי .T
שרשראות קומפלקס ה  TCR-המעורבות בהעברת סיגנלים  -האם הן אופייניות
לתאי  Tבלבד או מייצגות משפחת חלבונים המתפקדים במערכות תאיות נוספות.

פרופ' ברגמן יהודית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3205
טלפון02-6758362 :
yehuditb@ekmd.huji.ac.il

¾ : OCT -פקטור שעתוק החיוני להתפתחות העוברית ולהתמיינות ,בקרתו
ותפקידו בתאים עובריים נורמליים וסרטניים .דמתילציה ספציפית לתאי :B
מנגנון מולקולרי ותפקיד בהתמיינות .בקרה חיובית ושלילית של ביטויי הגן
המקודד לרצפטור שעל תאי  Tקובעת את ייחודיות הביטוי ברקמה .

פרופ' בר-שביט צבי
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 221
טלפון02-6758363 :
barsha@cc.huji.ac.il

מעורבות גורמי תעתוק ) (transcription factorsבבקרת התמיינות
אוסטאוקלסטים.
ציטוקינים כמתווכי התמיינות אוסטאוקלסטים.
העברת אותות לבקרת אוסטאוקלסטוגנזה ע"י . Toll-like receptors

פרופ' בר-שביט רחל
ביה"ח הדסה ,מכון שרת
קומה  ,3חדר 71
טלפון02-6777563 :
barshav@md.huji.ac.il

חקר תהליכי התפשטות הפיזור הגרורתי )מטסטזיס( :מעורבות קולטנים
משופעלי פרוטיאזות ) ( PARsוהאינטראקציות בין תא -מצע חוץ תאי ).(ECM
שימוש במודלים תאיים תלת ממדיים לבירור מנגנון מולקולרי.

דר' ברגר מיכה
ביה"ס לרוקחות
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה  ,5חדר 517
טלפו6757103:
michaelb@ekmd.huji.ac.il

Genetic and biochemical dissection of quiescence in immune cells.



פרופ' ברקמן נוויל
ביה"ח הדסה עין כרם
מכון הריאה
טלפון02-6777783 :
Neville@hadassah.org.il

פרופ' גורודצקי רפאל
ביה"ח הדסה
מעבדת רדיוביולוגיה וביוטכנולוגיה
קומה ת 4-מכון שרת לאונקולוגיה
טלפון02-6778395 :
נייד050-7874684 :
rafi@hadassah.org.il

מנגנונים כמוטקטיים ופרוליפרטיביים של פיברין ותוצריו ,ושימושם להנדסת
רקמות .תאי גזע בוגרים לרגנרציה של רקמות.
רדיוביולוגיה :השפעת קרינה על רקמות נורמליות ועל רגנרציה של רקמות
חקר התכונות הפיזיקליות של העור.

דר' גרליץ עופר
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,4חדר 4202
טלפון02-6757528 :
offerg@ekmd.huji.ac.il

הבקרה הגנטית של יצירת איבר – כנף הזבוב כמערכת מודל
זיהוי גנים חיוניים המעורבים ביצירת הכנף ,ואפיון תפקידם בשלבי התפתחות
נורמלית ופגומה.

דר' גרנות צבי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3214

האינטראקציה בין המיקרו-סביבה הטרום גרורתית לתאי סרטן והשלכותיה על
התפתחות גרורות.

טלפון02-6758337 :
zvikag@ekmd.huji.ac.il

תפקידם של נויטרופילים בחיסול תאי סרטן גרורתיים.
עיצוב המיקרו-סביבה הטרום גרורתית על ידי הגידול הראשוני.

דר' דרניצקי -אלהלל מיכל
ביה"ח הדסה עין כרם
השרות הנפרולוגי
טלפון02-6776881 :
michale@hadassah.org.il



דר' הלמן אסף
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בניין  ,4חדר 4205
טלפון02-6758476 :
asafh@ekmd.huji.ac.il


אפיגנומיקה של מחלות שכיחות באדם

פרופ' יפה-נוף איתן
ביה"ס לרוקחות,
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה  ,3חדר 425
טלפון02-6758721 :
yefenof@cc.huji.ac.il

תהליכים קדם-ממאירים וסרטן רדום ).(tumordormancy
אפופטוזיס בתאי .T

פרופ' ישראלי יואל
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרט
קומה  ,2בניי ,3 חדר 3208
טלפו02-6758434 :
yisraeli@cc.huji.ac.il

 .1יצירת קוטביות וקביעת ציר במהל התפתחותאפיו המרכיבי
המולקולאריי.
 .2לוקליזציה תו תאית של  RNAבהתפתחות.
 בקרה ברמת תרגו ב RNA העובר לוקליזציה

פרופ' מבורך דרור
ביה"ח הדסה עי כר
מחלקה פנימית ב'
טלפו02-6777317 :
mevorachd@hadassah.org.il

פרופ' מנדלבוים עופר
ביה"ס לרוקחות,
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומה 2
טלפון02-6757515 :
oferm@ekmd.huji.ac.il

 .1פעילות תאי הרג מסוג  NKבמחלות ויראליות וסרטניות.
 .2זיהוי ואפיון ליגנדים ורצפטורים המשתתפים בתהליך ההרג של תאי .NK
 .3תאי  NKבמהלך הריון.

פרופ' נווה-מני טלי
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז מינרוה לחקר הסידן והעצם
קומה 6
טלפון02-6776789 :
tally@hadassah.org.il

 .1בקרת ביטוי הג להורמו הפרתירואיד ) (PTHהקובע רמות סיד בד
וחוזק עצ
 .2מנגנוני בקרת ביטוי גני לאחר השיעתוק :איטראקציות   RNAחלבו
הקובעות את יציבות ה mRNA ואת תרגומו ,תפקיד microRNAs
 .3לולאות משוב במאז מינרלי במצבי בריאות ובאי ספיקת כליות



פרופ' נחושתן חובב
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לאונקולוגיה
מכו שרת
טלפון02- :
hovavnech@hadassah.org.il

פרופ' סילבר ג'סטין
ביה"ח הדסה
המח' לנפרולוגיה ויתר לחץ דם
טלפון02-6436778 :
silver@cc.huji.ac.il

דר' עקילאן רמי
ביה"ס לרוקחות
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרט
קומה  5חדר 43
טלפו02-6758609 :
  aqeilan@cc.huji.ac.il

תרומת גני מדקאי סרט בהתפתחות סרט שד ואוסטיואסרקומה,
תפקיד הג מדכא הסרט WWOX בהומיואסטאסיס וסרט.
תפקיד הג מדכא הסרט WWOX בתיקו נזקי DNA
כיצד חלבוני המכילי מתחמי  WWמבקרי מסלולי העברת אותות בסרט

פרופ' פיבך איתן
ביה"ח הדסה ,מכון שרת

תהליכי ויסות ההתרבות וההתמיינות במערכת הדם.

המטולוגיה
קומה ת ,3-חדר 38
טלפון02-6776751 :
fibach@cc.huji.ac.il

השראת התמיינות תאית כגישה טיפולית בלויקמיה.

פרופ' פיקרסקי אלי
ביה"ס לרפואה
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 31
טלפון02-6758718 :

מודלים של סרטן בעכברים

peli@hadassah.org.il



פרופ' פרוש זאב
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3211
טלפון02-6758308 :
zparoush@cc.huji.ac.il

מנגנוני בקרה שלילית על התבטאות גנים בשלבים עובריים מוקדמים ) בזבובי
הדרוזופילה( :זיהוי גנים החיוניים לרפרסיית תעתוק ואפיון מולקולרי של
תוצריהם החלבוניים.

פרופ' פלד אמנון
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
טלפון02-6778780 :
peled@hadassah.org.il


מנגנוני הפעולה של כמוקינים ,שימוש בכמוקינים בתרפיה תאית וגנטית.

פרופ' קוטלר משה
ביה"ס לרפואה
המח' לאימונולוגיה וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בנין  ,3חדר 41
טלפון02-6758190 :
mkotler@cc.huji.ac.il

בקרת הפרוטאז הרטרוויראלי בשלבים מוקדמים ומאוחרים של ההדבקה.
תפקיד חלבון ה VIF -של  HIV-1במחזור החיים של הנגיף.
בירור ואפיון הנגיף הגורם לתמותת קרפיונים בארץ.
השואה בין פעילות הטלומראז ל DNA -פולימראז המותנה בנוכחות  RNAבתאים
נורמליים וסרטניים .
מיפוי פפטידי של ה VIF -ומציאת פקטורים תאיים ,שעשויים להחליף את
הפעילות הרגולטיבית שלו.

פרופ' קצב-שפירא שולמית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  3חדר 3207
טלפון02-6758350 :
shulamitk@ekmd.huji.ac.il

אנליזה של מנגנון הפעולה של  vavכגן מסרטן.
פעילותו של  vavבהעברת אותות מקרום התא לגרעין )(signal transduction
בתאים ממערכת הדם .

דר' קרני רותם
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 120
טלפון02-6758289 :
rotemka@ekmd.huji.ac.il

 .1מעורבות פקטורי שחבור בסרט ואפיונ כסוג חדש של גני מחוללי סרט
)אונקוגני(
 .2שימוש באנליזות של ריצו עמוק של  RNAלמציאת גני המטרה של פקטורי
שחבור ספציפיי
 .3השפעת שחבור חליפי על מסלולי העברת סיגנאלי ואפיו ביוכימי וביולוגי
של צורוני חלבו חדשי של מולקולות העברת סיגנאלי בתא



פרופ' קשת אלי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרט
קומה קרקע ,בניי ,3 חדר 54
טלפו02-6758496 :
keshet@cc.huji.ac.il

בקרת גנים בתהליכי התפתחות עוברית
בקרת הגידול של כלי דם

פרופ' רביד שוש
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1חדר 118

מעורבות ובקרה של חלבוני הציטוסקלטו בתנועת תאי סרט גרורתיי
בתהלי יצירת גידולי משניי.

טלפון02-6758283 :
shoshr@ekmd.huji.ac.il

דר' רחמילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד ,קומה  2חדר 256
טלפון02-6777848 :
rjacob@hadassah.org.il





המגמה לגנטיקה של האדם
(6026
וייעוץ גנטי )6026

גנטיקה של האד וייעו גנטי )(6026



רשימת החוקרים
דר' אייגס רחל
ראש המעבדה לחקר תאי גזע,
המכו לגנטיקה רפואית,
המרכז הרפואי שערי צדק
טל02-6666721 :
 rachela@szmc.org.il

תאי גזע עובריי מאד כמודל לחקר:
 .1תסמונת  Xשביר
Myotonic Dystrophy type 1 .2
 .3בקרת אור טלומרי בראשית ההתפתחות העוברית

פרופ' אלטוביה שושי
ביה"ס לרפואה



בקרת ביטוי גנים בתגובה לשינויים בסביבה.

המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 322
טלפון02-6757212 :
shoshy@cc.huji.ac.il



ביולוגיה של מולקולות  RNAזעירות.

פרופ' אלטרסקו גאונה
המרכז הרפואי שערי צדק
יחידת אבחו טרו השרשתי
המכו הגנטי
טלפו02-6555130 :
 gheona@szmc.org.il

דר' בן-פורת איתי
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרט
בני ,3 קומה קרקע ,חדר 59
טלפו02-6757006 :
ittaibp@cc.huji.ac.il

גני המקדמי יכולת גרורתית בסרט השד
קשרי בי תאי גזע וסרט
תהלי ה cellular senescenceותפקידיו במניעת סרט

פרופ' בן-ששון שמואל )מולי(
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,4בנין  ,3חדר 41
טלפון02-6758338 :
mulib@ekmd.huji.ac.il

גנום נורמלי מול גנום סרטני :תיכנון מושכל של תרופות אנטי-סרטניות )שימוש
בכלים של ביולוגיה תאית ,כימיה סינטטית וביואינפורמטיקה ,בשיתוף עם דר'
אורה פורמן-שולר(.



פרופ' ברגמן יהודית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3205
טלפון02-6758362 :
 yehuditb@ekmd.huji.ac.il

בקרת ביטוי גנים בתאי גזע.
בקרת ביטוי גנים במערכת החיסון.

פרופ' גביזון רות
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6777858 :
gabizonr@hadassah.org.il

מחלות פריונים; חקירת המנגנון של המחלה הגנטית ביהודים ממוצא לובי.

פרופ' גלון איתן
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד
קומה  2חדר 252
טלפון02-6778589 :
eithang@hadassah.org.il

פיתוח וקטורים חדשים ופיתוח שיטות לשימוש ב DNA -ערום לתרפיה גנטית.
פיתוח גישות פרמקוגנומיות לבחירת ביטוי גנים.
פיתוח מערכות הדמיה לגילוי ביטוי גנים .in vivo
פיתוח גישות בתרפיה גנטית לטיפול במחלות כבד.
פיתוח עכברים טרנסגנים לנגיף  HCVלהבנת מנגנוני התפתחות גידולי כבד.

דר' גרליץ עופר
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת  ,2בנין  ,4חדר 4202

הבקרה הגנטית של יצירת איבר – כנף הזבוב כמערכת מודל .זיהוי גנים חיוניים
המעורבים ביצירת הכנף ,ואפיון תפקידם בשלבי התפתחות נורמלית ופגומה.

טלפון02-6757528 :
offerg@ekmd.huji.ac.il

פרופ' דור יובל
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת קרקע ,בניין  ,3חדר 38
טלפון02-6757181 :
yuvald@ekmd.huji.ac.il

ביולוגיה התפתחותית ודינאמיקה רקמתית של הלבלב.
מודלים עכבריים לסוכרת נעורים ולרגנרציה של תאים מייצרי אינסולין.
תפקיד תאי גזע בהתפתחות ורגנרציה.



דר' הלמן אסף
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן,
קומה  ,2בניין  ,4חדר 4205
טלפון02-6758476 :
asafh@ekmd.huji.ac.il

אפיגנומיקה של מחלות שכיחות באדם

פרופ' זלוטוגורה יואל
משרד הבריאות  תל השומר
שרותי בריאות הציבור
גנטיקה קהילתית

מחלות תורשתיות בעדות ישראל ובאוכלוסיה הערבית :שכיחויות ודרכי מניעה.

טלפון03-5348432 :
joelz@cc.huji.ac.il

פרופ' חוברס איתי
ביה"ח הדסה עיכר
מחלקת עיניי
טלפו02-6777228, 02-6777258 :
chowers@hadassah.org.il

פתוגנזה וגנטיקה של ניוון מקולרי גילי )(AMD

פרופ' טריינין מילאת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 7
טלפון02-6758468 :
millet_t@cc.huji.ac.il

אפיון של תהליכים הגורמים למוות של תאי עצב.
זיהוי ואפיון של גנים המשתתפים בהעברה סינפטית כולינרגית.
איפיו וזיהוי גני המעורבי בהפתחות ופעילות של תאי חוש לכאב .

פרופ' כהן עמיקם
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה  2בנין  4חדר 12

הורשה אפיגנטית בשמרים.
מנגנון יצירת הטרוכרומטין.
בקרת יצירה והתפשטות של מבנים הטרוכרומטיים.

טלפון02-6758630 :
amikamc@cc.huji.ac.il

פרופ' לוי-להד אפרת
המרכז הרפואי שערי צדק
היחידה לגנטיקה
טלפון02-6555130 :
lahad@szmc.org.il

גנטיקה של מחלת אלצהיימר.
גנטיקה של סרטן השד והשחלה באוכלוסיה.




פרופ' מיטרני-רוזנבאום סטלה
ביה"ח הדסה הר הצופי
מכו גולדי סאבד לתרפיה גנית
קומה  ,5חדר 5-139
טלפו02-5844724 :
stella@cc.huji.ac.il

 .1גנטיקה של מחלות שריר
 .2חקר מנגנוני במחלות ניוו שרירי

פרופ' מיינר ורדיאלה
ביה"ח הדסה עין-כרם
המרכז לגנטיקה קלינית,
המחלקה לגנטיקה ומחלות מטבוליות
בנין  7קומה 7
טלפון02-6776329 :
vmeiner@hadassah.org.il

גנטיקה מולקולרית ,שימוש במודלים בבעלי חיים להערכת תהליך
אתרוסקלרוטי.
שימוש וייצור מודלים של  knock outבעכבר וטרנסגנזיס.
אפיון של מחלות בשריר הלב.
הבנה וחקר מחלות גנטיות של הומאוסטזיס של כולסטרול.

פרופ' סידר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 28
טלפון02-6758167 :
cedar@cc.huji.ac.il

תפקיד המתילציה בבקרת גנים בתאים אנימליים.
יחידות רפליקציה בתאים אנימליים.
מנגנון רגולציה של גנים שמתבטאים מאלל אחד.
תפקיד המתילציה של  DNAבהתפתחות .המנגנון המולקולרי של הטבעה גנטית.
רגולציה של זמן רפליקציה במחזור התא ושל ביטוי מונו-אללי.

דר' סעדה -רייך אן
ביה"ח הדסה עי כר
המחלקה לגנטיקה ומחלות מטבוליות
בני מרכזי קומה 3
טלפו02-6776844 :
annsr@hadassah.org.il

הבנת מנגנו הפתוגנזה של מחלות מיטוכונדריאליות ומטבוליות

דר' ענבל עדי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  ,4בניין  ,4חדר 18
טלפון02-6757525 :
adiin@ekmd.huji.ac.il

 .1מנגנוני מולקולריי ותאיי בהתפתחות תאי פרוגניטורי של העי
 .2התפתחות מערכת כלי הד בעי
 .3מורפוגנזה של העי





פרופ' פיינסוד אברהם
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3210
טלפון02-6758157 :
fainsod@cc.huji.ac.il

השפעת האלכוהול )אתנול( על התפתחות העובר – ערכת מודל
ל.Fetal Alcohol Syndrome -
גני ה) caudal -לדוגמת  (Xcad, Cdxכבקרי תהליכים עובריים ובבוגר כגון
קביעת הצירים העובריים ,יצירת אפיתל המעי.
הקשר בין גני ה caudal -וגידולים ממאירים במעי.

דר' פיירמן מרינה
ביה"ח הדסה עין-כרם
הפקולטה לרפואת שיניים
קומה  4חדר 503
טלפון02-6757608 :
marinaf@cc.huji.ac.il

אנתרופולוגיה ביולוגית; גדילה והתפתחות; חקר ה DNA-הקדום.

פרופ' פלד אמנון
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
טלפון02-6778780 :
peled@hadassah.org.il

מנגנוני הפעולה של כמוקינים ,שימוש בכמוקינים בתרפיה תאית וגנטית.

דר' פרומקין איילה
ביה"ח הדסה עין-כרם
גנטיקה של האדם
בנין ראשי ,קומה  ,7חדר 7
טלפון02-6776932 :
Frumkin@hadassah.org.il

אבחון טרום לידתי .מנגנונים מולקולריים של אנומליות המתרחשות במהלך
ההתפתחות העוברית.

פרופ' פרוש זאב
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3211
טלפון02-6758308 :
zparoush@cc.huji.ac.il

מנגנוני בקרה שלילית על התבטאות גנים בשלבים עובריים מוקדמים ) בזבובי
הדרוזופילה( :זיהוי גנים החיוניים לרפרסיית תעתוק ואפיון מולקולרי של
תוצריהם החלבוניים .



פרופ' קצב-שפירא שולמית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  3חדר 3207
טלפון02-6758350 :
shulamitk@ekmd.huji.ac.il

אנליזה של מנגנון הפעולה של  vavכגן מסרטן.
פעילותו של  vavבהעברת אותות מקרום התא לגרעין )(signal transduction
בתאים ממערכת הדם  .

פרופ' ראובינוף בנימין
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד ,קומה 2
טלפון02-6777495 :
 benjaminr@ekmd.huji.ac.il

תאי אב אנושיים אמבריונליים – פלטפורמה טיפולית ,הבנת מנגנוני התרבות
והתמיינות.

דר' שגיא מיכל
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לגנטיקה ומחלות מטבוליות
טלפון02-6776329 :
msagi@hadassah.org.il

יועצת גנטית .אספקטים פסיכו-חברתיים של יעוץ גנטי.

פרופ' שרון דרור
ביה"ח הדסה עין-כרם
מחלקת עיניים
המעבדה לאופתלמולוגיה מולקולרית
קומה  ,5חדר 5
טלפון02-6777112 :
drorsh@ekmd.huji.ac.il




גנטיקה של מחלות הגורמות להתנוונות הרשתית ולעיוורון.
גנים המעורבים בהתפתחות אזורים שונים ברשתית העין.

דר' שרון רונית
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 223

מנגנוני תאיי המעורבי בניוו עצבי במחלות ניווניות של המח ובעיקר בפרקינסו

טלפון02-6758170 :
ronitsh@ekmd.huji.ac.il



(6027
המגמה למיקרוביולוגיה )6027

מיקרוביולוגיה )(6027



רשימת החוקרים
פרופ' אלטוביה שושי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 322
טלפון02-6757212 :
shoshy@cc.huji.ac.il

בקרת ביטוי גנים בתגובה לשינויים בסביבה.
ביולוגיה של מולקולות  RNAזעירות.

פרופ' אמסטר-חודר אורנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר קומה  ,3חדר 321
טלפון02-6758460 :
amster@cc.huji.ac.il



מנגנונים מולקולרים המעורבים בהעברת סיגנלים בחיידקים.




ארגון תוך-תאי של רנ"א וחלבונים :תא החיידק כמודל
מעורבות מערכת חישה חדשה באלימות של חיידקי E. coliהגורמים
לדלקות בדרכי השתן.

פרופ' אנגלברג-קולקה חנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה  ,0בנין  ,3חדר 46
טלפון02-6758250 :
hannae@ekmd.huji.ac.il

מוות מתוכנת באופ גנטי בתרבויות חיידקי :מנגנו ומשמעות התהלי.
היבטי חדשניי במחקר החיידקי כיצורי" רב-תאיי:"
א .תקשורת בי חיידקי.
ב .תהליכי התמיינות של חיידקי.
ג .פיתוח דור חדש של חומרי אנטיביוטיי.

פרופ' בלוק קולין
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפון02-6776542 :
block@hadassah.org.il

פרופ' בן-יהודה סיגל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,4חדר 420
טלפון02-6758600 :
sigalb@ekmd.huji.ac.il

אנו משתמשים בחיידק  Bacillus Subtilisכמערכת מודל לחקר תהליכי
התמיינות.
הכלים העיקריים המשמשים למחקר הם שיטות בביולוגיה מולקולרית ובביולוגיה
של התא )מיקרוסקופיה פלורוסנטית( .הנושאים העיקריים בהם נעסוק:
הבנת המנגנון המולקולרי של המעבר מחלוקת תא סימטרית לחלוקה
אסימטרית.
שינויים במבנה ה DNA-במהלך הספורולציה.
פענוח המנגנון המולקולרי של סגרגציית הכרומוזומים בחיידקים.
תקשורת מולקולרית בין חיידקים כבסיס לתהליכי התמיינות.



פרופ' ברגמן יהודית
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  ,2בנין  ,3חדר 3205
טלפון02-6758362 :
  yehuditb@ekmd.huji.ac.il

בקרת ביטוי גנים בתאי גזע.
בקרת ביטוי גנים במערכת החיסון.

פרופ' ברקוביאר הלל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 325
טלפון02-6758256 :
hb@cc.huji.ac.il

 .1שיטות מהירות לאפיון חיידקים פתוגניים.
 .2אבולוציה של חיידקים על ידי גנים שמורים.
 .3פתופיסיולוגיה של מיקובקטריה ושחפת )גנטיקה ,בקטריולוגיה,
אימונולוגיה(.

פרופ' גולדברג ישראל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
הבניין הבינלאומי ,קומה 1
טלפון02-6757415 :
israelg@ekmd.huji.ac.il



הנדסה מטבולית ביצירת חומצות אורגניות בפטריות חוטיות ובשמרים
)בשיתוף עם פרופ' עפרי פינס(.



ניקוי ואפיון האנזים מלאט דהידרוגנאז מפטריות חוטיות .בירור מנגנון
הבקרה על פעילות האנזים במעבר למצע ייצור חומצות אורגניות.



בירור מנגנון הביוסינתזה וההפרשה של קטוקרוטנואידים בחיידק
) Paracoccus Marcusiiבשיתוף עם פרופ' יוסי הירשברג(.

דר' גולנזר יעקב
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
הבניין הבינלאומי ,קומה 1
טלפון02-6758090 :
jacobg@ekmd.huji.ac.il



השפעת תרופות נגד טפילים על המערכת החיסונית.



שחרור איטי של נגזרות אמפוטריצין לטיפול נגד ליישמניה.



השפעת אימונומודולטורים על התפתחות טפילי מלריה.



השפעת אימונומודולטורים על התפתחות טפילי ליישמניה.

פרופ' ג'רוס נאיף
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,4חדר 424
טלפון02-6758233 :
  jarrous@md.huji.ac.il

 .1הביולוגיה המולקולרית של  ,Ribonuclease Pקומפלקס רב חלבוני הנושא
מולקולת רנ"א הדרושה לעיבוד של רנ"א בגרעין.
 .2פיתוח מערכת שחזור של קומפלקס חלבון-רנ"א של .Ribonuclease P
 .3תהליכי לוקליזציה והרכבה של קומפלקס חלבון-רנ"א בגרעין.
 .4רנ"א קטליטי ככלי לאינאקטיבציה של גנים פתוגניים.



דר' דזיקובסקי רון
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A023
טלפון02-6758095 :
rond@ekmd.huji.ac.il

אנו מתענייני בעיקר בבקרת ביטוי גני בטפיל  Plasmodium falciparumהגור
לתצורה הקטלנית ביותר של מלריה באד.
 מנגנוני בקרת ביטוי גני וירולנטיי.
 תפקיד ארכיטקטורת גרעי התא בבקרת ביטוי גני.
 מנגנוני שחבור חלופי ותפקיד.
 .4מתכונות החלפת אנטיגני והתחמקות ממערכת החיסו.

פרופ' הוניגמן אלכסנדר )אליק(
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  4בנין ) 6הדסה( חדר 40
טלפון02-6758645 :
alikh@ekmd.huji.ac.il

.1המנגנון המולקולרי המבקר את תגובת תאי סרטן לעקה חמצנית )היפוקסיה(
 .2מנגנון הפעולה של  CREBבבקרת ביטוי גנים בגרעין ובמיטוכונדריה
 .3פיתוח וקטורים נגיפיים לפגיעה ייחודית בתאי סרטן

פרופ' הנסקי עמנואל
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 324
טלפון02-6758196 :
hanski@cc.huji.ac.il

 .1מנגנון מולקולרי של אלימות החיידק סטרפטוקוקוס-פיוגני – החיידק הטורף.
 .2זיהוי גורמי אלימות  in-vivoואינטראקציה של גורמים אלו עם המערכת
האימונית המולדת ).(innate

פרופ' וולף דנה
ביה"ח הדסה עיכר
המחלקה לוירולוגיה קלינית
קומה ת1
טלפו02-6777890 / 8570 :
danaw@ekmd.huji.ac.il

.1נגי ה :Cytomegalovirusמנגנוני תרופות אנטיויראליות חדשות ,הבנת
הפתוגנזה של הזיהו המולד במודלי ייחודיי ,מנגנוני רפליקציה והבשלה של
הנגי בתא
 .2פיתוח שיטות אבחנה מולקולריות וגישות מניעתיות חדשות לוירוסי

פרופ' ורבורג אלון 
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A025
טלפון02-6757080 :
alonw@ekmd.huji.ac.il





אקולוגיה ואפידמיולוגיה של מחלות הליישמניאזיס.
ביולוגיה של זבובי חול מעבירי ליישמניאזיס.
פיתוח שיטות הדברה של זבובי חול.





פרופ' זכאי-רונס זכריה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה 4
טלפון02-6758556 :
zichriar@ekmd.huji.ac.il

 .1עיכוב תאים סרטניים ממקור אדם ,ע"י נגיפים לא אונקוגניים ,בהדגש על
נגיפי ניוקסטל ).(NDV
 .2נגיפים של דרכי הנשימה.

פרופ' טרבולוס אלברט
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניי בוטנר ,קומה  ,4חדר 421
טלפון02-6757288 :
albertt@ekmd.huji.ac.il

הביולוגיה התאית והמולקולרית של פריונים

פרופ' טרכטנברג שלמה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומת קרקע/קומת ביניים
טלפון02-6757421 :
shlomot@ekmd.huji.ac.il



הארגון המולקולרי והסטרוקטורלי של מרכיבי השוטון בחיידקים.



הקשר בין מבנה הגן המקודד לחלבון פלגלין במוטנטים פגומי תנועה
והמבנה התלת ממדי של שוטון החיידק.



הבסיס המולקולרי והסטרוקטורלי לתנועת חיידקים חסרי שוטונים .הבסיס
המולקולרי והסטרוקטורלי לתנועה ומבנה הציטוסקלטון במיקופלסמה
וספירופלסמה.



הארגון המולקולרי של ג'לים ופוליאלקטרוליטים ביולוגיים במצב ממויים
כמודלים למטריקס החוץ-תאי.



תפקוד ומבנה של קומפלקסים חלבוניים מקרומולקולריים בתנאי טמפרטורה
גבוהה) (>80°Cו pH-נמוך ) - (1-2שוטוני חיידקים תרמופרליים
ואצידופיליים כמודל.

פרופ' יוגב דוד
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 320
טלפון02-6758176 :
yogev@cc.huji.ac.il



איתור ואיפיון גנים וירולנטים במיקופלסמה פתוגנית בשיטת הפחתת גנומים
.



מנגנון פעולה ומיפוי של רקומבינז חדש במיקופלסמה פתוגנית.



פרופילים וירולנטים של מיקופלסמה פתוגנית באמצעות .DNA microarray



הצמדות תאי מיקופלסמות לתאי המאכסן.



פרופ' יפה צ'רלס
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A026
טלפון02-6757435 :
cjaffe@cc.huji.ac.il

פיתוח חיסון לטפיל לישמניה.
 - Leishmaniaאימונולוגיה של חיסון ,ביוכימיה והנדסה גנטית של החלבונים מ-
L. donovaniשחשובים לחיסון נגד לישמניאזיס פנימי.
פיתוח של שיטות נוספות לאיפיון המחלה.
תפקידים של " "Protein kinasesבקיום הלישמניה .רגולציה ,איפיון וניקוי של
האנזימים ,השפעה על מערכת המשלים ,בידוד ואפיון גנים.

פרופ' כהן עמיקם
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה קרקע ,בניין 3
טלפון02-6758630 :
amikamc@cc.huji.ac.il

פרופ' כץ אהוד
ביה"ס לרפואה
מרכז צ'אנוק לוירולוגיה
המחלקה לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 4
טלפו02-6758557 :
katzeh@cc.huji.ac.il

נגיפי האבעבועות
תרופות אנטינגיפיות
עמידות נגיפי לתרופות
סיקרי תרכבות לפוטנציאל האנטינגיפי שלה
תרכיבי נגיפיי

פרופ' מבורך דרור
ביה"ח הדסה
פנימית ב' ,האג לרפואה פנימית
טלפו02-6777317 :
mevorachd@hadassah.org.il

פרופ' מוזס אלון
ביה"ח הדסה עין-כרם
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
קומה 7
טלפון02-6776540 :
mosesa@md.huji.ac.il



פרופ' מיטרני-רוזנבאום סטלה
 .1גנטיקה של מחלות שריר
 .2חקר מנגנוני במחלות ניוו שרירי

ביה"ח הדסה הר הצופים
מכון גולדין סבד לתרפיה גנית
קומה  ,5חדר 5-139
טלפון02-5844724 :
stella@cc.huji.ac.il

דר' מלול דניאל
ביה"ח הדסה עין-כרם
השירות לאנדוקרינולוגיה ומטבוליזם
מכון שרת ,קומה ת -1
טלפון02-6778398 :
danielle@md.huji.ac.il



בקרת ביטוי הגן לאינסולין ע"י גלוקוז ,במצב נורמלי  GSF/PDXכפקטור
משפעל.



אלמנטים המבקרים את ביטוי הגן ל GSF/PDX -מאדם.



השפעת היפרגליקמיה על איי לנגרהנס או מצב של "רעילת גלוקוז".



גישות לתרפיה גנית תאית של מחלת הסוכרת.


יצירת תאי כבד מייצרי אינסולין.



התמיינות תאי B

פרופ' מעיין שלמה
ביה"ח הדסה עי כר
המרכז לרפואת האיידס
המח' למיקרוביולוגיה קלינית
טלפו02-6776539 :
 shlomo_m@hadassah.org.il

פרופ' מרגלית חנה
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,3חדר 319
טלפון 02-6758614 :
 hanah.margalit@ekmd.huji.ac.il

שימוש בגישות ממוחשבות מתחום הביואינפורמטיקה להבנת הקשר בין הרצף
למבנה ולתפקיד של חלבונים וחומצות גרעין .מנגנוני הכרה מולקולריים :הבנת
העקרונות המכתיבים הכרה מולקולרית על סמך אינפורמצית הרצף והמבנה.
אנליזה רחבת היקף של אינפורמציה גנומית.

דר' ניר-פז רן
ביה"ח הדסה עיכר
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפו02-6776543 :
 Ran.nirpaz@gmail.com

מאפיני אלימות בזני ליסטריה אשר בודדו מישראל ושיוכ למאפיני המחלה.
מאפיני אפידמיולוגי של מיקופלסמה הומנית  דיאגנוסטיקה ועמידות
לאנטיביוטיקה



דר' סטרכילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית ומחלות זיהומיות
טלפון02-6776543 :
  jstrahilevitz@hadassah.org.il

אפיון ואפידמיולוגיה מולקולארית של מנגנוני עמידות ניידים לאנטיביוטיקה
ממשפחת fluoroquinolones
אפיון מנגנוני עמידות לאנטיביוטיקה ממשפחת beta-lactams

פרופ' סידר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומת ביניים ,בנין  ,3חדר 28
טלפון02-6758167 :
cedar@cc.huji.ac.il

תפקיד המתילציה בבקרת גנים בתאים אנימליים.
יחידות רפליקציה בתאים אנימליים.
מנגנון רגולציה של גנים שמתבטאים מאלל אחד.

פרופ' סימון איתמר
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולארית
בניין בוטנר ,קומה  ,4חדר 423
טלפון02-6758992 :
itamarsi@ekmd.huji.ac.il 

שימוש בגישות גנומיות )מערכי דנ"א ושיטות ריצו מתקדמות( לחקר בקרת
השיעתוק תו התמקדות במחזור התא האנימלי.
במסגרת זאת אנו חוקרי
• חקר האירגו הגנומי של הכפלת הדנ"א והקשר בינו לבי מבנה הכרומטי
ובקרת השיעתוק.
• הבנת תפקיד המתילציה בהשתקת גני.
• תפקיד פקטור השיעתוק  P53בהתמרה הסרטנית.
• חקר השונות הלא גנטית במחזור התא.
המחקר במעבדה משלב גישות מולקולאריות וביואינפורמטיות ולכ יש יתרו
לבעלי רקע במחשבי

פרופ' פולצ'ק יצחק
ביה"ח הדסה עין-כרם
מיקרוביולוגיה קלינית
קומה -1
טלפון02-6776592 :
ItzhackP@ekmd.huji.ac.il





פיתוח תרופות חדישות ואמצעי הולכה חדשניי נגד מחלות פטרייתיות :שימוש
בקוניוגאט סוכרי והתרופה אמפותריצי.B 
חקר מנגנונ הרעילות של אמפותריצי B על רמה מוליקולרית.
מציאת תחלי למלכיט גרי (ירקרו) בטיפול במחלת הספרולגניה בדגי.
פיתוח תרופות מעכבי יצירת ביופיל בפטריות ולימוד על תהלי זה.



פרופ' פורמן-שולר אורה
ביה"ס לרפואה
מיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  , 4חדר 418
טלפון02-6757094 :
 oraf@ekmd.huji.ac.il

 .1איפיון ,מידול ומניפולציה של אינטראקציות בין חלבונים בעזרת מחשב
).(Docking; Design
• איפיון והנדסת אינטראקציות המתווכות על ידי פפטידים
• תכנון מעכבים
• חקר הבסיס המבני לחוזק וספציפיות של אינטראקציות
• איפיון מטרות קישור בעזרת מודלים חישובים מבוססי מבנה )דוגמא:
איתור חלבונים שעוברים פרנזילציה(
 .2מידול תנועתיות של חלבונים בעזרת כלים מרובוטיקה.
 .3אבולוציה ותפקיד של רצפים חוזרים בחלבונים.
*העבודה מערבת ביולוגיה חישובית ומבוססת על עקרונות כימו-פיזיקליים
וגישות בביואינפורמטיקה גם יחד .המודלים נבדקים בשיתופי פעולה עם
מעבדות ניסויות.

פרופ' פינס עופרי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר קומה  , 4חדר 419
טלפון02-6757203 :
ophryp@ekmd.huji.ac.il






מנגנונים מולקולרים להתפלגות כפולה ) (Dual Targetingשל חלבונים
במדורי התא האאוקריוטי והשתתפותם במחלות באדם.
פומרז :אנזים מטבולי במיטוכונדריה ומרכיב של התגובה התאית לנזקי DNA
בציטופלסמה והגרעין.
שמר האפייה כמודל לחקר תהליכים ומחלות באדם.
האבולוציה של מיקום כפול של חלבונים באאוקריוטים.

פרופ' פלד אמנון
ביה"ח הדסה עין-כרם
מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
טלפון02-6778780 :
peled@hadassah.org.il

מנגנוני הפעולה של כמוקינים ,שימוש בכמוקינים בתרפיה תאית וגנטית.

פרופ' פנט עמוס
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 4
טלפון02-6758548 :
amospa@ekmd.huji.ac.il



שימוש בנגיפים לתרפיה גנטית



מנגנונים מולקולריים בהכפלת נגיף האיידסHIV .



פיתוח נגיפים לשימוש כנגד מחלת הסרטן.



דר' צמחוני אורן
המרכז הרפואי קפל ,רחובות
היחידה למחלות זיהומיות
האג לרפואה פנימית
טלפו08-9441993 :
Oren_Z@clalit.org.il

 .1איפיון מבנה –תפקוד האנזים מייצר חמצות שומן מסוג  1של חיידק
השחפת אתר לתרופה פיראזינמיד.
 .2מערכות העברת קבוצת  '4פוספו –פנטוטנית לנשאי קבוצת אציל אתר
פוטנציאלי לתרופות נגד שחפת וכלי ביוטכנולוגי לסימון חלבוני
שחפת.
 .3בקרה של האנזים ציטראט סינתאז של חיידקי שחפת * .העבודה
נעשית במכון ויצמן במחלקה לביולוגיה מבנית בשיתוף עם פרופ'
ציפורה שקד וה. ISPC

פרופ' קמפפר ריימונד
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה 5
טלפון02-6758389 :
kaempfer@hebrew.edu



חיישני  RNAשל עקה במערכת החיסון )ראה פרסומים ב  Cellוב - Nature
.(Chemical Biology



בקרה של ביטוי גנים לציטוקינים דלקתיים של אדם על ידי אלמנטים קצרים
ב) - mRNAראה פרסומים ב  Cellוב .(Genes & Development-



התחמקות נגיפים מהגנת המאכסן :דרכי הפעולה של נגיפי אבולה וצהבת
נגיפית .C



ביולוגיה מולקולרית של סופראנטיגנים :דרכים חדשות למנוע שפעול קטלני
של תאי ) Tראה פרסומים ב .(Nature Medicine

פרופ' רוזן חיים
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A027
טלפון02-6758409 :
haim.rosen@ekmd.huji.ac.il

בירור המנגנונים התאיים והמולקולריים שבבסיס הפעילות של הסטרואידים
הקרדיאלים על תאי אדם.

פרופ' רוזנשיין אילן
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניי בוטנר קומה  3חדר 323
טלפו02-6758754 :
ilanr@ekmd.huji.ac.il

אנו חוקרי את מנגנוני האלימות של חיידקי גורמי מחלות .כולל מנגנוני הבקרה
האלימות ,אינטראקציה של החיידקי ע תאי המאכס ותגובת התא המאכס .כלי
המחקר ה מגווני כולל גנטיקה מולקולארית ,הנדסה גנטית ,ביוכימיה,
ומיקרוסקופיה



דר' רוקם סטפן
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
הבניין הבינלאומי ,קומה 1



בקרת ייצור אנטיביוטיקה בסטרפטומיצז



ייצור חומצות אורגניות ע"י פטריות.

טלפון02-6758752 :
stefanr@ekmd.huji.ac.il

דר' רחמילביץ יעקב
ביה"ח הדסה עין כרם



החלבון –  pp14כלקטין המבקר תגובות חיסוניות.

מכון גולדין סאבד לתרפיה גנטית
בנין אם וילד ,קומה  2חדר 256
טלפון02-6777848 :
rjacob@hadassah.org.il



סבילות חיסונית הנגרמת על ידי תאי גזע מזנכומלים.



תאים רגולטורים של מערכת החיסון בסרטן השד.

פרופ' שלומאי יוסי
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A024
טלפון02-6758089 :
josephs@cc.huji.ac.il



אינטראקציות ספציפיות חלבון  DNA-באתר ה  origin-להכפלת הכרומוזום.



בקרת תהליך ההכפלה של  DNAחוץ-כרומוזומלי בתאים אאוקריוטיים.



מבני  DNAייחודיים כאלמנטים של בקרה בתהליך ההכפלה של ה DNA
בתאים אאוקריוטיים.



בקרת תהליך ההכפלה של ה - DNAהמיטוכונדריאלי באדם.
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רשימת החוקרים
פרופ' אור-נוי אשר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  , 5בניין  ,3חדר 29
טלפון02-6758329 :
   ornoy@cc.huji.ac.il

פרופ' אילני אשר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  4חדר 6
טלפון02-6758520 :
ilania@cc.huji.ac.il

השפעות של דיאטה דלת ועשירת זרחן על גידול :הוכחות על קיומם של אותות
ממערכת העיכול.

דר' אנגליסטר לילי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 30
טלפון02-6758450 :
lilia@ekmd.huji.ac.il





כולינאסטראזות במערכת העצבים :מיקום ,ארגון מולקולרי ותפקוד במצבים
נורמליים ופתולוגיים.
חשיבות של דגרדציית הנוירוטרנסמיטרים בתקשורת הכימית במערכת
העצבים.
מנגנוני התחדשות של רכיבים סינפטיים במערכת העצבים ההיקפית
והמרכזית.

דר' בהר עודד
ביה"ס לרפואה
המח' לביולוגיה התפתחותית וחקר הסרטן
קומה  2בנין  3חדר 3213

חקר מנגנוני המעורבי במוות של נוירוני של מערכת העצבי במחלות ניווניות
של המוח.
בקרת התנועה וחלוקה של תאי גליה נורמליי וסרטניי במוח

טלפון02-6758340 :
odedb@ekmd.huji.ac.il

דר' בינשטוק אלכסנדר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  4חדר 18
טלפון02-6757349 :
alexanderb@ekmd.huji.ac.il

מנגנונים של קליטה ואיבוד של גירוים מכאיבים
 Targeted Deliveryלחסימה סלקטיבית של כאב
מנגנונים של כאב כרוני



דר' בן-שאול יורם
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  ,6בניין  ,3חדר 34
טלפון6757419 :
yoramb@ekmd.huji.ac.il

.1מנגנונים עצביים המבקרים התנהגויות חברתיות ופיסיולוגיה של הרבייה ,עם
דגש על ההשפעה של אותות כימיים )פרומונים( על תהליכים אלו.
 .2עיבוד מידע במסלולים העצביים של מערכת הריח :אונת הריח ,אמיגדלה
וההיפותלמוס.

פרופ' בנין איל
ביה"ח הדסה עין-כרם
מרכז למחלות ניווניות של הרשתית
והמקולה ,מחלקת עיניים בנין  ,5קומה ,5
טלפון02-6776585 :
banine@cc.huji.ac.il

 .1מחקר קליני ובסיסי בתחום מחלות ניווניות של הרשתית והמקולה.
 .2שימוש בתאי גזע עובריים אנושיים כפלטפורמה לטיפול במחלות רשתית.
 .3טיפול גני במחלות ניווניות תורשתיות של הרשתית.
 .4אלקטרפיזיולוגיה של מערכת הראיה.

פרופ' ברגמן חגי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית

מחקרים אלקטרופיזיולוגיים של תפקוד הגרעינים הבזליים בבקרת תנועה.
פתופיזיולוגיה של הגרעינים הבזליים ומחלת פרקינסון.

קומה  5בנין  3חדר 42
טלפון02-6757388 :
hagaibe@ekmd.huji.ac.il

פרופ' ברנר תלמה
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6778621 :
brenner@cc.huji.ac.il

מעורבות ציטוקינים בתגובות דלקתיות ובדהמיאלינציה במערכת העצבים
המרכזית בטרשת נפוצה ובמודל ניסויי בחיות.
טיפול במעכבי ניטריק אוקסיד סינטאז בדלקת מוח אוטואימונית
עיכוב מערכות העברת הסיגנלים במסלול סינתזה של טומור נקרוזיס פקטור ,
כטיפול בתגובות דלקתיות במערכת העצבים המרכזית.

פרופ' גביזון רות
ביה"ח הדסה עין-כרם
מעבדה נוירולוגית
בנין  ,6קומה 6
טלפון02-6777858 :
gabizonr@hadassah.org.il

מחלות פריונים; חקירת המנגנון של המחלה הגנטית ביהודים ממוצא לובי.

פרופ' גואלמן גדי
ביה"ח הדסה עין-כרם
המחלקה לרפואה גרעינית ,מעבדת MRI
מכון שרת קומה ת ,4-טלפון02-6777769 :
gadig@hadassah.org.il




הבנת הפעילות העצבית ,בדגש על פיתוח ויישום שיטות למדידת
קומוניקציה בין נוירונים.
מעקב אחר שינוים בפעילות וקישוריות מוחית בעקבות מחלות פרקינסון
ודיכאון במודל של חיות מעבדה ובבני אדם.



פרופ' גרץ דוד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 36
טלפון02-6757362 :
davidg@ekmd.huji.ac.il

השפעות חוסמי טירוזין קינאז על  neointimal formationוהיצרות חוזרת
) (restenosisאחרי  ,balloon angioplastyויישום הטכנולוגיה בDRUG--
.ELUTING STENTS
פתוגנזה של  vascular wall remodelingאחרי  balloon angioplastyוחשיבותה
ב.restenosis-

פרופ' הורוביץ מיכל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
רפואת שיניים ,קומה  ,2חדר 404
טלפון02-6757588 :
  horowitz@cc.huji.ac.il

פיזיולוגיה סביבתית :עמידות צולבת ) (cross-toleranceמושרית על ידי אקלום
לחום; דו-שיח בין מנגנונים מולקולאריים ופיזיולוגיים.
עמידות צולבת-זכרון מנגנוני הגנה תאית )היבט אפיגנטי(

פרופ' ועדיה אילון
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  3חדר 38
טלפון02-6758388 :
eilonv@ekmd.huji.ac.il

מנגנונים עצביים של למידה.
עיבוד וקידוד מידע במוח בזמן הכנה וביצוע של תנועות רצוניות.
פיתוח ממשק בין המוח למכשירים מבקרי תנועה – בדרך אל פרוטיזה מבוקרת מוח.

דר' וקנין -דמבינסקי עדי
ביה"ח הדסה עי כר
המח' לנוירולוגיה ,קומה 6
טלפו02-6776939 :
adembinsky@yahoo.com



פרופ' חנני מנחם
ביה"ח הדסה הר-הצופים
כירורגיה ניסויית
קומה  3חדר 25
טלפון02-5844721 :
hananim@cc.huji.ac.il

אפיו של תאי גליה ותרומת למנגנוני של כאב כרוני.
השפעות של סכרת ,השמנה ,ודלקת על מערכת העצבי.
נוירופיזיולוגיה של מערכת העיכול.
פיזיולוגיה ,פרמקולוגיה ומבנה של תאי עצב ותאי גלייה במערכת העצבי האוטונומית.



פרופ' טל מיכאל
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 38,39
טלפון02-6758456 :
talm@ekmd.huji.ac.il

מנגנונים ביולוגיים-פיזיולוגיים של כאב כרוני-נוירופתי.
מנגנוני דלקת בכאב כרוני.
המרכיב הגנטי בכאב.

פרופ' טריינין מלאת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 7
טלפון02-6758468 :
millet_t@cc.huji.ac.il

אפיון של תהליכים הגורמים למוות של תאי עצב.
זיהוי ואפיון של גנים המשתתפים בהעברה סינפטית כולינרגית.
איפיו וזיהוי גני המעורבי בהפתחות ופעילות של תאי חוש לכאב .

פרופ' ינאי יוסי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 42,41
טלפון054-88(20638) :
josephy@ekmd.huji.ac.il

שינויים בפעולת המוח וליקויים התנהגותיים לאחר חשיפה קדם-לידתית לחומרים
שונים :מודלים בעכברים ,אפרוחים ותרביות תאי גזע;
מנגנונים ספטוהיפוקמפליים כולינרגיים הקשורים לשינויים אלו :תיקון ע"י השתלת
תאי גזע ,המנגנונים שבאמצעותם נעשית פעולת הריפוי של תאי הגזע.

פרופ' יערי יואל
ביה"ס לרפואה
המחלקה לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 23
טלפון02-6758471 :
yoely@ekmd.huji.ac.il

תכונות נוירונים וסינפסות בקליפת המוח.
מנגנוני סינכרוניזציה ברשתות עצביות.
נוירופיזיולוגיה של אפילפסיה.

פרופ' לב-טוב אהרוני
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  4חדר 1
טלפון02-6758445 :
aharonl@ekmd.huji.ac.il





(5

פיזיולוגיה של חוט השידרה והמערכת המוטורית
בקרה מוטורית של תנועה אוטומטית
חקר פגיעות טראומטיות בחוט שידרה
התפתחות רשתות נוירוני ותקשורת עצבית בחוט השידרה :פיזיולוגיה,
דימות ואופטוגנטיקה.
פיתוח שיטות סטטיסטיות לניתוח סיגנלי רתמיי בלתי סטציונרי המיוצרי
במערכת העצבי.



פרופ' ליכטשטיין דוד
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  4חדר 16
טלפון02-6758522 :
davidli@ekmd.huji.ac.il

ביוסינתזה ושחרור של חומרים אנדוגניים דמויי-דיגיטליס בבלוטת האדרנל.
מעורבות מעכבי משאבת הנתרן אשלגן במחלת הדכאון ויתר לחץ דם.
חקר תפקידי ההורמון הנתריורתי העליתי במוח.

פרופ' לקר רונן
ביה"ח הדסה עין-כרם
המעבדה למחקר צרברו-וסקולרי
טלפון02-6776950 :
leker@cc.huji.ac.il

מחקר צרברו-וסקולרי להבנת מנגנוני הנזק באיסכמיה מוחית ולמציאת פתרונות
לטיפול בשבץ מוחי .הגנה על תאי המוח מפני נזק מוחי בתנאי איסכמיה וע"י כך
הקטנת האוטם.




פרופ' מינקה ברוך
ביה"ס לרפואה 
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  4בנין  4חדר 15
טלפון02-6758407 :
  baruchm@ekmd.huji.ac.il

 .1פיזיולוגיה תאית ומולקולרית של התמרת האור ברשתית.
 .2מנגנון שוערות של תעלות מופעלות ע"י אור בפוטורצפטורים.
 .3ניוון רשתית תורשתי.

פרופ' מיינר זאב
ביה"ח הדסה הר הצופי
המחלקה לשיקו
02-5844474
 meiner@hadassah.org.il

דר' נוסינוביץ יצחק
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  3חדר 56
טלפון02-6757449 :
itzhakn@ekmd.huji.ac.il

מנגנוני שחרור הורמוני בתאי בלוטת יותרת המוח )ההיפופיזה(:
 .1תפקיד ליפידי בממבראנת התא בבקרת השוערות של תעלות סיד.
 .2זיהוי ואפיו קומפלקסי חלבוניי המעורבי במנגנו שחרור הורמוני.
 .3תפקיד איי ליפידי בממבראנת התא בארגו המבני והמרחבי של אתרי שחרור
הורמוני.



פרופ' סולומון אבי
ביה"ח הדסה עין כרם
מחלקת עיניים
קומה  ,5חדרים ) 15-16אגף מעבדות
עיניים(
טלפון02-6776588 :
 dr.avi.solomon@gmail.com



 .1איפיון ובידוד תאי אב אפיתליאליים של הקרנית
 .2שימוש בתאי גזע עובריים להשתלות תאי אפיתל בחוסר תאי אב לימבליים
במודל כוויה כימית
 .3מעכבי דלקת בתאים של משטח העין

פרופ' סומר חיים
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  3חדר 35
טלפון02-6758385 :
haims@ekmd.huji.ac.il

השפעות רעש על מערכת השמיעה והמערכת הוסטיבולרית.
התפתחות השמיעה בעובר ברחם אימו.
פוטנציאלים מעוררים וסטיבולריים.
פיזיולוגיה של "הדים מהאוזן" ).(otoacoustic emissions
אבחנה בין פגיעה בשבלול האוזן לבין פגיעה באברי החוש לשווי משקל באמצעות
פוטנציאלים מעוררים.
המנגנון של שמיעה באמצעות הרעדת עצם .bone conduction

פרופ' עובדיה חיים
ביה"ח הדסה עין כרם
המח' לנוירולוגיה ניסויית ,קומה 6
טלפון02-6777858 :
ovadia@hadassah.org.il

פרופ' עמדי אמיר
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בנין  3חדר 44א'
טלפון02-6757259 :
amira@ekmd.huji.ac.il
 Lab website: http://brain.huji.ac.il/

.1
.2
.3
.4
.5

גמישות מוחית בהתפתחות ובמוח הבוגר
שיקו ראייתי
התמרה חושית והגברה חושית
הדמיה מוחית
אינטגרטיה רבחושית

דר' ענבל עדי
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  ,4בנין  , 4חדר 18
טלפון02-6757525 :
 adiin@ekmd.huji.ac.il

 .1מנגנוני מולקולריי ותאיי בהתפתחות תאי פרוגניטורי של העי
 .2התפתחות מערכת כלי הד בעי
 .3מורפוגנזה של העי



פרופ' פרוט יפעת
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  5בני 4 חדר 32א'
טלפו02-6757912 :
yifatpr@ekmd.huji.ac.il

 אפיו הבקרה קורטיקלית על פעילות תאי בחוט השדרה.
 חקר הרשת העצבית האחראית לייצור הפקודה לתנועה
 מנגנוני עצביי הפועלי לתזמו תנועה.

פרופ' קלכהיים חיה
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  4חדר 48
טלפון02-6758438 :
chayak@cc.huji.ac.il

בקרה של התפתחות תאי רכס עצבי ) (neural crestלתאי עצב וגליה של מערכת
העצבים.

בקרה מולקולרית של נדידת תאי  neural crestבעובר.
תהליכי סומיטוגנזה והתפתחות השריר.

פרופ' קלר אביהו
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית



קומה  6בנין  4חדר 43



טלפון02-6757133 :
avihu@cc.huji.ac.il



הכוונת צמיחת אקסונים בהתפתחות העוברית – מחקר בגישה מולקולרית
וגנטית.
הבסיס הביוכימי של הכוונת צמיחת אקסונים – זיהוי ,בידוד ואפיון של
רצפטורים לחלבונים המעודדים צמיחת תאי עצב.
יצירת דגם מערכת העצבים המרכזית – תפקיד גורמי גידול וחלבוני תעתוק
בהתמיינות תאים.

פרופ' קנר ברוך
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 219

ביולוגיה מולקולרית של העברת נוירוטרנסמיטרים :מבנה ותפקיד הנשאים.
מנגנון הפעולה והבקרה של העברת נוירוטרנסמיטרים.

טלפון02-6758506 :
kannerb@cc.huji.ac.il

פרופ' רוזן חיים
ביה"ס לרפואה
המח' למיקרוביולוגיה וגנטיקה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,1-חדר A027
טלפון02-6758409 :
haim.rosen@ekmd.huji.ac.il

בירור המנגנונים התאיים והמולקולריים שבבסיס הפעילות של הסטרואידים
הקרדיאלים על תאי אדם.



פרופ' רוטשנקר שלמה
ביה"ס לרפואה
המח' לנוירוביולוגיה רפואית
קומה  6בנין  4חדר 51

חבלה ורגנרציה במערכת העצבים של היונק.
מנגנונים דלקתיים וחיסוניים בתגובת מערכת העצבים לחבלה.
מנגנונים דלקתיים וחיסוניים במחלות אוטואימוניות של מערכת העצבים.

טלפון02-6758429 :
shlomor@ekmd.huji.ac.il

פרופ' רחמימוב חנה
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
קומה  ,3בנין  ,4חדר 6
טלפון02-6758511 :
hannah@cc.huji.ac.il

ביוכימיה וביולוגיה מולקולרית של המשחלף לנתרן-סידן בלב ובמח.
ארגון חלבון המשחלף נתרן-סידן בממברנת פני התא :חשיבות גשרים דיסולפידיים.
הקשר בין המשחלף נתרן-סידן וסיבוכים קליניים הנובעים ממתן ציקלוספורין
למושתלים ו PSC833 -למקבלי כימותרפיה.

פרופ' שטרן-באך יעל
ביה"ס לרפואה
המח' לביוכימיה וביולוגיה מולקולרית
בניין בוטנר ,קומה  ,2חדר 220
טלפון02-6757444 :
yaelste@ekmd.huji.ac.il

אפיון ,מבנה ופעילות של חלבונים המשתתפים בתהליכי למידה וזיכרון ,בהתפתחות
מערכת העצבים ובמחלות נוירולוגיות כמו שבץ ,אפילפסיה ואלצהיימר .דגש על
תעלות יוניות המופעלות על ידי גלוטמאט.



אוני' בן גוריו בנגב
רשימת מעבדות לתארים מתקדמים במדע
)עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה(www.alrowad.org -

החטיבה למדעי היסוד – רשימת מנחים ותחומי מחקרם
נושאי מחקר
 קביעת המבנה של.המעבדה עוסקת בהבנה של יחסי הגומלין שבין מבנה חלבונים ופעילותם
 כל הנושאים.X ידי קריסטלוגרפיה ופענוח תמונות דיפרקציה של קרני-החלבון נעשית על
 פענוח, איסוף נתונים, גיבושו,במעבדה כוללים בידוד לדרגות ניקיון גבוהות של החלבון הנלמד
: חלק מהפרויקטים הנלמדים הינם.הנתונים ובנית מודל תלת מימדי
 המבנה נקבע לאחרונה כאן. שהם חלבוני עקת חוםsHsp  חלבון ממשפחת חלבוני.1
במעבדה ובשלב זה העבודה מתרכזת בקביעת המבנה התלת מימדי של שלושה מוטנטים
.חדשים
 קביעת המבנה של ריבונוקלאז מתת משפחה עבורה עדיין לא נקבע אף מבנה תלת.2
.X מימדי בעזרת קרני
. פענוח המבנה של סרין פרוטאז חדש ממקור חיידקי ברזולוציה אולטרא גבוהה.3
Research in our laboratory focuses on the design, synthesis, and
characterization of novel polymer therapeutics for
- targeting drugs into solid tumors
- diagnostic applications in cancer therapy
- gene delivery applications
Research Interest:
 The role of oxidative stress mediated damage in blind causing
ophthalmologic diseases.
 Evaluation of a new suggested hypotheses concerning the aqueous
humor as a cellular signaling intermediary, in glaucoma and cataract.
 The antioxidant content of new crop plants as a tool to cop with the
demand for plants with high concentrations of valuable nutrients.
Research Projects
 Phosphatases within the aqueous humor of cataract and glaucoma
patient: levels, types and their relation to oxidative stress.
 The source of the phosphatases in the aqueous humor: possible
contribution of the trabecular meshwork.
 Mitogen activated proteins kinase (MAPK) within the aqueous humor of
glaucoma and cataract patients, source and targets.

ופרמקולוגיה
almogo@bgu.ac.il
08-6479930

לביוכימיה

חוקר
המחלקה
קלינית

פרופ' אורנה אלמוג

, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
203חדר
ayeletda@bgu.ac.il
08-6477364

דר' איילת דוד

535  חדר,בניין הפקולטה

bye@bgu.ac.il
08-6477374

ינאי-דר' אלי בית

בניין הפקולטה ,חדר 553
פרופ' אלי לואיס

lewis@bgu.ac.il
08-6403608

בי"ח סורוקה ,בניין כירוכרגי ישן,
חדר 473

פרופ' אסף רודיך

rudich@bgu.ac.il
08-6479934

New citrus varieties cultivated at the Negev: juice content of antioxidants
among hybrids and along the season.



השיטות :ניתוחים עדינים בעכברים כולל השתלות ,הפקת איי לבלב ועבודה בתרביות תאים,
ביצוע תבחינים להערכת אופי ועוצמת דלקת ופעילות חיסונית בתרבית ובחיה,ELISA ,FACS ,
 PCRואפיון ראשוני של חלבונים ופעילות אנזימתית.
הנושאים:
 The connection between inflammation and immunology in diabetes:
Therapeutical approaches.
 Beta-cell injury in type-2 diabetes – are these cells involved in disease
?pathogenesis
 Inflammatory signals that require proteases – can we effectively block
?inflammation by using anti-proteases
 Effect of anti-protease therapy on human islets. Trying to improve human
islet isolation and delivery between transplantation centers.
 Molecular biology: Expression of recombinant anti-proteases with
modified functions and with functional tags.
מעורבות שינויים בתאי שומן וברקמת שומן בתחלואה המלווה השמנה:
 .1הבנת מעורבות מסלולי עקה ( )stressבשינויים התפקודיים של רקמת השומן
בהשמנה – העבודה המערבת עבודה עם ביופסיות שומן אנושיות ,ומודלים ex-vivo
ומודלים תאיים.
 .2הביולוגיה התאית של תאי שומן בעקבות חשיפה לדלקת ,עם דגש על בקרת ליפוליזה
– העבודה מערבת הדמייה תאית מתקדמת וגישות מתקדמות ביוכימיות ומולקולריות
 .3השפעת תהליכי דלקת ברקמת שומן על התקשורת בין תאי שומן לתאי כבד ,ובין תאי
שומן לתאי מערכת החיסון – עבודה המערבת מערכות  ex-vivoו in-vitro-לבחינת
תקשורת בין תאית ,ומערכות מודל in-vivo

בי"ח סורוקה ,בנין פתולוגיה,
חדר217
דר' אסתי יגר לוטם

estiyl@bgu.ac.il
08-6428675
בנין  ,51קומה  ,2חדר 226

 .4הבנת המנגנון המולקולרי להשפעות המטבוליות והאנטי סרטניות של תרופות אנטי-
רטרווירליות – העבודה בשיתוף עם ד"ר ארנה אלמוג (קריסטלוגרפיה) ופרופ' יוסי
קוסט (הנדסה כימית
המעבדה עוסקת בביואינפורמטיקה ובביולוגיה מערכתית ( )SYSTEMS BIOLOGYלפענוח
הבסיס המולקולארי של מחלות .אנו מפתחים גישות חישוביות חדשות להבנת מסלולי מחלות
באדם ע"י אינטגרציה של מידע גנומי רב-ממדי שנאסף מחולים.
פרויקטים ספציפיים כוללים:
 . 1פענוח מסלולים תאיים המובילים לסרטן המלנומה באמצעות רשתות ביולוגיות.

 הבנת הבסיס המולקולארי של מחלת הפרקינסון באמצעות אינטגרציה של מידע לגבי.2
.מוטציות וביטוי גנים
. פיתוח שיטות חדשות לחקר רשתות אינטראקציה בין מולקולות לפענוח מסלולי מחלה. 3
Molecular Biopharmaceutics is a novel modern approach to enable successful
drug delivery and therapy, by the integration of up-to-date molecular/cellular
mechanistic investigations of drug disposition in the context of the human body.
Projects under research in my lab include:
(1) Targeting the actual diseased tissue in inflammatory bowel disease by a
novel prodrug approach;
(2) Drug targeting to the lymphatic system as a novel approach for the
prevention of cancer metastases;
(3) Uncovering the interplay between aqueous solubility and intestinal
permeability, to maximize the overall oral bioavailability of lipophilic drugs ;
(4) Molecular/cellular profiling of the oral absorption of drugs as a marker for
toxicity/efficacy/drug interactions, to improve overall drug therapy and
patient care

arikd@bgu.ac.il
08-6479483

פרופ'' אריק דהן

551  חדר,בניין הפקולטה

Molecular and biochemical pharmacology of the gonadotropins (LH and FSH)
and their receptors as related to basic studies and potential drug design for
human and animal reproduction.
Current research projects include the studies of the mechanism of gonadotropin
receptor activation and using Drosophila melanogaster as a gonadotropin model.

dbm@bgu.ac.il
08-6477485

Intracellular targeting of biopharmaceuticals using nanotechnologies.
Delivery systems and their effects on the biopharmaceuticals’ pharmacokinetics
and pharmacodynamics.
PK-PD modeling.
Protein interactions and protein balance within the endoplasmic reticulum and
the ER stress.
Fluorescent imaging and biochemical characterization of the protein interactions
within the MHC class I peptide loading complex and of the antigen presentation
pathways.

davidst@bgu.ac.il
08-6477381

מנחם-דר' דוד בן

547  חדר,בניין הפקולטה

529  חדר,בניין הפקולטה

דר' דוד סטפנסקי

המחקר האינטרדיסיפלינרי המתבצע ע"י קבוצת המחקר שלנו מתמקד במנגנוני הפעילות
והבקרה של חלבונים המתווכים מעבר חומרים דרך ממברנות בתאי הגוף (חלבוני
 ללא חלבונים אלה תאי הגוף לא ישרדו מפני שלא יוכלו להכניס לתוכם באופן.)טרנספורט
 מטרת המחקר שלנו. מטבוליטים שונים ואפילו מים, גלוקוז,יעיל חומרים חיוניים כגון סידן
היא לאפיין את המנגנונים המולקולריים של פעילות חלבוני הטרנספורט ולזהות כיצד פגמים
 המערכת: ביניהן,במנגנונים אלה גורמים למחלות הפוגעות במערכות הגוף השונות
 לשם כך. בלוטות רוק) ועוד, בלוטות אקסוקריניות (לבלב, השלד, הכליות,הקרדיווסקולרית
: כגון,אנו משתמשים במגוון רב של שיטות מחקר בחזית הטכנולוגיה הביורפואית
 דימות תאי בזמן, ביולוגיה תאית, אנליזת חלבונים, ביולוגיה מולקולרית,ביואינפורמטיקה
.קליניים וניסויים קליניים-ניסויים פרה,  אלקטרופיזיולוגיה,)אמת (מיקרוסקופיה
1. Selective Cytotoxic Therapy of Leukemia and Other Types of Cancer Using
Compositions of Bioactive Phytochemicals - preclinical study.
2.

Combinatorial Approach for Differentiation Therapy and Prevention of Acute
Myeloid Leukemia Using Vitamin D Derivatives and Plant Polyphenols preclinical study.

ohanaeh@bgu.ac.il
08-6403608
, בנין אישפוז ישן,ביה"ח סורוקה
.463  חדר4 קומה

misha@bguac.il
08-6244120

fleisher@bgu.ac.il
08-6477377

The research in my lab focuses on Bioorganic and Medicinal Chemistry,
combining the following areas:

sbs@bgu.ac.il
08-6477363

 ברקוביץ-דר' סיגל פליישר

549  חדר,בניין הפקולטה

Design and synthesis (structure-activity relationship).
Drug delivery approaches.
Mechanistic studies and bio-analytical studies.

The work is focusing on the relationships of chemistry to biological activity
including evaluation on different disease models.

פרופ' מיכאל דנילנקו

, בניין כירוכרגי ישן,בי"ח סורוקה
602 חדר

My research focuses on the mechanisms by which inflammation is modulated,
its effects on neuroglia and the manner in which this impacts on
neurodegenerative diseases. The research is unique in showing that
neuropeptides such as bradykinin and somatostatin, powerful regulators of
peripheral inflammation, also exert important effects on inflammation in the
brain. This raises the possibility of new therapeutic strategies for treatment of
neurodegenerative diseases featuring for example anti-inflammatory bradykinin
receptor agonists or antagonists.





ד"ר אוחנה אהוד

537  חדר,בניין הפקולטה

שבת-פרופ' שמעון בן

פרופ' גלילה אגם

galila@bgu.ac.il
08-6401737
052-5706388

בית חולים פסיכיאטרי ,ביתן ,7
חדר 2
פרופ' גלעד רימון

grimon@bgu.ac.il
08-6477357

בניין הפקולטה ,חדר 527

פרופ' יואב שרוני*
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
מהחטיבה למדעי היסוד

yoav@bgu.ac.il
lyossi@bguac.il

 .1הבנת המנגנון המולקולרי של תרופות לייצוב מצב-רוח ,בכלל ,ושל מלחי ליתיום ,בפרט.
 .2הבנת האטיולוגיה של המחלה האפקטיבית הבי-פולרית (מאניה-דפרסיה).
השיטות בהן משתמשים:
 .1מודלים התנהגותיים בעכברים לרבות עכברים שהונדסו לחסר של גנים ספציפיים.
 .2שיטות של  genomicsו proteomics -כולל ביואינפורמטיקה.
 .3שיטות של אנאליזה מולקולרית ברמות של בדיקת פעילות אנזימתית ,קביעת
רמות  ,mRNAקביעת חילוף חומרים במוח של מטבוליטים.
 .4שיטות של אימונוהיסטוכימיה של מוח למעקב אחר היווצרות נוירונים חדשים
בעכבר הבוגר.

Disfunctions related to endothelial cells (as hypertension). Cellular transduction,
prostaglandins and cell signaling, pharmacology
1. Molecular coupling between prostaglandins and membrane ion channels.
2. The molecular mechanism involved in prostaglandins overproduction in cells
transfected with viral kinase gene (Herpes Simplex Thymidine kinase).
3. Interaction of specific cyclooxygenase-2 (COX-2) inhibitors with COX-1,
molecular mechanism and implications.
.1
.2
.3
.4
5.
.6

בי"ח סורוקה ,בניין
ישן ,חדר 628/9
ד"ר סטס אנגל

כירוכרגי

engels@bgu.ac.il

7.
.8

מנגנונים למניעת סרטן על ידי קרוטנואידים בעיקר בסרטן השד ,האנדומטריום
והפרוסטאטה.
שינויים מולקולריים בתא הסרטני ,בעקבות הפעולה האנטי-סרטנית של חומרים מהמזון
כגון קרוטנואידים ,פוליפנולים ואיזותיו-ציאנאטים.
שינויים הפוכים בפעילות של הורמוני המין בתאי סרטן ובתאי עצם בהשפעת חומרי מזון.
בקרת הפעילות של גורמי שעתוק כמו  Nrf2ו AP-1-על ידי גורמי מזון.
השפעת חומרי מזון על שינויים אפיגנטיים כמו אצטילציה של היסטונים וגורמי שעתוק.
שינויים בפעילות אצטילזות ודאצטילזות.
שינויים בבקרת מעגל חלוקת התא  cell cycleעל-ידי חומרים מהמזון והשפעתם על
פעולת גורמי גדילה והורמונים .סטרואידים
קליטה של קרוטנואידים לדם באנשים וכן קליטה לרקמות סרטניות ובריאות
חשיבות הורמוני המין ומערכת ה -IGFבתא הסרטני :רצפטורים ,מעבר סיגנלים ,חלבונים
קושרים.
1. Functional mimetics of the extra- and intracellular domains of G protein
coupled receptors (GPCR) as a tool for studying the structural basis of

GPCR interaction with molecular targets and drug discovery.
2. In vitro selection methods to identifying active compounds targeting proteinprotein interactions.
3. Molecular modeling in structure-based drug discovery.

08-6428593

Our research focuses on the involvement of inflammation in the azab@bgu.ac.il
pathophysiological mechanisms underlying psychiatric disorders. We
investigate the effect of psychiatric medications on brain inflammation.
08-6479880
To this end, our research utilizes in-vitro and in-vivo model systems, such
as primary glia cultures and animal models of inflammation, respectively.
In addition, we study the therapeutic mechanisms of action of psychiatric
drugs in human subjects.
 הגברת התגובה:ויסות התגובה החיסונית על ידי התערבות במערכת הפורינרגית
החיסונית לחיסול גידולים סרטניים ועיכובה למניעת הדחיה של שתל זר ע"י
.המערכת החיסונית
. פיתוח מערכת ניסויית ובחינה של הטיפול:שיטה חדשה לטיפול בפצעים כרוניים
בחינה ניסויית בבני אדם ובמודלים של היכולת הפרוגנוסטית של הביומרקר
. בשיטת מדידה שפותחה במעבדהCirculating cell free DNA





Areas of research:
Psychopharmacology, neurobiochemistry. The involvement of GPCR signal
transduction elements in the pathogenesis of affective disorders.
This laboratory is involved in neurochemical-psychopharmacological research
focused on molecular mechanisms underlying the pathogenesis of major
psychiatric disorders, and the mechanism of action of drugs used in the
treatment of these disorders, with special emphasis on the importance of
perturbations in signal transduction beyond receptors, involving post-receptor
regulatory elements
( בהשריית תהליכים דלקתיים הנגרמים ע"יcPLA2)  ציטוזוליA2  מעורבות פוספוליפז.1
. ואסטרוציטים – השלכות למחלת אלצהיימר, נוירונים,עמילואיד בטא בתאי מיקרוגליה
. בתהליכי דלקת במודל עכברים עם מחלת אלצהיימרcPLA2  מעורבות.2
. בהשריית סרטן המעיcPLA2  מעורבות.3
 בהתפתחות עמידות לאינסולין בהשמנת יתר – תרומת הנויטרופיליםcPLA2 - תפקיד ה.4
.ותאי קופפר
 מנגנון הפעולה של חומרי מזון נוגדי חימצון בעיכוב תהליכים דלקתיים במונוציטים.5

amosd@bgu.ac.il

 עזב.דר' עבד נ

פרופ' עמוס דובדבני

, בניין כירוכרגי ישן,בי"ח סורוקה
474 חדר
08-6403214
sofia@bgu.ac.il
08-6477355

אבישר-פרופ' צופיה שרייבר

525  חדר,בניין הפקולטה
ral@bgu.ac.il
08-6403186

, בניין כירוכרגי ישן,בי"ח סורוקה

פרופ' רחל לוי

.מקרופאגים ומודלים של דלקת בעכברים
Molecular and cellular biochemical pharmacology of prodrugs used in genetically
modified (transfected) tumor cells.
Molecular and cellular biochemical pharmacology of antitumor and antiviral
agents (anti-AIDS and HSV).
Gene therapy of cancer and HIV.
Molecular and cellular biochemical pharmacology of antitumor and antiviral
agents (anti-AIDS and HSV).
Gene therapy of cancer and HIV.

469 חדר
riad@bgu.ac.il
08-6477372

פרופ' ריאד אגבריה

543  חדר,בניין הפקולטה

The goal of our research is to understand how lysine methylation through
epigenetics mechanisms regulates oncogenic and cell differentiation
processes.
We apply biochemical, cellular, genomic and proteomics approaches to
address fundamental questions in the intersection between chromatin
biology and cell signaling.
Genomic driven medicine (personalized medicine) using targeted anticancer agents is a promising therapeutic approach because of the potential
of the genomic profile of an individual to predict responsiveness to
treatment. Elkabets’ research group study how cancer patients response
and develop resistance to targeted therapies, in order to investigate novel
therapeutic strategies. The students in the lab work with broad set of
biochemical, molecular and immunological tools in-vivo and in-vitro, and
collaborate with researchers, physicians and pharmaceutical companies in
Israel and abroad.

ledan@post.bgu.ac.il

Stem Cells generate new cells needed in our bodies for healthy life, and further

gazitroi@bgu.ac.il

08-6477295

moshee@post.bgu.ac.il
elkabetslab@gmail.com
08-6477251

 אימונולוגיה וגנטיקה,מיקרוביולוגיה
ע"ש שרגא סגל
ד"ר דני לוי

ד"ר משה אלקבץ

Goldman Building (M6),
2nd floor, room 223

ד"ר רועי גזית

regenerate damaged tissues upon insults. How adult stem cells are able to selfrenew and sustain multipotency is largely unknown. Now, study of hematopoietic
stem cells (HSCs) aims to discover basic biological mechanisms that enable
their amazing function – as these cells already saves thousands of lives by bone
marrow transplant. Revealing HSC’s regulation will also enable us to control the
source of the immune system.
The use and development of computational tools for understanding human
variation from existing genetic and/or clinical data. Projects with immediate
openings include:
*

054- 5713937

erubin@bgu.ac.il
08-6479197

דר' איתן רובין

Developing new markers for diabetes complications from existing tests (in
collaboration with Maccabi health services)
Using next-generation sequencing of tissue and single cells to understand
somatic variation in cancer and normal tissues
Simulating biological systems (immune, mitochondria, blood test values)

*
*

All the projects involve sophisticated use of computer programs, and may
developing new programs. Students are expected to have a tendency toward
sophisticated computer use, mathematics and/or statistics. For most projects, it
is possible to learn programming during the project.
. מנגנונים רגולטוריים ברשת האוטואימונית.1
 אפיון תהליכי דלקת ומנגנונים אוטואימוניים במחלות מוח ניווניות באדם ובחיות מודל.2
.)(מחלות כגון אלצהיימר וטרשת נפוצה
. פתוח חיסונים לטיפול במחלות מוח ניווניות.3






Systems immunology
Influenza and HIV vaccine design and analysis
Host-pathogen co-evolution through the prism of adaptive immunity
Effects of immunological history on responses to natural infection and
vaccination
Human Leukocyte Antigen (HLA) binding prediction and its applications
in vaccine design, HLA-viral interactions, and immunodominance

The lab study bacterial pathogens with a focus on type III secretion systems
(T3SS) which are multi-protein complexes that play a key role in the bacterial
virulence. The T3SS is dedicated to the secretion and injection of bacterial

,המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
113 חדר
alonmon@bgu.ac.il
08-6479052
,המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
108 חדר

08-642-8856

thertz@post.bgu.ac.il

פרופ' אלון מונסונגו

ד"ר הרץ תומר

http://www.hertz-lab.org

salmanne@post.bgu.ac.il
08-6477295

מן-דר' נטע סל

virulence factors, termed effectors, into the cytoplasm of the host cells.
Understanding this secretion system will enable us to design novel therapeutic
drugs that target bacterial pathogens that cause plant, animal, and human
diseases and might offer novel methods of drug delivery.

0533410097
בניין הפקולטה
125 חדר

המחקר במעבדה מתמקד בחיידקים מחוללי מחלות ובמיוחד בחקר מערכת הזרקת חלבונים
 הבנה מעמיקה של קומפלס חלבוני זה יאפשר בעתיד פיתוח תרופות כנגד.לתא המאכסן
.אדם- חיות ובני,חיידקים מחוללי מחלות בצמחים
The focus of my research is the development and application of molecular and
genomic approaches in ‘precision microbiology’ to inform patient management
and public health policy.
This includes the following research programmers:
1.
Microbial whole genome sequencing for identification, characterization
and typing of bacterial of public health importance (e.g. Legionella pneumophila,
MRSA, multi-resistant Gram-negative bacilli and food-borne pathogens (such as
Campylobacter spp., Listeria monocytogenes and E. coli).
2.
Application of microbiome studies (human, animal, environment) in health
and disease
3.
Use of metagenomics for culture-independent analysis of clinical and
environmental samples
Development of policy for integration of genomics in public health
4.
(including technical, regulatory and economic aspects).
Research is carried out in a multi-disciplinary environment, combining expertise
in clinical microbiology, public health, molecular biology and bioinformatics, and
involves wide collaborations with expert groups and stakeholders at a local,
national and international level.
.T פיזיולוגיה של תאי
.מערכות בקרה ומעבר האותות בתא
.יוני סידן במערכת מעבר האותות בתא
.מיקרוסקופיית אור ברזולוציות גבוהות
.הדמייה פלואורסנטית בתאים חיים
.מיקרוסקופייה והדמייה ככליי מחקר כמותיים

.1
.2
.3
.4
.5
.6

1. MicroRNAs are small 22-24 RNAs, recently discovered, that participate in
post-transcription regulation. I study miRNA genes encoded by viruses and
the effect of viral infection on host encoded microRNAs. This study revealed
unique and original information of the existence of miRNA in human viruses
and the effect of viral infection on host miRNA, and siRNA pathways in

giladko@post.bgu.ac.il

גלעד-פרופ' קובי מורן

0506-243900

braiman@bgu.ac.il
08-6477250

דר' אלכס בריימן

221  חדר,בניין הפקולטה
yonat@bgu. ac.il
08-6403133

דר' יונת שמר אבני

various viruses (EBV, HSV, HIV, vaccinia virus).
2. The effect of vitamin D on HCV replication.
3. Develop an early test for CMV intrauterine infection
4. HPV infection in women in the South of Israel. HIV infected women at risk of
Human Papiloma Virus infections.
5. Infection of respiratory viruses in adults and children with acute respiratory
infection. A multiplex qPCR for 12 pathogens is applied to asses the
magnitude infections of respiratory viruses in adult patients suffering from
acute respiratory infection.
1. Isolation and characterization of totally human monoclonal antibodies to
serious viral diseases for immunotherapeutics:
a. Generation of native human monoclonal antibodies against Ebolavirus
Sudan, Hepatitis C, RSV and Influenza.
b. Mapping the neutralizing epitopes identified by the various antibodies to
study the native humoral immune response to these viral diseases.
c. Serological screening for epitope targets of adaptive immunity that
correlate with survival and/or disease outcome.
2. Ovarian cancer associated antigens:
a. Isolation of native human autoantibodies to ovarian cancer-associated
antigens.
b. Identification of the targets of the native autoantibodies to ovarian cancer.
c. Investigation of the role of these ovarian cancer associated proteins in the
initiation and progression of disease.
3. Foot and Mouth Disease (FMD) in Africa:
a. Isolation and production of camel monoclonal antibodies for FMD
diagnostics.
b. Studies of the natural ecosystem of FMD in central Africa.
c. Novel vaccine trial in a FMD endemic country.
1. How do Streptococcus pneumoniae cope with oxidative burst?
 Characterization of S. pneumoniae thiol peroxidase (Tpx).
 Characterization of hydrogen peroxide producing enzymes: SpxB
(pyruvate oxidase) and Lox (lactate oxidase).
 Effect of S. pneumoniae pyruvate aerobic/anaerobic metabolism on
bacterial pathogenesis and survival in the human host.
2. Molecular epidemiology of S. pneumoniae before and after the introduction
of the 7-valent pneumococcal conjugate vaccine.

, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
251 חדר
llobel@bgu.ac.il
08-6479944

דר' לסלי לובל

, בניין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
254 חדר

npurat@bgu.ac.il
08-6400839
052-3129040
 חדר,בניין פנימיות,בי"ח סורוקה
665

פרופ' נורית פורת

Research title: Host-pathogen relations of the cancer-killing virus MVM.
Research topic: The Minute Virus of Mice (MVM) does not infect humans, but
will jump the species barrier to infect and kill human cancer cells. Research in
the lab is focused on trying to understand why this happens. Currently we are
pursuing our newly discovered interaction between the virus and the host innate
immune system using the developing mouse embryo and variably-transformed
cell lines as model systems. Methods in standard use include small animal
surgery, tissue culture, immunohistochemistry, molecular biology and genetic
engineering.
We focus on the development of novel gene delivery strategies and evaluate
their therapeutic potentials. Several model systems are being studied, including
infectious diseases such as Avian Influenza and HIV. We are particularly
interested in generating new and improved lentiviral vectors derived from HIV-1
for gene delivery applications. These vectors infect both dividing and nondividing cells, are not subjected to gene silencing and result in high and stable
gene expression. Targeting determinants and specific silencing elements
are incorporated into lentiviral vectors which direct viral particles to specific cells.
1. Improve the lentiviral-mediated mammalian-display platform for screening
and isolating new scFv against numerous infectious diseases. We will focus our
efforts on HIV targets, mainly on viral proteins that take part in the regulation of
transcription elongation. New scFv will be further developed into intra-cellular
antibodies (intrabodies) that will be utilized as therapeutic tools for gene-therapy
applications.
2. Viral intracellular targeting and gene delivery- use of recombinant scFv
pseudotyped lentiviral particles for highly efficient gene delivery and particle
specific targeting into cells via the scFv moiety, while maintaining their highly
infectious properties.
3. HIV as a model for studying the regulation of transcriptional elongation.
The Molecular Basis of Human Genetic Diseases: from linkage analysis, next
generation sequencing and bioinformatics analysis of human DNA samples,
through expression array studies and siRNA experiments in-vitro and in-vivo, to
studies of patients' embryonic stem cells and mouse models of the diseases.
Each student focuses on 1-3 diseases: finding the disease gene and then,
based on that, studying the molecular mechanisms of the disease.

clay@bgu.ac.il
08-6479960

דר' קליי דיוויס

 חדר, בניין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
351
rantaube@ bgu.ac.il
08-6479945

דר' רן טאובה

, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
258 חדר

obirk@bgu.ac.il
08-6403439
המכון הלאומי לביוטכנולוגיה
126 חדר

פרופ' אוהד בירק

The Response of Cancer Cells to Stress -The Role of PKC
The resistance cancer cells to stress and chemotherapy
PKC as a prognostic factor in cancer patients
Breast cancer stem cells
Novel translational regulation of PKC via upstream open reading frames
(uORFs): role in response to stress
A polymorphic change in the PKCeta isoform that increases the risk for cerebral
infarction and rheumatoid arthritis
The role of PKC in Alzheimer disease




Patterns of disease (cancer, cardio-vascular, neuro-degenerative) biomarkers in blood.
Vaccines to viral diseases (influenza).
Natural killer receptors and their ligands – application for cancer and
diabetes therapy.
 טלומראז ואקטיבטורים של טלומראז לטיפול במחלות דגנרטיביות ונוירודגנרטיביות.1
 טלומראז ואקטיבטורים של טלומראז בתאי גזע הומניים.2
 בתאיםII- וI  תרופות אנטי סרטניות חדשות והקשר לשינויים בתפקוד טופואיזומרזות.3
.סרטניים
. בתאים יוקריוטים ושיבושים במערכות אלה בתאים סרטנייםDNA  מנגנונים של תיקון.4
. חומרים המעכבים התרבותם של רטרוירוסים.5

1. Genetic, epigenetic, and mitochondrial determinants of longevity and agerelated diseases
2. Role of microRNAs in cellular senescence and dedifferentiation
3. Wound healing, aging, and fibroprolifirative processes: role of microRNAs
 המקומיתGH/IGFI - מעורבות מערכת ה: מחלת עצם הקשורה במחלת כליה כרונית. 1
.והתערבות בעזרת שיטות לא תרופתיות
גורם הגדילה דמוי אינסולין בפגיעה הכלייתית במחלת/ מעורבות ציר הורמון הגדילה.2
.הסכרת
הנשימה בפיגור בגדילה בחולדות מתפתחות – תפקוד- מעורבות עלייה בהתנגדות קנה.3
. היבטים פיזיולוגיים ומולקולריים,השינה וציר הורמון הגדילה
. הבנת מנגנונים המעורבים בהפרשת הורמון גדילה והשפעתם על השינה והגדילה.4
 לבדוק את השפעה של עלייה כרונית בהתנגדות דרכי האוויר העליונות על תפקוד הסרעפת.5
.ומעורבות אפשרית של נזק חמצוני בפיגור בגדילה
1.

Natural molecules from plants and marine bacteria with ant-inflammatory,
anti-cancer and anti-viral activity in vitro and in vivo.

etta@bgu.ac.il
08-6477294

פרופ' אטה ליבנה

237  חדר,בניין הפקולטה

angel@bgu.ac.il
08-6477283

פרופ' אנג'ל פורגדור

147  חדר,בניין הפקולטה
priel@bgu.ac.il
08-6477254

פרופ' אסתר פריאל

227  חדר,בניין הפקולטה
fraifeld@bgu.ac.il
vadim.fraifeld@gmail.com
08-6477292
235  חדר,בניין הפקולטה
yaelse@bgu.ac.il
08-6479898

פרופ' ואדים פרייפלד

פרופ' יעל שגב

, בניין הפנימיות,בי"ח סורוקה
670חדר
jacob@bgu.ac.il
08-6477253

פרופ' יעקב גופס

2.

The role of host microRNAs in maintaining viral persistent infection.




The relative contribution of innate and adaptive immune responses and
bacterial virulence factor to s. pneumoniae infection.
Streptococcus pneumoniae pathogenesis: identifying inhibitors of newly
described adhesins and evaluating their mode of action.
Dissection of the complexity of host factors influencing the natural and
acquired resistance to s. pneumoniae infection in mice.

1. Antiviral and anti-tumor activities of natural products (Plant extracts, Propolis
etc..) and synthetic chemicals (like nucleoside analoges) in vitro (cell culture)
and in vivo (animals).

225  חדר,בניין הפקולטה
ymizr@bgu.ac.il
08-6400838

נבנצאל-פרופ' יפה מזרחי

,בניין הפנימיות,בי"ח סורוקה
668 חדר

mahmoudh@bgu.ac.il
08-6479867

)פרופ' מחמוד חליחל (התמחות בוירולוגיה

2. Study of various aspects related to the activity of human T cell Leukemia virus
type 1 (HTLV-I ) Tax gene. Producing trans-negative mutants of Tax which
can abolish the pathogenic activities of Tax. Examining the ability of natural
products such as proplis to block the pathogenic activities of Tax (which is
3. Fourrier Transform Infra Red Microscope (FTIR microscope) studies.
Characterization and early detection of cancer cells and various
microorganism infections (viral, bacterial and fungal infections) by different
spectroscopic methods (FTIR Microscopy and flattened AgClBr fiber optic
evanescent wave spectroscopy (FTIR-FEWS) techniques).
1. Identification of stem cells in testicular tissue.
2. In vitro culture and induction of human and rodent testicular stem cell to
generate sperm.
3. Characterization of the mechanisms involved in the regulation of
spermatogenesis in vivo
and in vitro under normal and pathological conditions.

 חדר, בניין פנימיות,בי"ח סורוקה
224

huleihel@bgu.ac.il
08-6479959
, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
338 חדר

)פרופ' מחמוד חליחל (התמחות בפוריות

1.
2.
3.
4.

Molecular and cellular biology of ovarian cancer
Apoptosis induced by anti-cancer drugs in ovarian cancer cells
Cell adhesion, cancer progression and metastasis
The role of microRNAs in ovarian cancer progression and wound
healing
.T מנגנוני העברת סיגנאלים המובילים לשפעול תאי
. בתהליכי התמרה בתאיםC מעורבות האנזים פרוטאין קינאז
.השפעת לימפוקינים על תגובות חיסון
.מטבוליזם של פוספואינוזיטידים וחשיבותם בהעברת סיגנאלים
.השפעת תכונות תאיות על כושרם המטסטטי של תאים סרטניים

wolfson@bgu.ac.il
08-6477292
235  חדר,בניין הפקולטה
.1
.2
.3
.4
.5

1

noah@bgu.ac.il
08-6477267

bzvi@bgu.ac.il
08-6479082

1)

rapte@bgu.ac.il
08-6477270

3)
4)
5)
6)

The role of inflammation in the malignant process (carcinogenesis, tumor
invasion and metastasis, tumor angiogenesis and interactions of the tumor
with the host’s immune system). Models of breast and colon cancer
Interleukin-1 (IL-1) receptor and Toll-like receptor (TLR) signaling in sterile
inflammation in the malignant process.
The role of stem cells in tumor-mediated angiogenesis.
Mechanisms of a novel signaling pathway of non-secretable intracellular IL1
Intervention in IL-1 expression in anti-tumor therapeutic approaches.
The role of molecules of the IL-1 family in myocardial infarct (MI).

פרופ' נח איסקוב

127  חדר,בניין הפקולטה

MicroRNAs (miRNAs) are short 19-22 nucleotide RNAs, that have recently
become major players in gene translation through post-transcriptional
supprssion. We study both host and viral encoded miRNA genes in human
viral infections: (see also Dr. Yonat Shemer Avni):
a) Herpes 1&2 -discovery, target validation, effect on other host genes and
in particular nero-development and differentiation.
b) Vaccinia-discovery, effect on the microRNA machinery, target genes
c) HIV-, role of miRNAs in control of HIV latency, viral life cycle and basis
for novel therapies.
2. Immunology of Neglected Tropical Diseases-mostly intestinal worms
(helminthes):
a) Effects of infection on cytokine network , immune activation and anergy
b) Effects of infection on vaccination
c) Results of treatment on recovery of normal immune functions.

2)

*פרופ' מרינה וולפסון
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
' מהחטיבה למדעי היסוד

פרופ' צבי בנטואיץ
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
' מהחטיבה למדעי היסוד

פרופ' רוני אפטה
פרופ' ילנה וורונוב

Techniques used in the laboratory include tissue culture and in vitro work,
molecular biology techniques and in vivo work. These are applied to cuttingedge issues in cytokine and tumor immunobiology, stem cell biology and
angiogenesis.
Identification and study of the function of the mutations causing genetic diseases,
specifically in the Negev population. This research first benefits the families and their
societies with pre and post natal diagnosis of the diseases. Moreover, the advance in
the genetics field enables the identification of the mutated genes without prior
knowledge about their function. Elucidation of the roles played by these genes has
the potential to shed light on new pathways and may pave the way to the
development of new therapeutic modalities aimed at inhibiting the pathologies.

131  חדר,בניין הפקולטה

ruthi@bgu.ac.il
08-6479967
, בנין פתולוגיה,בי"ח סורוקה
356 חדר

1. Computational Neuroscience; Theoretical Neuroscience; Neurophysics.
2. Statistical Mechanics and Dynamics of information coding and learning in the
central nervous system.
3. The Neural Code.
4. Fast Coding in the visual and the auditory systems.
5. Plasticity and Learning in the central nervous system.
In my lab we apply tools and concepts from: Statistical Mechanics, Nonlinear
Dynamics, Theory of Disordered Systems and Information Theory to
the investigation of the central nervous system. The two main topics we focus on
are:
 * The nature of the neural code/
 * Stochastic dynamics of learning and plasticity in the brain.

shmaoz@bgu.ac.il
08-6477324

1. The cellular organization of the mammalian neocortex.

yaela@bgu.ac.il
08-6477329

2. Neuronal – glia interactions in health and disease.
3. Mechanisms of epilepsy.
. תפקיד המיטוכונדריה בנזק לבבי ומוחי כתוצאה מתהליכים איסכמיים.1
. התהליכים המולקולריים הקשורים לוויסות כמות הסידן במיטוכונדריה.2
.וריפוי פצע, זיכרון, תפקיד יון האבץ בתהליכי למידה.3
. התהליכים המולקולריים הקשורים לוויסות רמת האבץ התאי.4

פרופ' רותי פרברי

המחלקה לפיזיולוגיה וביולוגיה תאית
דר' מעוז שמיר

433  חדר,בניין הפקולטה

פרופ' יעל אמיתי

421  חדר,בניין הפקולטה
sekler@bgu.ac.il
08-6477318
425  חדר,בניין הפקולטה

פרופ' ישראל סקלר

פרופ' חוה גולן

havag@bgu.ac.il
08-6479974
08-6479961/2
בי"ח סורוקה ,בנין פתולוגיה ,חדר
348 ,326

פרופ' דוד גולומב

golomb@bgu.ac.il
08-6477325

1. Theoretical and computational neuroscience; neurophysics.
2. Dynamics of cortical and thalamic neuronal networks.
3. Active touch and the whisker somatosensory-motor system: theoretical and
modeling approaches.

gitelman@bgu.ac.il
08-6479973

בקרה מולקולרית וגנטית על תהליכי התמיינות בזמן התפתחות עוברית ובשיקום רקמות.
 .1שימוש בשיטות של ביולוגיה מולקולרית והנדסה גנטית למחקר על בקרה מולקולרית של
התפתחות.
 .2תהליכים מולקולריים המעורבים בהתפתחות ראשונית של המוח והראש ,בהיבט נדידה,
התמיינות ומוות תאי (אפופטוזיס).
 .3גנים המעורבים בהתפתחות הלב וכלי דם.
 .4גנים המעורבים בשיקום שרירי השלד.

בניין הפקולטה ,חדר 427
דר' אינה גיטלמן

דר' דניאל גיטלר

בי"ח סורוקה ,בנין פתולוגיה,
חדר 329
gitler@bgu.ac.il
08-6477325
בניין הפקולטה ,חדר 427

פרופ' אריה מורן*
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף
פרופ' אריאל טרסיוק

קבוצתנו עוסקת בהשפעות אפיגנטיות וסביבתיות על התפתחות המוח בעובר ,בפרט:
 .1גורמים גנטים ואפיגנטים באוטיזם
 .2חשיפה לתרופות נוגדות אפילפסיה במהלך ההריון הינה גורם סיכון להפרעות
התנהגותיות .הבסיס המולקולרי להפרעות אלו יבדק.
 .3ביטוי גנים במוח העובר בעקבות מחסור בחמצן במהלך ההריון.
 .4בקרה של מחזור התא והאירגון השכבתי במוח בעקבות חוסר חמצן במהלך ההריון.
 .5חוסר חמצן במוח העובר כבסיס למחלות נפש.

arie@bgu.ac.il
08-6477331
בניין הפקולטה ,חדר 429
tarasiuk@bgu.ac.il
08-6403049

1. The molecular mechanisms that control the availability of synaptic
vesicles and their effect on presynaptic short-term plasticity.
2. Elucidation of the basis for the recently described feedback between
exocytosis, endocytosis and synaptic vesicle mobilization.
3. Development of contemporary optical methodologies to investigate
synaptic function.
4. The mechanism of epileptogenesis in mice lacking all synapsin genes,
concentrating on the balance between excitation and inhibition
1. Regulation of cardiac calcium channels at cellular and in vivo.
2. Molecular mechanism and signal transduction in ischemia reperfusion.
3. Molecular mechanism for ion channels regulation in mammalian cells.

 .1מעורבות עלייה בהתנגדות קנה-הנשימה בפיגור בגדילה בחולדות מתפתחות – תפקוד
השינה
וציר הורמון הגדילה ,היבטים פיזיולוגיים ומולקולריים.
 . 2הבנת מנגנונים המעורבים בפרשת הורמון גדילה והשפעתם על השינה והגדילה.

,גדילה היפותלמי- לבחון השפעה של שינה מקוטעת על תכולת הורמון מגרה הורמון.3
.וציר הורמון הגדילה הסיסטמי ובקודקוד הצמיחה בעצמות
 לבדוק את השפעה של עלייה כרונית בהתנגדות דרכי האוויר העליונות על תפקוד הסרעפת.4
.ומעורבות אפשרית של נזק חמצוני בפיגור בגדילה

, בניין חטיבת הילדים,בי"ח סורוקה
היחידה להפרעות שינה

1. Cortical neurophysiology; channel biophysics.
2. Modulation of sodium channels by endogenous polyamines and its
implications for neuronal
and circuit function.
3. Sodium channel properties and action potential encoding by neocortical
neurons: from experiment to theory.
4. Integration and excitability of thin neuronal processes: electrophysiology,
fast fluorescence imaging and computer simulations.

Ilya@bgu.ac.il
08-6477335

1. Linking Biophysics, Computation, and Function in Sensory Neurons.
2. Neuronal Mechanisms Underlying Sensory Perception.
3. The Relations between Cellular and Network Mechanisms underlying
Sensory Systems Function.

razouz@bgu.ac.il
08-6479851

1. Diving Physiology and Medicine.
2. Hyperbaric Neurophysiology (High pressure neurological syndrome,
HPNS)
3. Pressure (compressed helium) modulation of currents in NMDA receptor
types.
4. Pressure (compressed helium) modulation of currents in voltage
dependent
Ca-channel types.
5. Computer simulations of cellular and brain models behavior under
pressure conditions.

ramig@bgu.ac.il
08-6477343

1. The role of blood-brain barrier in brain diseases.
2. Blood-brain barrier imaging in experimental animals and humans.
3. Cholinergic dysfunction in epilepsy.

alonf@bgu.ac.il
08-6479879

פרופ' איליה פליידרביש

פרופ' רוני עזוז

447  חדר,בניין הפקולטה
*פרופ' יורם גרוסמן
* פרופ' אמריטוס – נדרש מנחה נוסף

441  חדר,בניין הפקולטה

פרופ' אלון פרידמן

4. Brain dysfunction in post-traumatic stress disorder: from animal models to
human patients.

 חדר, בניין הפנימיות,בי"ח סורוקה
651

The role of zinc homeostasis in mammalian cell physiology. focusing on:
 Zinc sensing metabotropic receptor signaling pathways in epithelial cells.
 The role of the zinc sensing receptor in wound healing and in colonocyte
and prostate cancer cell survival and proliferation.
 Zinc transporters mechanism of activity.
The role of the zinc sensing receptor in regulating neuronal function and
excitability.

hmichal@bgu.ac.il
08-6477318

The research primarily focuses on the role of cholesterol-enriched membrane
micro-domains (lipid rafts) in supporting growth and survival-promoting signaling
in cancer cells. The following issues are in the scope of the research:
 The contribution of cholesterol rafts to generation of calcium microdomains, which accelerate calcium signaling
 The functional coupling of mitochondria to raft micro-domains in
generating a strong calcium signals
 The potential application of cholesterol-targeting agents in cancer therapy

dmitrif@bgu.ac.il
08-6477319

Zinc homeostatic proteins and their regulation of extracellular zinc and cadmium

szeev@bgu.ac.il
08-6477303

and intracellular zinc; the role of zinc in subcellular communication.

פרופ' מיכל הרשפינקל

339  חדר,בניין הפקולטה

דר' דימיטרי (דניאל) פישמן

221 חדר,בניין הפקולטה
פרופ' זאב סילברמן

 Zinc chelation as a strategy for regulating apoptosis in the brain and testis.
 FACS analysis of zinc behavior in CNS neurons.
 Immune EM to define synaptic relations in the CNS following implantation of
stem cells in the injured rat spinal cord.
 Sertoli cells and the stem cell niche in the testis.
Laboratory for Molecular, Developmental and Behavioral Neuroscience
The goals of our lab are to:
• Identify genes controlling the development of the mammalian brain.
• Investigate how genes determine behaviour and how mutations lead to
abnormal behaviour associated with psychiatric disorders.

325  חדר,בניין הפקולטה

claude@bgu.ac.il
08-6477320

דר' קלוד ברודסקי

• Test the potential of genes to differentiate stem cells to neurons and study their
neuroprotective effects in models of neurological diseases.

343  חדר,בניין הפקולטה

My laboratory focuses on cardiac electrophysiology and on the molecular
substrate for cardiac arrhythmias. We utilize a unique technology for in-vivo
pacing to simulate atrial arrhythmias and to learn about the effect of pacing on
cardiac function in rodent models. In addition, we use various ex-vivo and in-vitro
tools to learn about the molecular effects of genes of interest in the heart
including a state-of-the-art calcium & contractility imaging system for primary
cardiomyocytes.
Topics:
1) Echocardiographic and Molecular Characterization of a new rodent
model of pacemaker induced-cardiomyopathy.
2) Molecular characterization of a novel rat model mimicking atrial
fibrillation.
3) Role of the protein ZnT-1 as a regulator of cardiac function.

tzion@bgu.ac.il
08-6479987

We are seeking highly motivated individuals with strong biophysical/bio-materials
skills. Our research is focused on the nanomechanics and dynamics of retrovirus
replication and the function of the inner ear. More details on our research are
available on our website and in our recent publications
(http://roussolab.med.ad.bgu.ac.il/)
The main focus of the research in my laboratory is on the toxic mechanisms of
misfolded proteins in neurodegenerative diseases with special emphasis on
amyotrophic lateral sclerosis (ALS, Lou Gehrig’s disease). In addition, we are
studying the role of mitochondrial dysfunction in the pathogenesis of
neurodegenerative disorders. A growing body of evidence suggests that
mitochondrial dysfunction plays a role in the pathogenesis of various
neurodegenerative disorders, including ALS. Familial forms of ALS resulting
from mutations in SOD1 are characterized by mitochondrial dysfunction. Mutant
SOD1 acquires a “toxic gain of function”, but the mechanisms whereby it causes
motor neuron cell death are still unclear. We have shown that misfolded SOD1
localizes to affected mitochondria, where it interacts with other proteins causing
a toxic effect.
We combine biochemistry, molecular biology and use both cellular and animal
models to investigate the molecular mechanisms involved in ALS pathogenesis
Bone is a dynamic tissue that undergoes continual remodeling through our life to

roussoi@bgu.ac.il

attain and preserve skeletal, size, shape and structural integrity and to regulate

דר' יורם עציון

 חדר, בניין הפנימיות,בי"ח סורוקה
606

adriani@bgu.ac.il

פרופ' איתי רוסו

דר' אדריאן ישראלסון

בנין הפקולטה
08-6477325
050-7373710

nlevaot@gmail.com
Phone: 0502842636

דר' נועם לבאות

mineral homeostasis. Bone remodeling is a tightly coordinated process which
requires the synchronized activities of multiple cellular participants to ensure that
bone resorption and formation occur sequentially at the same anatomical

,בניין הפקולטה
318  ו320 חדר

location to preserve bone mass. The focus of our laboratory is to delineate the
means by which bone cells differentiate and function at the cellular and
molecular levels and use this information to understand the pathogenesis of
bone diseases.

Research in my laboratory focuses on understanding the neurobiology of stressrelated disorders, using animal models of psychopathology. My main research
area is studying the neural mechanisms of Post-Traumatic Stress Disorder
(PTSD) using a rat model developed in my lab. We employ behavioral,
physiological, pharmacological, biochemical and morphological tools to study
the molecular alterations in these animal models.
I study questions, such as:

Why do some individuals who are
exposed to stress develop PTSD while others do not?

What renders one individual
susceptible and another resilient to adverse experiences?
Some of these distinctions are most certainly related to functional
psychological factors, but the molecular pathways underlying fear neural
circuitry in animals expressing high vs. low fear responses have not been
demonstrated, nor has the relationship between these neural circuits and
peripheral markers been determined.

What areas of the brain and which
neurobiological mechanisms are involved in Exposure to predator odor-a
model for Post Traumatic Stress Disorder (PTSD).these processes?
In addition, we use animal models of psychiatric illnesses such as Post Stroke
Depression and Post Partum Depression.

hagitc@bgu.ac.il
08-6401742

בי"ח פסיכיאטרי

פסיכו פרמקולוגיה

פרופ' חגית כהן

Victor Novack MD PhD, is a Senior Physician (Internal Medicine) and head of
Clinical Research Center at Soroka University Medical Center. Prior to the
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development, especially if they occur during critical windows of development,
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biological samples, anthropometric measurements and questionnaires, and to
study their effects on general and reproductive health throughout life.
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Ph.D, Weizmann Institute, 2007
Research Interests: Nanoscience with Attosecond Pulses
efromker@bgu.ac.il

FUHRMANN, PAUL A. - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Columbia Univ., 1967
Research Interests: Mathematical theory of control systems. Operator theory in Hilbert space
paf@math.bgu.ac.il

GABRIYELYAN, SAAK – mathematics
Ph.D., Kharkov State University, 1992
Research Interests: Topological groups (general theory), abstract harmonic analysis, topological dynamics
saak@math.bgu.ac.il
GANOR, JIWCHAR - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 1992
Research Interests: Environmental Geochemistry. Kinetics of dissolution and precipitation of minerals at low
temperature-laboratory experiments and modeling.
ganor@bgu.ac.il

GEDALIN, MICHAEL - Physics
Ph.D., Space Res. Inst., Moscow, 1986
Research Interests: Plasma physics. Astrophysics and space physics. Nonlinear phenomena.
gedalin@bgu.ac.il
GERSANI, MORDECHAI - Life Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ. 1980
Research Interests: Penotypic plasticity in the root system of desert plants. Integration between parts of the root
system as a response to environmental factors. Below ground habitat selection in plants. I test among a passive model
of habitat selection, an animal-based model (ideal free distribution, Fretwell and Lucas 1970), and a game theoretic
model that permits plants to adjust their root growth strategy to the roots of ompeting plants.
gersani@bgu.ac.il
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GERSTEN, ALEXANDER - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1967
Research Interests: Foundation of quantum physics. Applications of physics in medicine.
gersten@bgu.ac.il

GERTSBAKH, ILYA - Mathematcis (Emeritus)
Ph.D., The Latvian Acad. of Sciences, 1964
Research Interests: Applied probability & statistics. Operations research. Reliability theory.
eliahu@math.bgu.ac.il

GHEBER ,LEAH - Chemistry and Clinical Biochemistry
Ph.D., Ben-Gurion University, 1995
Research Interests: molecular motors, single molecule proteins studies, mitosis, cell-cycle regulation, microtubules,
cancer, real-time fluorescence imaging, Fluorescence Recovery After Photobleaching (FRAP) on living cells
lgheber@bgumail.bgu.ac.il

GILL, DAVID - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1958
Research Interests: Biological physics.
dgill@bgu.ac.il

GLASER, ROBERT - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Rutgers Univ., 1969
Research Interests: Stereochemistry. Nuclear magnetic resonance (NMR) spectroscopy.Drug polymorphism by solidstate NMR. Drug structure determination. Molecular modeling. Structural medicinal chemistry.
glaser@bgu.ac.il

GLASNER, YAIR - Mathematics
Ph.D Hebrew university of Jerusalem, 2002
Research Interests: Arboral group theory, graph theory, p-adic Lie groups and their lattices.
yairgl@math.bgu.ac.il
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GOLDBERG, MAYER - Computer Science
Ph.D., Indiana University, 1996
Research Interests: Programming languages, lambda Calculus & combinatory logic, functional programming, threaded
code, interactive proof assistants.
gmayer@cs.bgu.ac.il

GOLDSHTEIN, VLADIMIR-Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Novosibirsk State Univ., 1971
Research Interests: Functional analysis. Analysis on manifolds. Quasiconformal mappings. Chemical engineering
science.
vladimir@math.bu.ac.il

GOLOMB, DAVID - Physiology and Neurobiology, Physics
Ph.D., The Hebrew Univ., 1991
Research Interests: Theoretical and computational neuroscience. Nonlinear dynamics of neuronal networks and
systems. Information processing in the somatosensory system.
golomb@bgu.ac.il

GOREN, LIRAN - Geological & Environmental Sciences
Ph.D. Weizmann Institute of Science 2010
Research interests: Earth surface and near surface dynamics, Landscape evolution, Tectonic geomorphology, Granular
mechanics with and without pore fluid, Landslides, Shear zones.
goren@bgu.ac.il

GOREN, SHAUL - Physics (Emeritus)
Ph.D., McMaster Univ., Canada, 1968
Research Interests: Nuclear magnetic resonance. Spin relaxation. Superconductivity.
shaulg@bgu.ac.il
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GORODETSKY, GAD - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1968
Research Interests: Ultrasonics. Magnetism. Thin films.
gorodet@bgu.ac.il

GORODETSKY, MALKA - Chemistry & Education (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1964
Research Interests: Chemical education. Problem solving in science. Teachers' Development. School interventions.
malka@bgu.ac.il
GRANOT, ROI - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Scripps Institution of Oceanography, UCSD, 2009
Research Interests: Global plate tectonics, Construction of the oceanic crust and the Geomagnetic field
rgranot@bgu.ac.il

GRANOT, YOSEF - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1973
Research Interests: Signal transduction regulated biochemical functions induced by growth factors and peptide
hormones. Tyrosine kinase activity of growth factor receptors. Inhibitors of the tyrosine kinase activity as regulators of
cell biochemical functions. The mitogen activated protein kinases as targets for novel chemotherapoitics.
ygranot@bgu.ac.il

GROSFELD, EYTAN - Physics
Ph.D - Weizman Institute of Science – 2002
Research Interests: Topological phases in condensed matter systems, including p-wave superconductors, topo-logical
insulators, and the quantum Hall effect.
grosfeld@illinois.edu

GUDES, EHUD - Computer Science (Emeritus)
Ph.D., Ohio State University, 1976
Research Interests: Data Bases. Data Security. Data Mining.
ehud@cs.bgu.ac.il

26

GUENDELMAN, EDUARDO - Physics
Ph.D., Mass. Inst. Tech., U.S.A. 1985
Research Interests: Elementary particles. Gravity theory. Quantum field theory. Cosmology.
guendel@bgu.ac.il

GUR ,EYAL - Life Sciences, NIBN
Ph.D. , Tel Aviv University, 2005
Research Interests: Protein quality control mechanisms in Bacteria
gure@bgu.ac.il

GUREVICH, NADYA - Mathematics
Ph.D., The Weizmann Inst., 2000
Research Interests: Automorphic forms. L-Function.
ngur@math.bgu.ac.il
HASSON, ASSAF - Mathematics
Ph.D., Hebrew university of Jerusalem, 2004
Research Interests: Model theory
hassonas@math.bgu.ac.il

HATZOR, YOSSEF H. - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Univ. of California, Berkeley, 1992
Research Interests: Rock mechanics, Rock slope stability, Tunneling, Discontinuous deformation analysis (DDA),
Earthquake engineering, Mechanical and petrophysical behavior of carbon rich chalks, Shear strength of rock joints.
hatzor@bgu.ac.il
HAVIV, ITAI - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ. of Jerusalem., 2008
Research Interests: Tectonic geomorphology, low-temperature thermochronology, surface processes and geodynamics.
Interactions between surface processes, climate and tectonics. Orogenic processes. Waterfalls mechanics. Bedrock
channel evolution.
haviv@bgu.ac.il
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HENDLER, DANNY- Computer Science
Ph.D, Tel-Aviv University, 2001
Research Interests: Distributed computing: distributed algorithms and lower bounds, multi-core systems, transactional
memory, scalable shared-memory synchronization, dynamic load-balancing, local-spin mutual exclusion.
Communication networks: packet classification using content-addressable-memory, machine learning: time-series
anomaly detection.
hendlerd@cs.bgu.ac.il

HIRSHBERG, ILAN - Mathematics
Ph.D., University of California at Berkeley, 2003.
Research Interests: Operator algebras.
ilan@math.bgu.ac.il

IDAN HOD- Chemistry.
PhD. Bar-Ilan University, 2013.
Research interest: Design of functional porous organic-inorganic materials for energy applications, with an emphasis on
photo-electrochemistry for solar fuels generation.
Idan.hod@northwestern.edu

HORMADALY , JACOB –Chemistry (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1977
Research Interests: Inorganic glasses. Glass chemistry and spectroscopy of rare earth and transition metal ions in
glasses. Crystallization of glasses. Property composition relations in glass. Lead-free glasses. Solid state chemistry.
Conducting oxides. Thick film materials and technology . Lead-free thick film resistors and sensors. Glasses for thick film
materials. Electrical conduction mechanisms of thick film resistors.
hormadj@bgu.ac.il
HOROVITZ, BARUCH – Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1976
Research Interests: Condensed matter physics. Phase transitions. Statistical mechanics.
baruch@bgu.ac.il
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HOROWITZ, YIGAL - Physics (Emeritus)
Ph.D., McGill Univ., Canada., 1968
Research Interests: Radiation physics. Radiation Induced thermoluminescence.
yigal@bgu.ac.il

ISSAR, ARIE S. - Geological & Environmental Sciences (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1961
Research Interests : Hydrogeology of arid basins. Hydrological aspects of paleoclimate and climatic changes.
issar@bgu.ac.il
ITAI, CHANAN - Life Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1968
Research Interests: Stress physiology. Regulation of plant response to the Environment : drought, temperature and
salinity. Stomatal physiology.
itai@bgu.ac.il
JELINEK, RAZ - Chemistry
Ph.D., Univ. of California, Berkeley, 1993.
Research Interests: Biomimetic chemistry, biosensors, cell membranes, nanoparticles.
razj@bgu.ac.il

JUNG, GRZEGORZ - Physics
Ph.D., Inst. of Phys. of the Polish Acad. of Sci., 1980
Research Interests: Superconductivity. Noise.
jung@bgu.ac.il

KAGAN-ZUR, VARDA- Life Sciences (Retired)
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1970
Research Interests: Molecular biology of Mycorhiza and truffle cultivation.
zur@bgu.ac.il
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KAMAI, RONNIE – Structural Engineering, Geological & Environmental Sciences
Ph.D., University of California, Davis. 2011
Research Interests: Geotechnical Earthquake Engineering, Seismic Hazards, Ground Motions, Site Response.
rkamai@bgu.ac.il
KAMENESKY, MOSHE – Mathematics

Ph.D., The Hebrew University, 2007
Research Interests: model theory, algebraic geometry, valued fields, differential and difference equations, and
representation theory.
kamenskm@math.bgu.ac.il
KAMYSHNY, ALEXEY - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew University of Jerusalem, 2006
Research Interests: Aquatic biogeochemistry. Analytical biogeochemistry. Low temperature geochemistry. Stable
isotope geochemistry. Environmental geochemistry. Biogeochemical cycles of sulfur and selenium in modern and
ancient oxygen depleted aquatic systems. Modern lakes as analogs for ancient Earth’s ocean. Reactions of
anthropogenic pollutants with reduced sulfur species.
kamyshny@bgu.ac.il
KASHKUSH, KHALIL - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Institute, 2003
Research Interests: Genomics, Epigenomics and Genome Evolution. Biodiversity of polyploid plants. Polyploidy
regulation of gene expression
kashkush@bgu.ac.il

KATS, YEVGENY – Physics
Ph.D, Harvard University - 2010
Research Interests: Theoretical Partice Physics
Yevgeny.kats@gmail.com
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KATZ, BENJAMIN - Chemistry (Emeritus)
D.Sc., The Technion, 1967
Research Interests: Physical chemistry. Molecular dynamics. Laser chemistry. Spectroscopy. Use of colloid
semiconductors in biophysical systems.
benikatz@bgu.ac.il
KATZ, MATYA - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 1995
Research Interests: Computational Geometry (CG) – theory and applications; geometric software. Theoretical work in
CG focusing on optimization algorithms, and devising efficient geometric data structures and algorithms for input
models tailored to real-world data. Issues in Computer Graphics, GIS, Wireless communication networks, Facility
location and layout of VLSI circuits and Robotics.
matya@cs.bgu.ac.il

KATZIR, YARON - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 1998
Research Interests: Igneous and metamorphic petrology. Stable and radiogenic isotope geochemistry. Tectonics of
orogens focused on the Alpine-Himalayan chain and the Pan-African orogen.
ykatzir@bgu.ac.il
KEASAR, CHEN – Computer Science, life science
Ph.D., Hebrew University, 1997
Research Interests: Structure prediction of proteins. An attempt to break the "Second Level" of the genetic code, that is,
the coding of structure and function by amino acid sequences.
chen@cs.bgu.ac.il

KEDEM, KLARA - Computer Science (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv University, 1989
Research Interests: Computational geometry, computer vision, graphics, and image processing
klara@cs.bgu.ac.il
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KERNER, DMITRY – Mathematics
Ph.D., Tel Aviv University, 2007
Research Interests: Algebraic Geometry, Singularity Theory, Commutative Algebra
kernerdm@math.bgu.ac.il

KESHET, URI - Physics
Ph.D - Weizman Institute of Science – 2001
Research Interests: Astrophysics, Collisioukm Shocks, Galaxy Clusters.
ukeshet@cpa.harvard.edu

KIFLAWI, MOSHE - Life Sciences,
The Interuniversity Inst. for Marine Sciences in Eilat.
Ph.D.: Univ. of New Mexico, USA, 1999.
Research Interests: Community & evolutionary ecology. Early life-history of coral-reef fish.
mkiflawi@bgu.ac.il
KISCH, HANAN J. - Geological & Environmental Sciences (Emeritus)
D.Sc., Univ. of Amsterdam, 1962
Research Interests :Very-low-grade metamorphism and burial diagenesis. Metamorphic microfabrics. Metamorphic
white micas: illite/phengite 'crystallinity', lattice parameter bo and metamorphic P/T gradients, chemical composition,
Na/K micas, deconvolution of XRD reflections . Slaty and crenulation cleavage - development and quantification of
intensity. Lattice-preferred orientation. Metamorphism in marginal zones of orogenic belts: Scandinavian Caledonides,
Western Alps,Hellenides, Archaean greenstone belts. Rock-forming minerals, especially amphiboles and phyllosilicates.
kisch@bgu.ac.il

KLEIN-BEN DAVID , OFRA – Geological & Environmental Sciences and waste-management research
Ph.D., The Hebrew Univ., 2006
Research Interests: Environmental Geochemistry: colloid migration in the environment, contaminant sorption in natural
environments. Waste management :pyrolysis and gasification of solid organic waste, waste immobilization in
cementitious and geopolymeric matrixes.

ofrak1@gmail.com
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KOJMAN, MENACHEM - Mathematics
Ph.D., The Hebrew Univ.,1994
Research Interests: Infinite combinatorics. Model theory. Infinite graph theory. PCF theory. Topology and forcing.
kojman@math.bgu.ac.il

KONTOROVICH, ARYEH – Computer Science
Ph.D., Carnegie Mellon University, 2007
Research Interests: Probability theory: concentration of measure, mixing. Statistics, empirical processes. Machine
learning theory: algorithms and generalization bounds in metric spaces. Automata theory: kernel methods for learning
languages.
karyeh@cs.bgu.ac.il
KORN, CHARLES - Physics (Retired)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1972
Research Interests: Nuclear magnetic resonance.High Tc superconductors.
korn@bgu.ac.il
KOZUCH, SABASTIAN - Chemistry
Ph.D., The Hebrew Univ. 2009
Research Interests: Quantum Chemistry, Catalysis, Kinetics, Organometallic Chemistry, Electronic Structure, Quantum
Mechanical Tunneling, Cross-Coupling Reactions, Nanocatalysis.
kozuch@post.bgu.ac.il
KRICHEVSKY, OLEG - Physics
Ph.D., The Weizmann Inst., 1996
Research Interests: Biological physicis. Condensed matter physics. Physics of complex fluids.
oleg@bgu.ac.il
LEMCOFF, N. GABRIEL - Chemistry
Born: 1969, Argentina
Ph.D.: 2002, Tel-Aviv University
Senior Lecturer, October 2004.
Research Interests: Synthetic Organic Chemistry,Dendrimer and Polymer Chemistry, Polymer analysis, Cross-linking
strategies, Supramolecular Chemistry, Ruthenium Olefin Metathesis, Polyacetal virtual dynamic combinatorial libraries
and Molecular Modeling.
lemcoff@bgu.ac.il

33

LEVIN, MICHAEL - Mathematics
Ph.D., Haifa Univ., 1993
Research Interests: Topology.
mlevine@math.bgu.ac.il

LIBERSAT, FREDERIC - Life Sciences
Ph.D., Univ. of Bordeaux, 1986
Research Interests: Neural basis of animal behavior. Neuronal plasticity.
libersat@bgu.ac.il

LIKHTENSHTEIN, GERTZ - Chemistry (Emeritus)
D.Sc., Inst. Chem. Phys., Moscow, 1972
Research Interests: Chemical biophysics. Mechanism of enzyme catalysis. Structure and dynamics of proteins and
biomembranes. Biosensors.
gertz@bgu.ac.il

LIN, MICHAEL - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ. 1971
Research Interests: Operator ergodic theory.Markov processes. Functional analysis.
lin@math.bgu.ac.il
LUBLINSKY, MICHAEL – Physics
PhD, The Technion, 2002,
Research Interests: Theoretical high energy/nuclear physics.
lublinm@bgu.ac.il

LUKATSKY, DAVID (DIMA)- Chemistry
Ph.D., Weizmann Inst., 2003
Research Interests: Physical chemistry and biophysics. Design Principles of Protein Interaction Specificity. Promiscuity
and Plasticity in Protein Interaction Networks. Biological Self-assembly.
lukatsky@bgu.ac.il
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LYUBARSKY, YURI – Physics
PhD, Space Research Institute, Moscow, 1984
Research Interests: High energy astrophysics.Plasma astrophysics. Relativistic magneto-hydrodynamics.
lyub@bgu.ac.il

MANASSEN, YISHAY - Physics
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1988
Research Interests: Scanning probe microscopy. Nanomagnetism. Kinetics of epitamal growth. Nano-device fabrication.
Development of new scanning probe techniques. Corrosion of heavy metal.
manassen@bgu.ac.il

MANEVICH, ROMAN - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 2009
Research Interests: Programming Languages, Formal Verification, Static Analysis by Abstract Interpretation, Shape
Analysis, Program Synthesis, Concurrent Programming.
romanm@cs.bgu.ac.il

MARKIEWICZ, DANIEL - Mathematics
Ph.D., UC Berkeley, 2002
Research Interests: Operator algebras
danielm@math.bgu.ac.il

MARKUS, ALEXANDER - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Baku, USSR, 1959
Research Interests: Operator theory. Functional analysis. Matrix theory.
markus@math.bgu.ac.il
MEDALIA, OHAD - Life Sciences, NIBN
Ph.D., Weizmann Inst., 2002
Research Interests : Cryo-EM. Cryo-tomography of cells and organellles. Structure analysis of the nuclear transport
machinery. Cytoskeletal architecture.
omedalia@bgu.ac.il

35

MEIDAN, DGANIT- Physics
Ph.D, Weizmann inst. – 2009
Research interests : Condensed matter theory
Dganit@bgu.ac.il

MEIJLER, MICHAEL - Chemistry
Ph.D., Weizmann Inst., 2003
Research Interests: Bioorganic Chemistry.Organic chemistry. Molecular recognition. Quorum Sensing. BacterialEukaryotic Communication. Anti-Cancer Agents.
meijler@scripps.edu

MEIR, YIGAL - Physics
.Ph.D., Tel-Aviv Univ. 1988
Research Interests: Condensed matter theory. Mesoscopics and many body problems.
ymeir@bgu.ac.il

MEISELS, AMNON - Computer Science (Emeritus)
Ph.D. in Physics, Ben Gurion University, 1979
Research Interests: Constrained Agents – Search, Cooperation & Coordination; Boolean games.
am@cs.bgu.ac.il

MELKMAN, AVRAHAM - Computer Science (Emeritus)
Ph.D., in Physics, University of California at Berkeley, 1971
Research Interests: Bioinformatics, Algorithms for Boolean networks.
melkman@cs.bgu.ac.il
MERON, EHUD - Physics
Ph.D., The Weizmann Inst., 1986
Blaustein Inst. for Desert Research
Research Interests: Nonlinear dynamics and pattern formation. Physics of complex systems. Theoretical ecology.
ehud@bgu.ac.il
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MEYEROVITCH, TOM- Mathematics
Ph.D., Tel Aviv University, 2009
Research Interests: symbolic dynamics, ergodic theory and probability
mtom@math.bgu.ac.il

MEYERSTEIN, DAN - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1965
Research Interests: Inorganic chemistry. Catalysis. Radical chemistry. Redox processes. Complexes with metal carbon
bonds. Bioinorganic chemistry
danmeyer@bgu.ac.il

MILLER, YIFAT - Chemistry
Ph.D., Hebrew University of Jerusalem, 2007
Research Interest: Amyloids, Self-assembly of peptides, Neurodegenerative diseases, type II diabetes.
ymiller@bgu.ac.il

MILO, ANAT - Chemistry
Ph.D. Weizmann Institute 2011
Research Interests: Catalysis, CO2 activation, Physical Organic Chemistry, Non-Covalent Interactions, Chirality, Origin of
Life, Selectivity, Mathematical Modeling, Biomimetic Processes, Functional Organic Materials, High-throughput, Dataintensive (Big Data), Stereochemistry, Mechanistic Studies, Kinetic Isotope Effects.
MISHMAR, DAN - Life Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 2000
Research Interests: Population genetics of human mitochondrial genetic variation. Genetics of age related disorders:
type II diabetes and age-related macular degeneration. Mitochondrial evolution.
dmishmar@bgu.ac.il
MIZRAHI, ITZHAK - Life Sciences
Ph.D., Tel Aviv University 2008
Research Interests: Mechanisms and forces governing complex microbial communities coined “microbiomes".
imizrahi@bgu.ac.il
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MIZRAHI, YOSEF - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1972
Research Interests: Introduction of wild fruit trees as crops to desert areas. Production under salinity. Biology of cacti.
Nonripening mutants. Secondary metabolites from exotic edible fruits
mizrahi@bgu.ac.il
MOALEM, AMNON - Physics (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1972
Research Interests: Nuclear reaction and nuclear structure: Meson hydroproduction. CP and CTP violations in 1020)?
MeV) decays. Chiral theory of vectors. Nuclear medicine. Pseudoscalars and baryons.
moalem@bgu.ac.il

MOKARI , TALEB - Chemistry
Ph.D. Hebrew University, 2006
Research Interests: Nanoscience and Nanotechnology. Synthesis and characterization of novel nanostructures.
Renewable energy: Fuel Cells (Hydrogen and Methanol), photo-voltaic (PV). Studying the toxicity of nanomaterials and
developing new models to predict their impact on the environment.
MORDECHAI, SHAUL - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ,. 1972
Research Interests: Optical diagnostics and medical informatics.
shaulm@bgu.ac.il

MOREH, RAYMOND - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1965
Research Interests: Nuclear physics. Surface physics. Scanning tunneling microscope.
moreh@bgu.ac.il
NEIMAN, OFER - Computer Science
Ph.D., Hebrew University , 2009
Research Interests: Theoretical computer science, more specifically combinatorics, discrete geometry, metric spaces,
and their application to computer science and algorithms
neimano@cs.bgu.ac.il

38

NIR, EYAL - Chemistry
Ph.D., The Hebrew Univ., 2004
Research Interests: Biophysics, Physical-Chemistry. Proteins and DNA- Structure Dynamics Interaction and Function,
Protein-Folding, DNA Mechanical Properties. Understanding Biological Processes on Molecular Level. Developing
Methods in Single-Molecule Fluorescence Spectroscopy, Photo-Physics.
enir@bgu.ac.il
ONN, URI - mathematics
Ph.D., Technion, 2003
Research Interests: Representation theory
urionn@math.bgu.ac.il

OPPENHEIM, IZHAR – mathematics
Ph.D, Tecnion, 2012
Research Interests: geometric group theory

OREN, SIGAL- Computer Science
Ph.D., Cornell University, 2013
Research Interests: Algorithmic social science, Social Networks, Algorithmic game thoery, Theoretical computer science
sigal3@gmail.com

OVADIA, OFER - Life Sciences
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1999
Research Interests: Developing analytical theory and computational models linking evolutionary biology and population/
community ecology. Using molecular techniques and arthropod communities as a model system to investigate links
between trait (e.g. morphology, behavior and life history) variation and population/ community dynamics.
oferovad@bgu.ac.il

OWEN, DAVID - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Johns Hopkins Univ., 1970
Research Interests: Quantum electro-dynamics. Field theory. Kaluza-Klein. General relativity.Dark matter.
owen@bgu.ac.il
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PAKOVICH, FEDOR - Mathematics
Ph.D., Inst. Fourier, Grenoble Univ., 1997
Research Interests: Complex analysis. Number theory.
pakovich@math.bgu.ac.il

PAPPO, DORON- Chemistry
Ph.D. Tel-Aviv University, 2006
Research Interests: Organic Chemistry, Synthetic Methodology, Catalysis, Total Synthesis of Natural Products,
Supramolecular Chemistry.
pappod@bgu.ac.il

PAROLA, ABRAHAM - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Brandeis Univ., 1974
Research Interests: Biophysical chemistry. Membrane dynamics. Membrane lipid-protein interaction. Single photon and
phase modulation spectrofluorometry. Tryptophanase (Tnase): quarternary structure vs. activity: cold and high pressure
inactivation; biofilm formation; TNase inhibitors as antibiotics,Adenosine deaminase complexing protein
(ADCP=CD26=DPPIV) and ADA as a malignancy marker Antiangiogenic drugs. Cell cycle and membrane domains: DnaA
and macromolecular crowding. Apoptosis, necrosis and autophagy. Diagnostics: determination of fetal lung maturity by
non-invasive methods; determination of drug levels in body-fluids by 3D fluorescence. Bioelectromagnetics
aparola@bgu.ac.il

PELLY, ITHAMAR - Geological & Environmental Sciences (Retired)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1967
Research Interests: Analytical geochemistry. Applied geochemistry and mineralogy. Thermal analysis. Heating stage
microscopy.Environmental chemistry. Neutralization of acidic sludges using coal fly ash.
ipelly@bgu.ac.il

PERETZ, RONEN - Mathematics
Ph.D., The Technion, 1989
Research Interests: Algebraic geometry. Polynomial mappings. Complex analysi (extremal problems, geometric function
theory, circle packing).
ronenp@math.bgu.ac.il
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PINES, EHUD - Chemistry
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1989
Research Interests: Laser spectroscopy of ultrafast phenomena. Ultrafast bimolecular reaction dynamics in solution.
Acid-base processes in inhomogenons aqueous media and at surfaces of acromolecules.Non-specific (medium) control
of biological reactivity.
epines@bgu.ac.il

PINSHOW, BERRY - Life Sciences & Mitrani Dept. of Desert Ecology (BIDR) (Emeritus)
Ph.D., Duke Univ., 1975
Research Interests: Physiological ecology of desert animals; energy and water exchange between animals and the
environment; thermoregulation and osmoregulation in desert animals; body composition and water and energy
balances of birds and bats, particularly with respect to flight and migration.
pinshow@bgu.ac.il

POLAK, MICHA - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1975
Research Interests: Surface Chemistry: surface segregation and ordering (SRO, LRO) in binary and ternary alloys
including nano-clusters (Statistical Mechanical computations of site-specific compositional structures). Nano- Chemistry
: Modeling of nano-chemical equilibrium in Small groups of molecules (Statistical Mechanical formulation and
computations); Chemical kinetics in small groups.
mpolak@bgu.ac.il

POLIAKOVSKY, ARKADY- Mathematics
Ph.D., Technion - Israel Institute of Technology, 2005
Research Interests: Nonlinear Analysis, Calculus of Variations, Functions of Bounded Variation, Elliptic Partial Differential
Equations, Conservation Laws, Micromagnetics, Problems in Elasticity, Navier-Stokes Equations and General Nonlinear
Evolutions
poliakov@math.bgu.ac.il

PRIEL, ZVI - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Weizmann Inst., 1970
Research Interests: Physical chemistry and biophysics. Ciliary motion. Signal transduction. Intercullar Ca2+.
Macromolecules. Colloids. Surface science.
alon@bgu.ac.il
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PROSS, ADDY - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Sydney, 1970
Research Interests: Physical organic chemistry. Theoretical organic chemistry. Application of qualitative models for
understanding organic reactivity. Origin of life. Chemical nature of life. Mechanism for emergence of biological
complexity.
pross@bgu.ac.il

RABINOVITCH, AVINOAM - Physics (Emeritus)
D.Sc., The Technion, 1969
Research Interests: Biological physics. Nonlinear dynamics. Fracture physics.
avinoam@bgu.ac.il
RAVEH, DINA - Life Sciences (Retired)
Ph.D., Weizmann Inst., 1976
Research Interests: Genome stability: Link between the DNA damage response and the ubiquitin-proteasome system of
protein degradation. Protein quality control.
raveh@bgu.ac.il
RICH, DANIEL - Physics
Ph.D., The Univ. of Illinois at Urbana-Champaign, 1989.
Research Interests: Experimental condensed matter physics Semiconductor thin films. Optical and structural properties
of quantum nanostructures.
danrich@bgu.ac.il
RON-ZEWI, NOGA - Computer Science
Ph.D., Technion, Haifa, 2014
Research Interests: Complexity theory, coding theory
ROSENWAKS, (ZAMIK) SALMAN - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1972
Research Interests: Electro-optics. Lasers, Atmospheric processes. Laser controlled reactions. Chemical lasers,
Molecular dynamics.
zamik@.bgu.ac.il
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ROTBLAT , BARAK -Life Sciences
Ph.D., Tel-Aviv University
Research Intersts: Long noncoding RNA, tranasltion, Tumor supressors
barak.rotblat@gmail.com
RUBIN, MATATYAHU - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1976
Research Interests: Mathematical logic. Set theoretic topology complexity of algorithms.
matti@math.bgu.ac.il
RUBIN, NATAN - Computer Science

Ph.D., Tel Aviv University, 2012
Research Interests: Discrete and Computational Geometry, Algorithms and Combinatorics, The Probabilistic
Method, Combinatorial Optimization.
rubinnat@cs.bgu.ac.il
RUBINSTEIN, ISAAK – Mathematics
Ph.D., The Latvian Acad. of Science, 1973
Research Interests: Theory of transport processes and applications to semiconductors and chemical engineering.
robinst@math.bgu.ac.il
SABATO, SIVAN – Computer Science
Ph.D., Hebrew University, 2013
Research Interests: Machine learning theory and applications
SAGI, AMIR - Life Sciences, NIBN
Ph.D., The Hebrew Univ., 1989
Research Interests: Comparative and applied endocrinology. Regulation of crustacean reproduction and growth.
sagia@bgu.ac.il
SAYAG, EITAN- Mathematics
Ph.D. Tel Aviv University, 2003
Research Interests: Number theory, Automorphic Forms, Harmonic Analysis on Symmetric Spaces, Representation
Theory of p-adic groups
sayage@math.bgu.ac.il
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SCHARF, BENJAMIN - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Tel Aviv Univ., 1969
Research Interests: Theoretical chemical physics. Molecular spectroscopy. Vibronic coupling.
scharf@bgu.ac.il

SCHECHTER, MOSHE – Physics
Ph.D., The Weizmann Institute, 2002
Research Interests: Theoretical condensed matter physics: Quantum magnetism, Disordered and amorphous systems,
Glasses.
smoshe@bgu.ac.il

SEGEV, RONEN - Life Sciences
Ph.D., Tel Aviv University, 2002
Research Interests: The neural code of the retina, vision.
ronensgv@bgu.ac.il
SEGEV, YOAV - Mathematics
Ph.D., The Hebrew Univ. 1985
Research Interests: Finite groups. Finite geometries. Combinatorial topology.
yoavs@math.bgu.ac.il

SEN, RATHINDRA NATH - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1963
Research Interests: Physical applications of bundle theory. Quantum field theory. Physical fibre applications of
algebraic topology.
rsen@math.bgu.ac.il
SHAANAN, BOAZ - Life Sciences (Retired)
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1979
Research Interests: Structure determination of biological macromolecules by X-ray crystallography and structurefunction studies. Current specific interests: Structure- function studies on: ACT-domain containing enzymes
(acetohydroxy acid synthase,threonine deaminase): Poorly conserved ORFs (PCOs) from halophilic archaea. Protein
kinases. Membrane proteins (VDAC).
bshaanan@bgu.ac.il
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SHAKED, HAGAI - Physics (Emeritus)
Ph.D., Univ.of California, USA, 1963
Research Interests: Condensed matter. Crystal and magnetic structures. Neutron scattering
hshaked@bgu.ac.il

SHALOM, MENNY – Chemistry
Ph.D., Bar Ilan University, 2012
Research interest: Materials for Photoelectrochemistry and Water Splitting, supramolecular chemistry, lightweight
metal free materials
mennysh@bgu.ac.il

SHAMIR, MAOZ - Physiology & Neurobiology, and Physics
Ph.D., The Hebrew University of Jerusalem, 2005.
Research Interest: Neural coding of information. Stochastic dynamics of learning and plasticity in the brain.
shmaoz@bgu.ac.il
SHANI, ARNON - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., Weizmann Inst., 1965
Research Interests: Organic chemistry. Chemical communication (pheromones). Natural products. Jojoba utilization.
Organic photochemistry. Applied chemistry.
ashani@bgu.ac.il
SHAPIRA, MICHAL - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1985
Research Interests: 1) Translation regulation in trypanosomatids: (a) the general translation machinary. RNA structure as
a thermosensor mechanism that directs stage-specific gene expression. 2) Redox control of gene expression in the
chloroplast
shapiram@bgu.ac.il
SHAPIRO, JESSE M. - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Minnesota, 1954
Research Interests: Probability & Statistics.
jesse@math.bgu.ac.il
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SHARF ANDREI - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 2007
Research Interests: Computer graphics and geometric modeling, in particular: surface reconstruction, interactive
techniques, geometry processing, shape matching and registration, computational topology, parallel data structures,
GPGPU.
asharf@cs.bgu.ac.il
SHASHAR, NADAV- Life Sciences, Eilat Campus
Ph.D., Univ. of Maryland- 1997
Research interests : Vision in marine animals, Polarization visition, coral reef preservation, artificial coral reefs, marine
animals behavior, dolphins behaviour.
nadavsh@bgu.ac.il
SHAY, TAL - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2008
Research Interests: Computational immunology, Evolution of the immune system
talshay@bgu.ac.il

SHIMONY, EYAL - Computer Science
Ph.D., Brown University, 1991
Research Interests: Artificial Intelligence. Probabilistic Reasoning. Application of Probabilistic Reasoning to Search,
Constraint Satisfaction, Data Mining, Robotics, Pattern Recognition (Vision, Sonar Sensing), AI and Law, Spatial
Databases. Bounded Rationality and Flexible Computation (Anytime Algorithms), Decision-making under uncertainty.
shimony@cs.bgu.ac.il
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SHOSHAN-BARMATZ, VARDA - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1978
Research Interests: Coupling mechanism for ATP-dependent ion transport. Ryanodine receptor/ Ca2+ release channel.
ATP transport in synaptic vesicles. Ca2+ transport in mitochondria. Crosstalk between cellular compartments.
Mitochondrial VDAC: structure-function, apoptosis and cancer.
vardasb@bgu.ac.il

SHRIKI, OREN – Cognitive and Brain Sciences & Computer Science
Ph.D., The Hebrew Univ., 2004
Research Interests: computational neuroscience, neurological and psychiatric disorders, machine learning, brainmachine interfaces.
shrikio@bgu.ac.il
SHUKER, REUBEN - Physics (Emeritus)
Ph.D., Catholic Univ. of America, 1971
Research Interests: Quantum optics.Laser without inversion. Nonlinear optics. Raman scattering in solids. Lasers.
Discharges and modelling and optogalvanic effect and spectroscopy. Atomic physics
shuker@bgu.ac.il
SIPPER, MOSHE - Computer Science
Ph.D., Tel-Aviv University, 1995
Research Interests: Current research focuses on evolutionary computation, mainly as applied to software development
and games. Past interests include: bio-inspired computing, cellular automata, cellular computing, artificial selfreplication, evolvable hardware, artificial life, artificial neural networks, fuzzy logic, and robotics.
sipper@cs.bgu.ac.il

SIVAN, ORIT - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Hebrew University, Jerusalem, 2003
Research Interests: Isotopic environmental geochemistry of groundwater and porewater.
oritsi@bgu.ac.il

SMORODINSKY, SHAKHAR - Mathematics
Ph.D., Tel Aviv University, 2003
Research Intrests: Computational and combinatorial geometry, sensor and wireless networks, online algorithms,
discrete math.
shakhar@math.bgu.ac.il
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SOLOMON, YAAR – Mathematics
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 2013
Research Interests: Dynamical systems and discrete geometry.
yaars@bgu.ac.il
STEINITZ, RAPHAEL - Physics (Retired)
Ph.D., The Univ. of Leiden, Holland, 1964
Research Interests: Astrophysics. Solar physics.Magnetic fields. Chemical abundances. Stellar coronae. Stellar winds.
Diamagnetic effects. Dielectronic recombination. Spin correlation in binaries. Sociobiological aspects of aggression.
Violence and human culture behaviour
raphael@bgu.ac.il
TAL, MOSHE - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Univ. of California, 1965
Research Interests: The role of the active oxygen species and the antioxidative system in the mechanism of stress
tolerance. Genetics and physiology.
motal@bgu.ac.il
THIEBERGER, REUBEN - Physics (Emeritus)
Ph.D., The Weizmann Inst., 1958
Research Interests: Non-linear dynamics.Astrophysics. Statistical mechanics.
thieb@bgu.ac.il

TKACHENKO ,VADIM - Mathematics (Emeritus)
Ph.D., Inst. for Low Temperatures, Kharkov, 1966
D.Sc., Steklov Inst., Leningrad, 1982
Research Interests: Theory of functions. Differential operators.
tkachenk@math.bgu.ac.il

TOIBER, DEBORAH- Life Sciences
PhD., Hebrew University of Jerusalem 2009
Research Interests: Molecular mechanism of DNA damage, epigenetic modifications and chromatin remodeling, and its
link to brain health and neurodegeneration.
toiber@bgu.ac.il
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TREISTER, ERAN - Computer Science
Ph.D., Technion, Israel Institute of Technology, Haifa, Israel. 2014
Research Interests: Scientific computing, multigrid methods, numerical linear algebra, numerical solution of PDEs,
optimization methods, inverse problems, uncertainty quantification, stochastic optimization.
erant@cs.bgu.ac.il
TSESARSKY, MICHAEL - Geological & Environmental Sciences; joint appointment with Structural Engineering.
Ph.D., Ben Gurion Univ., 2004
Research Interests: Seismic waves propagation and ground motion analysis ,Bio-mediated soil
improvement ,Geomaterials, Geomechanics.
michatse@bgu.ac.il
TSUKERBLAT, S. BORIS - Chemistry (Emeritus)
Ph.D. Kazan state University 1967
D.Sc. State University of Tartu, 1975
Research Interests: Molecular magnetism, magnetic interactions in metal clusters, mixed valency and double exchange.
Vibronic interactions and Jahn-Teller effect in molecules and crystals. Optical properties of molecules, transition metal
complexes and impurity centers in doped crystals. Group theory and theory of the irreducible tensor operators with
application to the problems of spectroscopy and molecular magnetism.
tsuker@bgu.ac.il

TSUR, DEKEL- Computer Science
Ph.D, Tel-Aviv University, 2002
Research Interests: Bioinformatics, String algorithms
dekelts@cs.bgu.ac.il

TYOMKIN, ILYA - Mathematcis
Ph.D, Tel Aviv University, 2004
Research interests: Algebraic geometry
tyomkin@math.bgu.ac.il
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VARDI, AMICHAY - Chemistry
Ph.D., The Weizmann Inst., 1999
Research Interests: Theoretical atomic, molecular and optical physics. Theoretical chemical physics; Bose-Einstein
condensation. Nonlinear and quantum atom-optics. Molecular and coupled atom-molecule condensates. Quantum
dynamics of Bose-Josephson systems. Collective processes in quantum-degenerate gases. Photoassociation. Ultracold
molecules. Theory of adiabatic population transfer. Laser modified tunneling.
avardi@bgu.ac.il
VINEGAR, HAROLD – Geological & Environmental Sciences
Ph.D., Harvard University, 1976
Research Interests: Petroleum Geosciences; Petrophysics and Formation Evaluation;
In Situ Thermal Recovery; Oil Shales and Unconventional Resources; In Situ Environmental Reclamation
vinegar@bgu.ac.il

VINNIKOV, VICTOR - Mathematics
Ph.D., Ben-Gurion Univ., 1988
Research Interests: Operator theory system theory. Algebric geometry.
vinnikov@math.bgu.ac.il
WEINBERGER, RAM - Geological & Environmental Sciences
Ph.D., The Hebrew Univ., 1998
Research Interests: Structural Geology, Fracture mechanics, Tectonics of the Dead Sea Fault, Salt tectonics and the
geology of Sedom Diapir, Magnetic AMS applications
rami.weinberger@gsi.gov.il
WEINSTOCK, IRA ALAN - Chemistry
Ph.D.: Mass. Inst. of Tech., 1990, USA
Research Interests: Inorganic, coordination chemistry and nanoscience, including green chemistry and catalysis,
fundamental studies in structure and reactivity of molecular and nanoscale systems, and the synthesis of soft inorganic
materials.
iraw@bgu.ac.il
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WEISS, GERA- Computer Science
Ph.D., The Weizmann Institute of Science, 2006
Research Interests: Formal-methods, Mathematical control theory, Software engineering, Embedded systems,
Distributed systems, and Combinatorial-games.
geraw@cs.bgu.ac.il
WEISS, SAMUEL - Chemistry (Emeritus)
Ph.D., The Hebrew Univ., 1964
Research Interests: Physical chemistry. Molecular spectroscopy, processes in the picosecond range via IR
spectroscopy.
sweiss@bgu.ac.il
WITZTUM, ALLAN - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Cornell Univ., 1966
Research Interests: Plant structure. Lemnaceae. Acanthaceae. Seed dispersal.
awitz@bgu.ac.il
YADIN , ARIEL- Mathematics
Ph.D., Weizmann Institute of Science, 2009
Research Interests: Probability, random spatial processes, random walks, Schramm-Loewner Evolution, random heightfunctions, discrete complex and harmonic analysis
yadina@math.bgu.ac.il

YEKUTIELI, AMNON - Mathematics
Ph.D., MIT, 1990
Research Interests: Algebraic geometry noncommutative algebra.
amyekut@math.bgu.ac.il
YIFRACH, OFER - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1999
Research Interests: Molecular basis for electrical signaling in the nervous system. Voltage-dependent ion channels.
Interactions of ion channels with scaffold proteins underlyingsynapse formation, maintenance and function.
ofery@bgu.ac.il
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ZACCAI, MICHELE - Life Sciences
Ph.D., Weizmann Inst., 1992
Research Interests: Physiological and Molecular aspects of flowering. Flowering control and quality of Ornamental
plants. Plant genetic Engineering .
mzaccai@bgu.ac.il

ZALTZMAN, BORIS - Mathematics
Ph.D., Novosibirsk State Univ., 1989
Research Interests: Theory of transport processes and applications to phase transitions and semiconductors.
borisz@math.bgu.ac.il
ZANGEN, ABRAHAM - Life Sciences
Ph.D., Bar-Ilan University, 2000
Research Interests: to better understand mechanisms by which the brain reward system affects mood and motivation
and how this system is altered in states like addiction and depression or their potential therapies.
azangen@bgu.ac.il

ZARITSKY, ARIEH - Life Sciences (Emeritus)
Ph.D., Univ. of Leicester, 1971
Research Interests: Biological control of mosquitoes . Bacterial physiology and genetics.
ariehz@bgu.ac.il

ZARIVACH, RAZ - Life Sciences, NIBN
Ph.D., The Weizmann Institute of Science, 2005
Research Interests: Structure function studies of biological macromolecules.
zarivach@bgu.ac.il

ZARMI, YAIR - Physics (Emeritus)
Inst. for Desert Research
Ph.D., The Weizmann Inst. 1958
Research Interests: Nonlinear dynamics Solar energy. Stochastic processes
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ZILBERBERG, NOAM - Life Sciences
Ph.D., Tel-Aviv Univ., 1997
Research Interests: Biophysics of Potassium channels . Potassium leak. The interactions of neurotoxins with ion
channels.
noamz@bgu.ac.il

ZITRIN ADI- Physics
Ph.D., Tel-Aviv University- 2011
Research Interests: Astrophysics
adizitrin@gmail.com
ZIV, YARON - Life Sciences
Ph.D., Univ. of Arizona, 1998
Research Interests: Population ecology. Community ecology. Landscape ecology and Conservation biology.
yziv@bgu.ac.il

ZIV-UKELSON, MICHAL- Computer Science
Ph.D, Haifa University, 2003
Research Interests: Bioinformatics, String Algorithms, Combinatorial Pattern Matching, RNA Structure, Information
Retrieval.
michaluz@cs.bgu.ac.il
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הטכניון -חיפה
רשימת מעבדות לתארים מתקדמים במדע
)עמותת אלרואד למדע וטכנולוגיה(www.alrowad.org -

BME Research groups and labs
Research Center

The Rina and Avner Schneur Center of Diabetes Research

The Rina & Avner Schneur Type 2 Diabetes center brings together top
researchers from the faculty of Biomedical engineering, Prof Shulamit
Levenberg, and the faculty of Medicine, Prof. Eddy karnieli, at
the Technion-Israel Institute of Technology to seek for a cure to type II
diabetes.
Over the past few decades, the number of people with diabetes mellitus
has more than doubled globally, making it one of the most important
public health challenges to all nations. Type 2 diabetes mellitus (DM2)
and pre-diabetes are increasingly observed among children, adolescents
and younger adults.

Principal

Investigator

Prof. Shulamit Levenberg

Research Laboratory

Biomaterials

The Biomaterials Research Center is involved in activities of both academic
and applied nature. Current research projects are briefly outlined below:





Blood and Blood Plasma
Metabolic Assist with BloodSelf-Controlled Drug Delivery
Large-Scale Separation of Biomaterials
Molecular Bio-Electronics

Principal

Investigator

Prof. Noah Lotan

Research Laboratory

Biomechanics of ultrasound interaction with cell and tissue

Stimulation of nerve cells using short pulses of ultrasound at low
intensity. You can see on the screen nerve cells that blink when
calcium ion influx is induced by the ultrasound. We, in the lab for
cell biomechanics and therapeutic ultrasound, claim that the bilayer
membrane is responsible for most of the bioeffects induced by
ultrasound in the living cell

Principal

Investigator

Prof. Eitan Kimmel

Research Laboratory

Biomedical Optics Laboratory

In the biomedical optics laboratory, new methods for medical
imaging and therapy are being studies using lasers and advanced
optical technologies.

Principal

Investigator

Prof. Dvir Yelin

Research Laboratory

Mechanobiology of cancer and wounds

We develop and apply cell mechanobiology approaches for cancer
diagnosis and prognosis and for wound prevention and healing. Our main
focus is on cancer research, understanding metastasis and developing
patient-specific mechanobiology approaches to predict the likelihood for
metastasis formation. We are currently working with cell lines and tumors
from patients with breast and pancreatic cancers and also adolescent’s
Ewing’s Sarcomas. In parallel, in the context of wounds, we are developing
mechanobiology based tools and approaches to prevent wound formation
and accelerate wound healing.

Principal

Investigator

Prof. Daphne Weihs

Research Laboratory

Principal Investigator

Stem Cells Tissue Engineering Lab

Prof. Shulamit Levenberg

Engineering vascularized tissues constitutes a significant challenge in tissue
regeneration. For the engineering of such vascularized complex tissues for
heart, skeletal muscle, pancreas and spinal cord regeneration we use 3D
biodegradable polymers, stem cells and bioreactors allowing cell
organization and differentiation. In addition, we develop microfluidics
devices to provide a controllable microenvironment for stem cell
differentiation.

Research Laboratory

Ultrasound Signals and Image Processing and Modeling Lab

Functional Ultrasound Imaging – one of the Lab’s R&D projects is
developing methods of measuring Cardiac Function, based on image
processing
of
Echocardiographic
cines.
Comprehensive
understanding of cardiac function guides the R&D engineering
efforts.

Principal

Investigator

Prof. Dan Adam

Research Laboratory

Principal Investigator

Medical Imaging Laboratory

Prof. Haim Azahari

One of the main research topics in our lab is the development of
new ultrasonic methods for breast lesion detection and treatment.
Shown in this picture is a breast phantom immersed in a water tank
which is being irradiated by ultrasonic waves.

Research Laboratory

Meller Group

Gel Electrophoresis (GE) is one of the most broadly used methods
for nucleic acid and protein characterization in life sciences. In GE an
electrical field is used to mobilize biological molecules through a
porous media in which molecules are separated by their size and/or
charge. Nanopores are the single-molecule analogs of GE, permitting
the analysis of individual biopolymers.

Principal

Investigator

Prof. Amit Meller

Research Laboratory

Molecular Cardiology Laboratory

The laboratory engages in the research of the actin-myosin motility assay
studies and the isolated muscle motor unit dynamic, using state of the art
technique of laser trap, advance image analysis technique and fast real
time control system. The studies aim to provide insight into the
mechanisms underlying the biochemical to mechanical energy conversion
by the biological linear motor units, and for the analysis of the mechanisms
underlying heart failure, at the molecular level of the isolated motor units
(Established at 1999)

Principal

Investigator

Prof. Amir Landesberg

Research Laboratory

Neural Interface Engineering Laboratory

A new bionic eye concept being developed and tested by associate
prof. Shy Shoham and his students uses a holographic display and
light-gated proteins. Such devices could potentially bypass
degenerated photo-receptors in certain kinds of blindness.

Principal

Investigator

Prof. Shy Shoham

Research Laboratory

Technion Biofluids Laboratory

The Technion Biofluids Laboratory, directed by Dr. Josué Sznitman,
examines a broad range of fluid flows relevant to biology and
physiology.

Principal

Investigator

Prof. Josue Sznitman

Research Laboratory

Tissue Engineering and Biomaterials Lab

In Prof. Seliktar’s tissue engineering laboratory, chemical fume
hoods are used to synthesize new polymeric building blocks that will
eventually be used to create biocompatible materials that support
cell growth and tissue regeneration.

Principal

Investigator

Prof. Dror Seliktar

Research Laboratory

Principal

Investigator

tor
Bioenergetics and Bioelectric Systems

The Technion Bioenergetics and Bioelectric Systems Laboratory
examines the mechanisms that connect the electrical and energetic
signals in the body.
Specifically, we focus how the degree of synchronization between
internal mechanisms that are related to the electrical energetics
signals creates spontaneous activity and generation of
arrhythmias.

Prof. Yael Yaniv

Research Laboratory

Cardiovascular NanoMed Engineering

Our research interest is in engineering aspects of vascular biology with a focus on
the interplay between hemodynamics, vascular physiology, and transport
phenomena in vascular diseases. The long-term objective of this research is to
allow better understanding of the biophysical determinants of vascular disease and
to leverage this knowledge to develop innovative therapeutic approaches.

Principal

Investigat

Prof. Netanel Korin

Research Laboratory

The Laboratory for Synthetic Biology & Bioelectronics

Applying engineering to biology: Principles of genetic circuit design
and synthetic biology. We use principles inspired by electrical and
computer engineering to design and construct new biological
systems for biotechnology and biomedical applications.Cytomorphic
electronics; analog circuit design for modeling biochemical reactions
and biological networks. Bioelectronics- Whole cell biosensors for
biomedical applications. Bio-electrochemical systems for energy
applications.

Principal

Investigator

Prof. Ramez Daniel

Research Laboratory

The Laboratory for Nano Bioaoftikh

Optimal PSF for 3D localization microscopy

How, and to what precision, can one determine the 3D position of a
sub-wavelength particle by observing it through a microscope? This
is the problem at the heart of methods such as single-particletracking and localization based super-resolution microscopy (e.g.
PALM, STORM).

Principal

Investigator

Yoav Shechtman

