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מדרשת פיינברג מתכבדת להזמינך

 לטקס הענקת תארי מוסמך ודוקטור לפילוסופיה 
 ולהכרזה על פרסים למצטיינים

 יום שני, י״א בתמוז תשפ״א, 21 ביוני 2021 
 בשעה 19:00

 בכיכר הזיכרון לשואה ע"ש משפחת דוד ופלה שאפל
מכון ויצמן למדע, רחובות

לרישום לאירוע נא ללחוץ כאן *

ברכות:

פרופ' אלון חן
נשיא מכון ויצמן למדע

פרופ' גלעד פרז
דיקן מדרשת פיינברג, מכון ויצמן למדע

פרופ' דניאלה גולדפרב
יו"ר המועצה המדעית, מכון ויצמן למדע

אורחת כבוד: 

 כבוד השופטת אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון

דברים בשם הבוגרים:

ד״ר אבירם אורי
המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה

מוסיקה:

רוני דלומי

* כל בוגר/ת רשאי/ת להזמין עד שני אורחים בלבד.

לתשומת לב המוזמנים:

הכניסה לאירוע מותנית בהצגת ״תו ירוק״ או תעודת מחלים ותעודה 	 

מזהה ובהצגת אישור הרישום לאירוע.

אורחים בעלי צרכים מיוחדים מתבקשים לתאם מראש את הגעתם עם 	 

המדרשה )08-934-3842( כדי לקבל את הסיוע הדרוש.

 הכניסה לאתר האירוע ולמתחם המושבים תתאפשר מהשעה 18:15	 

עד 18:55.

The Feinberg Graduate School cordially invites you to the

Graduation Ceremony for the conferment  
of  MSc and PhD degrees, and awarding of prizes  
for academic excellence
Monday, June 21, 2021 
19:00 
David and Fela Shapell Family Holocaust Memorial Plaza 
Weizmann Institute of Science, Rehovot

For registration please click here *

Greetings:

Prof. Alon Chen
President, Weizmann Institute of Science

Prof. Gilad Perez 
Dean, Feinberg Graduate School

Prof. Daniella Goldfarb
Chair, Scientific Council of the Weizmann Institute of Science

Guest of honor: 

Justice Esther Hayut 
President of the Supreme Court of Israel

On behalf of the graduates:

Dr. Aviram Uri
Department of Condensed Matter Physics

Music:

Roni Dalumi

* Each graduate may invite up to two guests only.

Please note the following:

• Entry to the event will be subject to presenting: 
(a) A Green Pass (or certificate of recovery) 
(b) A form of identification  
(c) Confirmation of registration to the event

• Guests with special needs concerning access to the site are 
kindly requested to notify FGS in advance (08-934-3842), so that 
appropriate arrangements can be made. 

• Entrance to the site will be open to guests from 18:15 until 18:55.



מכון ויצמן למדעתוכן ענינים

מדרשת פיינברג

ארגון הבוגרים

פרסי הצטיינות

מלגות תחרותיות לתלמידים מצטיינים

מקבלי תואר ״דוקטור לפילוסופיה״

מקבלי תואר מוסמך

מקבלי תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

הכרת תודה
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מכון ויצמן 
למדע

מכון ויצמן למדע הוא אחד ממכוני המחקר הבסיסי המובילים בעולם בכל תחומי מדעי הטבע 

והמדעים המדויקים: מתמטיקה ומדעי המחשב, פיסיקה, כימיה, ביוכימיה וביולוגיה. המחקרים 

המתנהלים בו ממוקדים בחזית המדע ומעשירים את הידע האנושי על העולם שבו אנו חיים ועל 

מקומנו בתוכו. אופיו המיוחד של המכון מעודד שיתופי פעולה רב-תחומיים, בין היתר במחקרים 

שנועדו להגן על הסביבה ולפתח דרכים להפקת אנרגיה חלופית. מחקרי המכון תורמים רבות 

גם לפיתוח טכנולוגיות חדשות, חומרים חדשים, תרופות ושיטות מתקדמות לטיפול רפואי. המכון 

משקיע מאמצים רבים בתחום החינוך המדעי כדי לחלוק את הידע המדעי עם הציבור.

במכון עובדים כ-4,000 מדענים, סטודנטים ועובדי מנהלה תומכי-מדע. תקציב המכון הוא 

כמיליארד שקלים בשנה. כרבע ממנו מממנת ממשלת ישראל, והשאר מגיע ממענקי מחקר 

שמדעני המכון משיגים באופן תחרותי וכן מתרומות ותמלוגים.

מדרשת 
פיינברג

מדרשת פיינברג היא הזרוע האקדמית של מכון ויצמן למדע. המדרשה, אשר הוקמה בשנת 

1958 בסיוע כספי של ממשלת ארה"ב, נקראת על-שם עו"ד אברהם פיינברג, המייסד ויושב-

הראש הראשון של חבר הנאמנים שלה. המדרשה הוקמה כדי להכשיר חוקרים במדעי הטבע 

לקראת תארים מתקדמים )"מוסמך למדעים" - MSc, ו"דוקטור לפילוסופיה" – PhD(  ולתפקידים 

בכירים באקדמיה, במחקר מדעי, במחקר רפואי, בתעשייה, בחינוך ובמערכות הממשל. תכנית 

הלימודים במדרשה מבוססת על מעורבות ישירה של תלמידיה במחקרים המבוצעים במכון 

ויצמן למדע.

 מדרשת פיינברג מוכרת כמוסד להשכלה גבוהה על-ידי המועצה להשכלה גבוהה בישראל.

ויצמן למדע. במדרשה לומדים כיום  מורי המדרשה ומדריכיה שייכים לסגל המדעי של מכון 

כ-1,100 תלמידים, והיחס המספרי בין התלמידים לחברי הסגל הוא 1:4. הקבלה ללימודים 

נעשית על בסיס מצוינות אקדמית בלבד ללא הבדל דת, לאום, גזע או מין. כל תלמידי המדרשה 

פטורים מתשלום שכר לימוד ומקבלים מלגת קיום כדי שיוכלו להקדיש את כל זמנם ומרצם 

ללימודים ולמחקר. העובדה כי אנגלית היא שפת ההוראה הרשמית במדרשה מקלה על תלמידים 

מרחבי העולם ללמוד בה.

המדרשה מציעה מסלולי לימודים בחמש מגמות ראשיות: מדעי הפיסיקה, מדעי הכימיה, מדעי 

החיים, מתמטיקה ומדעי המחשב וכן הוראת המדעים. לאור התפתחות המחקר הרב-תחומי 

במכון ויצמן והעלייה המתמדת בחשיבותו ובהשפעתו, קיימות גם תכניות לימודים רב-תחומיות. 

הלימודים בכל מסלול מתנהלים בפיקוחה של ועדת הוראה. הוועדה מתווה את תכניות ההוראה 

ודנה בקבלת תלמידים ובהערכת הישגיהם.

המדרשה מאגדת בתוכה חמישה בתי ספר למחקר: בית הספר למחקר במדעי הכימיה על-שם 

סולו דואק ומאוריציו דואק; בית הספר למחקר במדעי הביוכימיה על-שם לורי לוקיי; בית הספר 

למחקר במדעי הביולוגיה על-שם אקארד; בית הספר למחקר במתמטיקה ובמדעי המחשב 

על-שם מורוס; ובית הספר למחקר במדעי הפיסיקה. בתי הספר נועדו לשמש מסגרות תומכות 

בחינוך המדעי של תלמידי המדרשה ובהתפתחותם האישית כמדענים. כך למשל, מוענקות 

לתלמידי תואר שלישי מלגות נסיעה, המאפשרות להם להשתתף בכנסים ולבקר קבוצות מחקר 

בחו"ל, ועל-ידי כך להיחשף לקהילה המדעית הבינלאומית.

למדרשה אחריות ניהולית ואקדמית גם לתכנית ההשתלמות לפוסט-דוקטורנטים במכון ויצמן 

למדע וכן לתכנית קיץ ייחודית על-שם קופסינט-גץ המיועדת לתלמידי תואר ראשון מצטיינים 

מחו"ל.

בראש המדרשה עומד דיקן ולצדו הוועדה המכוונת של המדרשה, המורכבת ממנהלי בתי הספר 

למחקר ויו"ר ועדות ההוראה. לצד הדיקן והוועדה המכוונת מכהן המזכיר האקדמי של המדרשה 

ופועלת מזכירות המדרשה.
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 פרופ׳ אלון חן
נשיא מכון ויצמן למדע

בוגרות יקרות, בוגרים יקרים, ובני משפחה גאים,

אחרי שנה ויותר של תפקוד בתנאי מגפה עולמית, טוב לחזר ולפגוש אתכם באפן ישיר ובלתי-

אמצעי. אני שמח במיוחד לברך את אורחת הכבוד שלנו נשיאת בית המשפט העליון, השופטת 

אסתר חיות.

זהו אירוע מרכזי, גם בחיי המכון, וגם בחייכם האישיים. מעבר להתרגשות, המובנת והטבעית, 

מחשבותיכם כבר פונות, בוודאי, אל העתיד. אל הצעדים הראשונים של קרירה אקדמית, או אל 

תפקידי המחקר והפתוח בתעשייה, או למנהיגות חינוכית.

אבל רגע לפני שאתם פונים אל מסלולי ההצלחה והקדום, אולי כדאי להפנות עוד מבט אל 

השורש, אל ההחלטה הראשונית שהובילה אתכם לכאן בפעם הראשונה. כדאי שכולנו נזכור 

ונטפח את הסקרנות הראשונית, אולי ילדותית, שהיא מקור האנרגיה הבלתי-מתכלה של כולנו. 

אומרים שבתוך כל אדם בוגר חי לו הילד שהוא היה בעבר. הילד שאינו מהסס לשאול שאלות, 

ושמאמין ומצפה – באופטימיות אין קץ - שאפשר למצוא תשובה לכל שאלה. תפיסת העולם 

הזאת, שיש מי שיאמר שהיא ילדותית, או נאיבית, היא זו שמניעה את המדע קדימה, והיא זו 

שמאפשרת למדענים ולמדעניות לחשוף סודות ולהמציא המצאות שמשנות את העולם. אבל 

כמובן, אין די בסקרנות. ואין די בהעלאת שאלות. במשך השנים שבהן למדתם וחקרתם במכון, 

רכשתם שני כלים שסייעו, מסייעים ועוד יסייעו לכם רבות במסעות החקר שלכם. הכלי הראשון 

הוא, כמובן, שיטות מחקר ויכולת למצוא בתוך ים הנתונים, את המשמעות שאותה אנו מחפשים. 

והכלי השני הוא תפיסת עולם שמאפשרת להתמודד עם הכישלונות ועם האכזבות שהם מנת 

חלקנו בחלקים נכרים של המסע, מתוך ידיעה שהם שלבים הכרחיים בדרך אל הפתרון הנכסף, 

ואל ההצלחה.

בצאתכם אל העולם הרחב, חשוב שתזכרו שהמדע נועד לתרום, בדרכים רבות ושונות, לרווחת 

האדם, ללא הבדלי דת, מין, לאום, או מקום על פני האדמה. חשוב שתביאו את דבר המדע לכל 

מקום שאליו תגיעו, במעבדות המחקר, ברפואה, בטכנולוגיה ובחנוך. חשוב שתעבירו את הידע 

הלאה, מכיוון שככל שאנשים רבים יותר יבינו את עקרונות המדע, כך העולם שבו אנו חיים, 

ושאותו נעביר לדורות הבאים, יהיה מקום שטוב יותר לחיות בו.

 תודה וברכות חמות לכל הבוגרות והבוגרים.

פרופ׳ אלון חן
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 פרופ׳ גלעד פרז
דיקן מדרשת פיינברג

בוגרות יקרות ובוגרים יקרים שלנו, 

בטקס נהוג לשבח אתכם הבוגרים והבוגרות על מאמציכם והישגיכם בקורסים ובמעבדות שלנו. 

עם זאת, איננו יכולים להתעלם מהעובדה שלאחרונה נכפה על פעילותנו המדעית והאקדמית 

להיות מעורבת באופן משמעותי עם קיומנו היום-יומי. כדי להיות נוכחים כאן היום נאלצתם 

כולכם, ובמיוחד הסטודנטים הבינלאומיים מבינכם, להתמודד עם  אתגרים לא מעטים. חרף 

וזאת, ללא ספק, התנסות חשובה עד מאוד שתוכלו  הקשיים הפגנתם רמת התמדה אדירה 

לקחת עמכם. החזון שלנו הוא ליצור כאן תכנית כוללת ומעוררת השראה, בה הדור הבא של 

אנשים מוכשרים – אתם! – מרגישים בנוח לשאול שאלות בסיסיות ולפעמים, בעצם לעתים 

רחוקות מאוד, אפילו למצוא תשובות לשאלות אלה. השתתפותכם בטקס היום היא עדות לכך 

שהצלחנו, לפחות במעט, במשימה הכבירה שהצבנו בפנינו, וזאת בהחלט  סיבה לחגוג.

בוגרים יקרים, אתם יוצאים מכאן לשלב הבא בחייכם כשעולם שונה ומאתגר מצפה לכם בחוץ. 

אתם כבר יודעים שבמציאות של התמודדות עם מגיפה עולמית, מידע אמין וידע אמיתי הפכו 

לפתע למצרך מבוקש. קשה לסכם במשפט אחד או בשניים את מה שאנחנו עושים פה, ואת 

אשר שלמדתם וחקרתם בשנים בהם הייתם אתנו. אני סבור שהדבר הכי משמעותי שאנחנו 

שותפים לו, ושאנו מנסים להקנות, הוא הדרך והערך של יצירת ידע אמיתי )כזה שמחזיק לאורך 

שנים(. רק מי שחווה מחקר באופן אישי מבין את המאמץ האינטלקטואלי, המנטלי, ולעיתים גם 

הפיזי שנדרש בשביל לייצר ידע. אם הצלחנו ללמד אתכם את השיעור הזה, דיינו. הגעתכם עד 

הלום מלמדת שהצלחנו אפילו במעט. בעיני רבים, בתוך האקדמיה ומחוצה לה, אתם הופכים 

היום באופן רשמי לשגרירים של הידע-האנושי. אולי קשה לכם לראות את זה כך כרגע אבל אתם 

נושאים את תו האיכות הזה מעתה לשנים רבות – וזהו משהו ששווה לחגוג בשבילו.  

אני מבקש להודות מקרב לב למפיקי האירוע על ארגון טקס מופתי והמרגש. תודה  ליושבי ראש 

ועדות ההוראה וראשי בתי הספר למחקר על חלקם החיוני בגיוס הסטודנטים, בעיצוב תכניות 

הלימודים ובמעקב ודאגה לתלמידים שלנו במהלך התואר. תודה לכל ראשי קבוצות המחקר, 

מדעני הסגל וכל עובדי מכון ויצמן למדע, הסגל הטכני והמנהלי, על ההנחיה והתמיכה לכל אורך 

הדרך, ותודה לכל צוות מדרשת פיינברג על הטיפול המסור והאישי בכם, הבוגרות והבוגרים, 

מהרגע בו הגשתם את מועמדותכם ועד הגיעכם למעמד זה.

 מזל טוב!

פרופ׳ גלעד פרז

 פרופ׳ דניאלה גולדפרב
יו״ר המועצה המדעית

בוגרות ובוגרים יקרים,

זה יום מרגש ומיוחד עבורכם. 

בוגרי הדוקטורט, זהו. סיימתם את לימודיכם הפורמליים, זו התעודה האחרונה. אבל זה בעצם 

רק פורמלי, הרי כמדענים לעולם לא תפסיקו ללמוד ולא משנה לאיזו קריירה מועדות פניכם. 

בוגרי המוסמך, עברתם עוד שלב חשוב. 

ויצמן, המנחים שלכם שחלק  היום הזה הוא גם משמעותי ביותר עבורנו, המדענים של מכון 

חשוב ומרכזי בעבודתנו,  בנוסף למחקר, הוא חינוך הדור הבא של המדענים - וכל שנה אנחנו 

מתרגשים מחדש.

בשנה שעברה הטקס הנפלא הזה היה מקוון, וכולנו היינו בעיצומו של משבר הקורונה, משבר 

יוצא דופן וחובק עולם. חוסר הוודאות היה רב וכך גם הדאגה. עברנו שנה קשה אבל כולנו 

עומדים כאן ביחד שמחים, בלי מסכות, מאחלים הצלחה תוך לחיצת יד וחיבוק. וזה בזכות המדע 

והמדענים. אמנם המשבר עדיין לא חלף לגמרי ויש מקומות בעולם שעדיין לא חזרו לשגרה, 

אבל הם בדרך.

בחודשים האחרונים חווינו בארץ אירועים קשים של אלימות, גזענות, הדרה של קבוצות שונות 

באוכלוסייה ובדלנות. זכרו כי המדע הוא גורם מאחד ומקרב לבבות. אנחנו עובדים יחד ללא 

התחשבות במין, דת, גזע ולאום. עובדים יחד תוך ניצול מרבי של המשאבים האינטלקטואלים 

העומדים לרשותנו, מתוך סקרנות על מנת לפתור בעיות ולהרחיב את הידע והבנת הטבע. אכן, 

ראו כמה גדול המגוון ביניכם, הבוגרים שלנו, וכולנו חוקרים ביחד. זהו ערך יקר ביותר שעלינו 

לשמור מכל משמר ואני תקווה שהוא ילווה אתכם בעתיד.

אסיים בתודות ואיחולים למשפחותיכם, להורים, בני/בנות זוג וילדים אשר תמכו בכם לאורך הדרך, 

בעליות ובירידות, והיום הם רווים נחת.

 עלו והצליחו! 

 פרופ׳ דניאלה גולדפרב
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 יעל גורן-וגמן
 מנכ"ל

 אגודת הידידים וארגון הבוגרים
מכון ויצמן למדע

בוגרים יקרים,

בשם ארגון הבוגרים, אני מברכת אתכם על הצטרפותכם לקהילת בוגרי מכון ויצמן למדע. 

בחירתכם בלימודים ובמחקר במכון ויצמן מעידה על תשוקה אמיתית למדע, מחויבות לחשיבה 

מחוץ לקופסה ונכונות להשקעה מרובה ועשייה משמעותית. לשמחתנו, השנה, למרות הקורונה, 

ציינו את קבלת התארים שלכם פנים אל פנים בטקס המרגש והמסורתי. החגיגה בקמפוס 

המכון התאפשרה בזכות החיסונים, המבוססים על שנות מחקר רבות של מדענים, שגם כעת 

ממשיכים לעבוד כדי לסייע לאנושות להתמודד עם האתגרים העומדים בפנינו כיום ואלו שעוד 

מצפים לנו בעתיד. 

הקשרים עם הבוגרים שלנו כבר הפכו למסורת במשפחת מכון ויצמן, ונשמח לשמור גם אתכם על 

קשר וללוות אתכם בהמשך דרככם. ארגון הבוגרים מציע פלטפורמות נטוורקינג אקסקלוסיביות 

ודיגיטלי, במסגרתן תוכלו לשתף  ומקיים הרצאות ומפגשים בנושאי קריירה באופן פרונטלי 

ובינלאומיות. להשתתפות  ישראליות  ולשמוע מבוגרינו העובדים במגוון חברות  מניסיונכם 

בפעילויות אלו ועוד רבות אחרות, תוכלו להתחבר לעמודי הלינקדאין, הפייסבוק והאינסטגרם 

שלנו. הלימודים והמחקר במכון ויצמן פותחים דלתות רבות למימוש הידע והכישורים שרכשתם 

בכל מסלול בו תבחרו באקדמיה, בתעשייה, או בנקודות ההשקה המגוונות ביניהן. כבוגרי המכון, 

תמיד תהיו חלק מקהילה מצטיינת המייצגת את הערכים שספגתם כאן, וביחד נמשיך להוביל 

להמשך הצלחת המכון ודורות הבוגרים הבאים. 

כל תגלית מתחילה בסקרנות, בשאלות ובהטלת ספק במובן מאליו. זהו הבסיס למחקר מדעי, 

ומכאן המסע שלכם רק מתחיל.

מאחלת לכם דרך מלאת סיפוק והגשמה!

יעל גורן-וגמן

ארגון הבוגרים
ארגון הבוגרים של מכון ויצמן למדע הוא הגוף האחראי לטיפוח הקשר 

עם הבוגרים מרגע סיום לימודיהם במכון.  

ארגון הבוגרים יוזם שלל פעילויות במגוון רחב של תחומים לשם 
חיזוק החיבור של המכון עם בוגריו ויצירת רשת חזקה של קשרים בין 
הבוגרים. מטרתו של ארגון הבוגרים היא לבסס קהילת בוגרים המהווה 
נבחרת איכותית שניצבת  בחזית האקדמיה והתעשייה בארץ ובחו"ל.

עדכונים שוטפים אודות פעילויות הארגון ניתן לקבל באמצעות 
הדוא"ל, הפייסבוק והלינקדאין של ארגון הבוגרים.

  08-9342212  

 https://www.weizmann.ac.il/alumni  

alumni@weizmann.ac.il  

https://www.facebook.com/weizmann.alumni/ 

 https://www.linkedin.com/company/29019774/  
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 כבוד השופטת אסתר חיות
נשיאת בית המשפט העליון

קטעים נבחרים מנאומה של כבוד השופטת אסתר חיות, נשיאת בית המשפט העליון

 נשיא מכון ויצמן למדע, פרופ' אלון חן

 דיקן מדרשת פיינברג, פרופ' גלעד פרז

 פרופ' דניאלה גולדפרב, יו"ר המועצה המדעית

 מוסמכים ודוקטורים טריים ובני המשפחה

אורחים יקרים,

טקס הענקת תארים ופרסים למצטיינים הוא תמיד טקס שיש בו גאווה, לא כל שכן טקס הענקת 

ולברך  ואני שמחה על ההזדמנות שניתנה לי לעמוד כאן היום  תארים מתקדמים במדעים, 

אתכם על ההישג המשמעותי הזה בחייכם. את הבוגרים – על המאמץ ועל תוצאותיו, על חדוות 

הלימוד והמחקר, את אנשי הסגל – על היכולת לעמוד לרשות הסטודנטים ולפתח את סקרנותם 

המחקרית, ואת בני המשפחה - על העידוד והתמיכה שהענקתם, ושבוודאי נדרשו לאורך הדרך 

הארוכה.

כמשפטנית הפוגשת אנשי מדע, אייחד במסגרת דברי הקצרים כמה מילים למושג ההוכחה, 

מושג שעצם קיומו בשדות הסמנטיים של עולם המדע ועולם המשפט גם יחד, גורם לעיתים 

בלבול ומעורר שאלה. מהם קווי הדמיון בין הוכחה משפטית הקובעת כי התנהגות מסוימת גרמה 

לתוצאה מסוימת, ובין הוכחה מדעית הקובעת קביעה דומה? 

פרופ' דורון מנשה מן הפקולטה למשפטים באוניברסיטת חיפה, המתמחה בתיאוריה של דיני 

הראיות, מצביע על קווי הדמיון בין ההוכחה המשפטית להוכחה הנדרשת בעת מתן הסבר 

מדעי: המושא הבדיקה בשתיהן הוא עולם התופעות האמפירי. שתיהן משתמשות במתודות 

אינדוקטיביות, שאינן יכולות לספק וודאות מלאה משום שתמיד תישאר פתוחה השאלה שמא 

הניסוי הבא היה מגיע לתוצאה אחרת, ושתיהן אינן מסתפקות במתאם סטטיסטי בין תופעות, 

.y לתוצאה x ודורשות הסבר על המכניזם הסיבתי– כיצד גרם

מצד שני, ניתן למנות הבדלים משמעותיים המטשטשים עד מאד את קווי הדמיון בין הסבר 

מדעי להוכחה משפטית. אזכיר כמה מהם: ההסבר המדעי צופה, באופן טיפוסי, פני עתיד, 

בעוד שההוכחה המשפטית בדרך כלל צופה פני עבר. ההסבר המדעי אמור להיות נתון לבחינה 

ולהפרכה, ואילו להוכחה המשפטית הדנה במקרה פרטני אין קריטריון חיצוני, מעבר לתהליך 

הגילוי של העובדות במקרה עצמו. ההוכחה המשפטית תעצור בדרך כלל בהגיעה לגורם שעליו 

חלה הנורמה המשפטית נושא הדיון. כך, למשל, די יהיה לגלות האם המבוטח הוא שהצית את 

האש בנכס שנשרף, ולא יהיה צורך להתחקות אחר סיבות רחוקות יותר בשרשרת הסיבתית. 

ההסבר המדעי לעומתה, עשוי להרחיק עד כנפי הפרפר בקצה השני של הגלובוס. ההבדל 

הבולט, לטעמי, הוא שההסבר המדעי מבקש לתת הסבר בעל אופי כללי, ככל האפשר, בעוד 

שההוכחה המשפטית היא בדרך כלל מתודה מאבחנת, המבקשת לייחד את ההתנהגות הנדונה 

בפני בית המשפט. במובן זה, ההוכחה המשפטית דומה למהלך של אבחון קליני במדעי החיים. 

בדומה לרופא הבודק את המקרה הייחודי ומנסה לאתר את גורמי המחלה ולהתאים תרופה 

למכה, כך במידה רבה גם השופט בודק את המקרה הקונקרטי, מאתר את גורמי העוולה או 

הפרת הנורמה ומנסה להתאים את הסעד הנדרש. סעד זה אף מכונה לעיתים בפי המשפטנים 

"תרופה". כך למשל בחוק החוזים )תרופות בשל הפרת חוזה(. מעניין לציין, כי הרמב"ם השווה 

אף הוא את תפקידו של השופט לרופא, במבוא לפרושו למשנה באמרו: "כללו של דבר צריך 

השופט להיות כרופא הבקי" וקבע כי עליו לאבחן את המקרה ולהתאים את דרך הטיפול לכל 

סכסוך משפטי הבא בפניו. 

...

השנה האחרונה, "שנת הקורונה", לימדה אותנו רבות על אודות קו הגבול שבין המדע והמשפט 

ועל תפקידו של המדע בהליך קבלת החלטות מדיניוּת הרות-גורל מזווית מעט אחרת. אני רוצה 

להחזיר את כולכם לחודש מרץ 2020. הנגיף החדש בדיוק החל לחדור את גבולות המדינה ורב 

היה הנסתר לגביו על הנגלה. מהם הסימפטומים? מהו שיעור התמותה? האם מסיכה מספקת 

הגנה נאותה? וכמה זמן יכול הנגיף להישאר באוויר או על משטחים? 
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המשך

אף שבאותו השלב עמדו בפנינו בעיקר סימני שאלה, החליטה מדינת ישראל לנקוט באסטרטגיה 

של זהירות מונעת ולהכניס את עצמה לסגר. מערכת החינוך הושבתה, השמיים נסגרו ואפילו 

היציאה מהבית הוגבלה – וכל אותה העת הפעיל שירות הביטחון הכללי את הכלים והיכולות 

שברשותו על מנת לבצע מעקב מגעים למאובחנים בנגיף. 

על רקע זה אזרחים וארגונים שונים הגישו עתירות לבית המשפט העליון ובהן טענו כי מדיניות 

ה"סגר" על כל היבטיה כרוכה בפגיעה בלתי-מידתית ובלתי-סבירה בזכויותיהם. המדינה, מצדה, 

הציגה חוות דעת אפידמיולוגיות מטעם גורמי המקצוע במשרד הבריאות שעליהן התבססה 

בבואה להטיל הגבלות שונות על זכויות הפרט.

התקדימים בפסיקה מנחים אותנו, השופטים, לכבד וליתן משקל רב לשיקול דעתם של הגורמים 

המקצועיים ברשות המבצעת, כך שהרף שאותו יש לצלוח על מנת להצדיק התערבות שיפוטית 

במדיניות המבוססת על שיקולים מדעיים-מקצועיים, הוא גבוה מאוד. כל תפקידו של המשפט 

הוא  לשמור על "גבולות הגזרה" של הליך קבלת ההחלטות: לוודא שההחלטה התקבלה על 

בסיס שיקולים ענייניים ותשתית עובדתית הולמת, שהיא מיועדת לתכלית ראויה ושהפגיעה 

בזכויות האדם אינה עולה על הנדרש בנסיבות העניין. 

בבוא בית המשפט להפעיל ביקורת שיפוטית על החלטה שבבסיסה עומדים שיקולים מדעיים, 

ועדינה, אשר לעתים משליכה על חיי אדם ממש. אנו  עומדת בפניו מלאכת איזון מורכבת 

השופטים היינו חייבים לצאת מנקודת הנחה שאת מידת הסכנה שנשקפה מנגיף הקורונה לא 

ניתן היה להוכיח באופן חד-משמעי, שחור על גבי חוות-דעת, אך גם לא ניתן היה להפריכה. 

למרות זאת, האפשרות להימנע מקבלת החלטה – לכאן או לכאן – לא עמדה בפנינו, וזאת נוכח 

מהותו ותפקידו של בית המשפט כגורם המחויב להכריע ולפסוק בסוגיה שבפניו. 

אכן, לא מעט פעילות משפטית נרשמה במסדרונות בית המשפט העליון בשנה זו, אבל גיבורי 

היום במשבר הקורונה הם ללא ספק אנשי המדע והרפואה בישראל ובעולם כולו. הם אלה 

ובזכות הידע המצטבר רב  ובעיקר בזכותם  ובמרוץ נגד השעון,  שעבדו השנה סביב לשעון 

השנים, אנו מסוגלים לעמוד כאן היום בטקס ברוב עם, ללא מסיכות, ולברך שהחיינו וקיימנו 

והגיענו לזמן הזה. 

ולא, מה שאמרתי עכשיו אינו הסבר מדעי ואין בו גם משום קביעה משפטית, זו פשוט הבעת 

תודה והוקרה על הדברים שעשיתם ועוד תעשו. 

עלו והצליחו!
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 ד״ר אורי אבירם
בשם הבוגרים

המדע מאחד אותנו כאנושות.

האם זו הסיבה בעטיה אנו עוסקים במדע? לא. אנחנו עושים את זה כי זה מהנה. כי זה מסקרן 

אותנו, כי זה מאתגר אותנו. חוץ משהדברים לא מצליחים, שזה 95% מהזמן. אבל כשזה מצליח 

– וואו. אני זוכר את המנחה שלי ואותי יושבים לילה אחד מול המערכת שהקמנו ורואים לראשונה 

סיגנל שחיפשנו וציפינו לו זמן רב. אנחנו הראשונים בעולם שרואים את הסינגל הזה. אנחנו 

מסתכלים אחד על השני ומחייכים. למזלנו, הדבר הזה שאנחנו כל כך נהנים לעשות – לפעמים 

גם יש לו השפעה חיובית. בין אם בבניית הבסיס לטכנולוגיות מתקדמות או תרופות חדשות, ובין 

אם בהרחבת הידע האנושי וההבנה שלנו את העולם.

ובכל זאת, המדע מאחד אותנו כאנושות.

כשהשתחררתי מהצבא והתחלתי ללמוד, השינוי היה משמעותי מאוד עבורי ושהרגשתי שאחד 

משניים כנראה נכון: או שהמציאות השפויה היא כואבת מאוד והאקדמיה היא רק בועה לא 

שפויה ומנותקת מהמציאות; או שההיפך הוא הנכון, והאקדמיה היא אי של שפיות בתוך ים של 

מציאות לא שפויה. אני רוצה להאמין שהאפשרות השנייה נכונה. 

העולם זקוק יותר מתמיד לנרטיב מאחד – והמדע מספק אחד כזה. שיתופי פעולה מדעיים בין 

ארצות שונות על פני הגלובוס, בין אנשים מרקע שונה ועם אמונות שונות קורים מדי יום. המדע 

לא מבחין בין דת, גזע, נטייה מינית או צבע עור. הוא מתבסס על תצפיות ועל לוגיקה. נכון, 

המתמטיקאים שבינינו מסתפקים רק בלוגיקה, אבל רובנו צריכים גם תצפיות. החוויה הייחודית 

של מחקר לצד אנשים מכל העולם היא מקור אמיתי לתקווה עבורי.

מכון ויצמן הוא בסך הכל מקום די מופלא. הוא מפיק מדע יוצא דופן באיכות בלתי מתפשרת. והכל 

פה כמו שצריך. כדי שהכל יהיה כמו שצריך, הרבה אנשים חייבים לעשות עבודה מעולה, ולהשקיע 

את הנשמה. אנו, הבוגרים, רוצים להודות לכל אלה שאחראים לכך. לצוותים האדמיניסטרטיביים 

הנפלאים בפקולטות; לצוות הנהדר של מדרשת פיינברג שעושה הכל למען הסטודנטים; 

למרצים, שניכר שרצו שנבין )למרות שזה לא תמיד הצליח(, ושבניגוד לאזהרות שקיבלתי בבית, 

מעולם לא נתנו לי הרגשה שאני מפריע למחקר שלהם; למנחים שלנו, שפעמים רבות בנוסף 

להנחיה המדעית סיפקו גם הנחיה אישית שלא תסולא בפז; לצוותי הניקיון ולעובדים בענפי 

התמיכה השונים, אשר מאמציהם לרוב נסתרים מעינינו הסטודנטים, אבל פירותיהם ניכרים גם 

ניכרים בדמותו של המכון.

אנחנו רוצים גם להודות להורינו, שכשגידלו אותנו נתנו לנו את החופש לחשוב בעצמנו ובכך 

אפשרו לנו בבוא העת להגיע לכאן. לבני ובנות זוגנו, שסלחו לנו כשנעלמנו בלילה כי ההליום 

אוזל וחייבים להשלים עוד מדידה או כי העכברים קראו לנו. למורים שלנו בבית הספר, ובמיוחד 

לאותו מורה או מורה שהשפיעו עלינו במיוחד.

נכון, כדור הארץ הוא רק בליטה קטנה בתוך רצף של ריק רחב ידיים, אבל זו הבליטה הקטנה 

שלנו ועלינו לשמור עליה. אנו ניצבים בפני אתגרים גדולים מתמיד, והמדע הוא הדרך היחידה 

קדימה – עקב בצד אגודל. כמדענים אנחנו לוקחים חלק במימוש האחריות של הדור שלנו כלפי 

הדורות הבאים.

לסיכום, אצטט את נילס בוהר: ״מומחה הוא אדם שטעה כל טעות אפשרית בתחום צר מאוד". 

אני גא, על פי הגדרה זו, להיות מומחה.

תודה!



פרסי 
הצטיינות 
לתלמידי 

תואר שלישי

פרס קנדי לתלמידי מחקר מצטיינים
פרסי המחקר לזכרו של ג'ון פ. קנדי מוענקים על ידי הקרן לזכרו של נשיא ארה"ב המנוח. קרן 

קנדי מעניקה מלגות לתלמידי מחקר של המדרשה, מלגות נסיעה, מלגות למשתלמים בתר-

דוקטורטים במכון, וכן מלגות למדענים בכירים אורחי המכון.

מר איליה טיוטיוניקוב

פרופסור איליה אברבוך   מנחים: 

ופרופסור יחיעם פריאור, המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית

גב' עדי מילמן

פרופסור רותם שורק, המחלקה לגנטיקה מולקולרית מנחה: 

גב' יערה פינקל

ד"ר נועם שטרן-גינוסר, המחלקה לגנטיקה מולקולרית  מנחה: 

ד"ר אסף שוחר

פרופסור מיכל אירני, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית מנחה: 

מר אדר שרון

פרופסור זוהר קומרגודסקי  מנחים: 

ופרופסור מיכה ברכוז, המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה

פרס דימיטריס נ. קוראפאס
ד"ר דימיטריס קוראפאס )1926-2014( יועץ, מחבר, הוגה דעות ונדבן, הקים קרן אשר מעניקה 

מדי שנה פרס בינלאומי למועמדים שהיא מקבלת ממספר קטן של אוניברסיטאות מחקר יוקרתיות 

בעולם, עפ"י בחירתה, ביניהן, מכון ויצמן למדע.

ד"ר איילת ג'ולי אוזן

פרופסור נירית דודוביץ', המחלקה לפיסיקה של מערכות ומרכבות מנחה: 

ד"ר מיכאלו נובקוביץ׳

פרופסור לוסיו פרידמן, המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית מנחה: 

הפרס ע"ש פרופסור ישראל דוסטרובסקי
מכון ויצמן למדע והוועדה לאנרגיה אטומית בישראל מעניקים מדי השנה פרס הצטיינות ע״ש 

פרופסור ישראל דוסטרובסקי אשר כיהן בחייו כמנכ״ל הוועדה לאנרגיה אטומית וכנשיא החמישי 

של מכון ויצמן למדע.

ד"ר רן פינקלשטיין

ד"ר עופר פירסטנברג  מנחים: 

ופרופסור ברק דיין, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות

מר יונתן שלומי

פרופסור עילם גרוס, המחלקה לפיסיקה של חלקיקים ואסטרופיסיקה מנחה: 

מר לביא ביגמן

פרופסור יעקב לוי, המחלקה לביולוגיה מבנית וכימית מנחה: 

הפרס ע״ש רות ופרופסור אברהם )אדק( בלאוגרונד
פרופסור אברהם בלאוגרונד הצטרף למכון ויצמן למדע בשנות החמישים ומאז תרמו מחקריו 

פורצי הדרך רבות לתחום פיסיקת הפלסמה. הפרס ע״ש רות ופרופסור אברהם )אדק( בלאוגרונד 

נתרם ע״י משפחתם ומוענק לתלמידי מחקר מצטיינים במדעי הפיסיקה.

מר סימון מלר

פרופסור ניר דודזון  מנחים: 

ופרופסור אשר אלברט פריזם, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות

הפרס ע"ש ד"ר אלחנן עזרא בונדי
1971. אלחנן ביצע את עבודת הדוקטור שלו במחלקה  ז"ל נפטר בשנת  ד"ר אלחנן בונדי 

לביופיסיקה דאז - זאת בעת שסבל ממחלת כליות קשה. 

גב' גיל שורץ

פרופסור אברהם הרכבי וד"ר רוני קרסנטי, המחלקה להוראת המדעים מנחים: 

הפרס ע"ש פרופסור דב אלעד
פרופסור דב אלעד ז"ל נפטר בשנת 1979. דב היה פרופסור לכימיה ויושב ראש ועדת ההוראה 

בכימיה ותרם רבות למכון ולמדרשה. 

ד"ר אלון ניסן

פרופסור בריאן ברקוביץ, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת  מנחה: 

הפרס ע"ש פרופסור שמעון רייך
2010. שמעון היה פרופסור במחלקה לחומרים ופני שטח  פרופסור שמעון רייך נפטר בשנת 

בפקולטה לכימיה של מכון ויצמן למדע במשך ארבעים שנה.

מר מקסים ורניק

פרופסור איגור לובומירסקי, המחלקה לכימיה מולקולרית ולמדע החומרים  מנחה: 

ד"ר אלה אהרונוב

פרופסור אלדד צחור, המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא מנחה: 



פרסי 
הצטיינות 
לתלמידי 

תואר שלישי 

הפרס ע"ש גד רשף 
יום הכיפורים, כמפקד מוצב בתעלת סואץ. לאחר מותו  גד רשף ז"ל נפל ב-1973, במלחמת 

הוענק לו אות המופת. גד היה תלמיד לתואר שלישי במחלקה לביופיסיקה. 

מר גילי רוזנברג

ד"ר רועי אברהם, המחלקה לבקרה ביולוגית מנחה: 

הפרס ע"ש גיורא יואל ישינסקי
גיורא יואל ישינסקי ז"ל נפל ב-1971 בהתרסק מסוק חיל-האויר בחוף סיני. גיורא סיים את לימודיו 

לתואר מוסמך במחלקה לפיסיקה כימית. 

גב' חן איתן

פרופסור ערן הורנשטיין, המחלקה לגנטיקה מולקולרית מנחה: 

הפרס ע"ש דניאל ברנר
דניאל ברנר ז"ל נפל ב-1982 במלחמת לבנון, בקרב על צידון. דניאל היה תלמיד לתואר שלישי 

במחלקה לפיסיקה כימית.

ד"ר נועה גיל

פרופסור איגור אוליצקי, המחלקה לבקרה ביולוגית מנחה: 

הפרס ע"ש ליידי אן צ'יין
ליידי אן צ'יין ז"ל היתה חוקרת דגולה, וידידה של מכון ויצמן במשך שנים רבות.

מר מיגל אנחל גרסיה קמפוס

ד"ר שרגא שוורץ, המחלקה לגנטיקה מולקולרית מנחה: 

הפרס ע"ש אסתר הלינג'ר
ד"ר אסתר הלינג'ר ז"ל נולדה והתגוררה באנגליה. היא הצטרפה לסגל מכון זיו עם הקמתו בשנת 

1934, ועבדה עם ד"ר חיים ויצמן.

ד"ר ז'אנה חימון

פרופסור סטפן יונג, המחלקה לאימונולוגיה מנחה: 

הפרס ע"ש חיים הולצמן
חיים הולצמן ז"ל נהרג בשנת 1969. חיים היה טייס חיל האויר. הוא נספה תוך כדי ניסיון להנחית 

את מטוסו הבוער מחוץ לאזור המגורים של צפון רחובות.

ד"ר לאה אנקרי

ד"ר מיכל ריבלין, המחלקה לנוירוביולוגיה מנחה: 

הפרס ע"ש מנשה מילוא
מנשה מילוא ז"ל סיים את לימודי הפיסיקה במסגרת העתודה האקדמית. במלחמת יום הכיפורים, 

מנשה לחם ברמת הגולן כמפקד טנק.  מנשה נפטר בטרם עת בשנת 1981.

גב' מיכל שביט

פרופסור גריגורי פלקוביץ, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות מנחה: 

הפרס ע"ש לוניה וחוסה רוט
הפרס מוענק למצוינות במחקר המלווה בכתיבה מסוגננת ורהוטה במיוחד של התזה. לוניה 

וחוסה רוט היו ניצולי שואה, שאהבן את מדעי הטבע והעריכו כתביה רהוטה. הפרס הוא לזכר 

תמיכתן ארוכת השנים במכון ויצמן למדע.

ד"ר הגר מלצר

פרופסור אורן שולדינר, המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא מנחה: 
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פרסי 
הצטיינות 
לתלמידי 
תואר שני

הפרס ע"ש סוזן ספיר לתלמידי מוסמך
סוזן ספיר עבדה שנים רבות במכון ויצמן ומילאה במסירות רבה מספר תפקידים – הבכיר שבהם 

היה ראש הלשכה למענקי מחקר ופרויקטים.

גב' אנה אוזוניי

ד"ר שרגא שוורץ, המחלקה לגנטיקה מולקולרית מנחה: 

מר רותם אסולין

פרופסור בועז בנימין קלרטג, המחלקה למתמטיקה מנחה: 

פרס דיקן לתלמידי מוסמך 
מר ירדן אריאב

פרופסור איילת ארז, המחלקה לבקרה ביולוגית  מנחה: 

מר דניאל דיטש
ד”ר יניב זיו, המחלקה לנוירוביולוגיה מנחה: 

מר אור הדס

פרופסור יוחאי כספי, המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת  מנחה: 

מר פול וולרט

פרופסור יצחק גלנדר, המחלקה למתמטיקה מנחה: 

מר שניר מאירי

ד”ר אפרים אפרתי, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות מנחה: 

מר ערן סנדמן

פרופסור אליאור פלס, המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא מנחה: 

גב’ בת שבע פרנקל רוזמן

ד”ר נועם שטרן-גינוסר, המחלקה לגנטיקה מולקולרית מנחה: 

גב’ נעמה צונג

פרופסור מאיה שולדינר, המחלקה לגנטיקה מולקולרית מנחה: 

מר יותם רוט

פרופסור חיים בידנקופף, המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה מנחה: 

גב’ שירי רון

פרופסור שחר דובז’ינסקי, המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית מנחה: 

מר דוד שוורדט

פרופסור רועי עוזרי, המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות  מנחה: 



Competitive 
Fellowships
For outstanding  
PhD students

Clore Scholars Program

Adams Fellowships Program

Azrieli Fellows program

Ariane de Rothschild Fellowship Program for Women

Israel Ministry of Science and Technology Fellowship 
Program

Israel Council for Higher Education and the Planning 
and Budgeting Committee Fellowship programs

Competitive 
Fellowships
For outstanding  
MSc students

David Lopatie Fellows Program

Israel Council for Higher Education and the Planning 
and Budgeting Committee Fellowship programs
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מקבלי תואר 
״דוקטור 

לפילוסופיה״

ד״ר חן אבינדב  

ד״ר איריס אביעזר  

ד״ר רונה אבירם  

ד״ר אריאל אברשקין  

ד״ר אלה אהרונוב  

ד״ר יסמין אוניקול גייגר  

ד״ר אלכסיי אוניקול קולפנוביץ'  

ד״ר גל אופיר  

ד״ר אבירם אורי  

ד״ר אנז'ליקה אלקן  

ד״ר טל אמיר  

ד״ר סרגיי אנפילוב  

ד״ר לאה אנקרי  

ד״ר ערן ארדל  

ד״ר ג'ונתן ביירל  

ד״ר עדי בירם  

ד״ר אורלי בן-יעקב נעמן  

ד״ר ליהי בן-ראובן  

ד״ר איליה ברונשטיין  

ד״ר אסף בר-יוסף  

ד״ר עמרי גולדברג  

ד״ר עמרי גולן  

ד״ר גיא גזיב  

ד״ר דיאנה גטאולין  

ד״ר גבריאל גנדלמן  

ד״ר נועם גנות  

ד״ר לירון ציפורה גרובר  

ד״ר ניל גרונברג  

ד״ר אליה דקל  

ד״ר פנינדרה קומר דשמוק  

ד״ר דוד ווינג  

ד״ר אוסנת וולוביק  

ד״ר קיאנג וון  

ד״ר פליקס ויגרס  

ד״ר גל וינר  

ד״ר מיכל ולטר )שבח(  

ד״ר דניאל זיידמן  

ד״ר ז'אנה חימון  

ד״ר ג'ולי טאי-שמידל  

ד״ר אוהד טרבלסי  

ד״ר ערן ינובסקי  

ד״ר דימיטרי ינקלב  

ד״ר נעם כדורי  

ד״ר אבי כהן  

ד״ר אילה כהן  

ד״ר רון לב  

ד״ר הילה לוי  

ד״ר ציפורה לנסקי  

ד״ר ליאור לסמן  

ד״ר מיכאל מולוקנדוב  

ד״ר אוראל מזרחי  

ד״ר אליסה מט  

ד״ר 'פנקאג מייטי  

ד״ר אוה מישור  

ד״ר רקיע מנלה  

ד״ר רעות משיח  

ד״ר מיכאלו נובקוביץ׳  

ד״ר אשיש נורונהה  

ד״ר יצחק נורמן  

ד״ר אלון ניסן  

ד״ר אסף ניסנבוים  

ד״ר נירית סוקניק  

ד״ר אוניקאנאן סי פי  

ד״ר אודליה סיבוני-נבו  

ד״ר רקפת סידליק מושקטל  

ד״ר נתאי סילבטסקי  

ד״ר גוספה סימיקטה  

ד״ר אמאנדה לידיה פאראק  

ד״ר אלכסנדרה פוליינסקי  

ד״ר סיון פינטו  

ד״ר רן פינקלשטיין  

ד״ר גיל פרידמן  

ד״ר נלי פרנקל  

ד״ר בנימין צוקרמן  

ד״ר קרן קהיל גוטרמן  

ד״ר שמעון קוגן  

ד״ר סתו קוזלובסקי  

ד״ר שירי קולט פרי  

ד״ר איליה קורובקו  

ד״ר ג'אנג-סוק קים  

ד״ר ישראל קלרשטיין  

ד״ר גת קריגר  

ד״ר עומר קרין  

ד״ר רויטל רביד  

ד״ר אהרון רביע  

ד״ר אסף רוזן  

ד״ר שקד רוזן  

ד״ר יובל רוזנברג  

ד״ר אמנון רוטמן  

ד״ר פרנצ'סקו רונקטו  

ד״ר אנה ריבקין  

ד״ר אסף שוחר  

ד״ר רונית שוסטרמן-קרוש  

ד״ר אבירם שטינבוק  

ד״ר דביר שירמן  

ד״ר מורן שלו  

ד״ר גא"י שלם  

ד״ר אדוה שמי  

ד״ר מירי שניידר  

ד״ר איה שקדי  

ד״ר אורמילה שראוואט  

ד״ר עמית שרגא  

ד״ר שלומית שרוני  

ד״ר עמוס תובל  

ד״ר עידו תורן  
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ד״ר חן אבינדב
Dr. Chen Avinadav

המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות
ד”ר עופר פירסטנברג  בהדרכת 

פרופ’ ניר דודזון  

Department of Physics of Complex 
Systems
Advisors: Dr. Ofer Firstenberg 
 Prof. Nir Davidson

Thesis: 
Improving the dynamic range and 
stability of acceleration and rotation 
sensing atom interferometers

ד״ר איריס אביעזר
Dr. Iris Aviezer

המחלקה למדעי הצמח והסביבה
פרופ’ יובל אשד בהדרכת 

Department of Plant and Environmental 
Sciences
Advisor: Prof. Yuval Eshed 
 

Thesis: 
Parallel floral promoting pathways act 
through MADS-box genes to promote 
tomato meristem maturation

ד״ר רונה אבירם
Dr. Rona Aviram

המחלקה למדעים ביומולקולריים
פרופ’ גד אשר בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Prof. Gad Asher

Thesis: 
Circadian rhythms and metabolism: 
Unconventional oscillations alternative 
clocks

ד״ר אריאל אברשקין
Dr. Ariel Abrashkin

המחלקה להוראת המדעים
פרופ’ עידית ירושלמי  בהדרכת 

פרופ’ שמואל שפרן  

Department of Science Teaching
Advisors: Prof. Edit Yerushalmi 
 Prof. Sam Safran

Thesis: 
Statistical thermodynamics - Research-
based development of a curricular unit 
in an interdisciplinary computational 
science program

ד״ר אלה אהרונוב
Dr. Alla Aharonov

המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא
פרופ’ אלדד צחור בהדרכת 

Department of Molecular Cell Biology
Advisor: Prof. Eldad Tzahor 

Thesis: 
ERBB2 drives YAP activation and EMT-like 
processes during cardiac regeneration

ד״ר יסמין אוניקול גייגר
Dr. Yasmin Onikul Geiger

המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית
ד”ר אסף טל  בהדרכת 

Department of Chemical and Biological 
Physics
Advisor: Dr. Assaf Tal 

Thesis: 
The metabolic correlates of motor 
learning

ד״ר אלכסיי אוניקול קולפנוביץ'
Dr. Alexey Onikul Kulpanovich

המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית
ד”ר אסף טל  בהדרכת 

Department of Chemical and Biological 
Physics
Advisor: Dr. Assaf Tal

Thesis: 
Magnetic resonance spectroscopic 
fingerprinting

ד״ר גל אופיר
Dr. Gal Ofir

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ רותם שורק בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Rotem Sorek

Thesis: 
Discovery and characterization of novel 
bacterial anti-phage defense systems - 
between innovation and conservation

ד״ר אבירם אורי
Dr. Aviram Uri

המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה
פרופ’ אלי זלדוב בהדרכת 

Department of Condensed Matter 
Physics
Advisor: Prof. Eli Zeldov

Thesis: 
Nanoscale imaging of Landau levels 
and of the magnetoelectric effects in 
quantum two-dimensional systems

ד״ר אנז'ליקה אלקן
Dr. Angelica Niazov-Elkan

המחלקה לכימיה אורגנית
פרופ’ בוריס ריבצ’ינסקי בהדרכת 

Department of Organic Chemistry
Advisor: Prof. Boris Rybtchinski

Thesis: 
Self-assembled materials based on 
organic nanocrystals (ONCs) and their 
hybrids

ד״ר טל אמיר
Dr. Tal Amir

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ בועז נדלר בהדרכת 

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisor: Prof. Boaz Nadler

Thesis: 
Contributions to sparse optimization

ד״ר סרגיי אנפילוב
Dr. Sergey Anpilov

המחלקה לנוירוביולוגיה
פרופ’ אלון חן בהדרכת 

Department of Neurobiology
Advisor: Prof. Alon Chen

Thesis: 
The oxytocin system in regulation of 
social behavior: New insights from a 
semi-ethological approach
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ד״ר לאה אנקרי
Dr. Lea Ankri

המחלקה לנוירוביולוגיה
ד”ר מיכל ריבלין בהדרכת 

Department of Neurobiology
Advisor: Dr. Michal Rivlin

Thesis: 
Coding in the ever-changing world: A 
mechanistic view of retinal dynamic 
computation of motion

ד״ר ערן ארדל
Dr. Eran Erdal

המחלקה לפיסיקה של חלקיקים 
ואסטרופיסיקה

פרופ’ עמוס ברסקין  בהדרכת 
ד”ר שקמה ברסלר  

Department of Particle Physics and 
Astrophysics
Advisor: Prof. Amos Breskin 
 Dr. Shikma Bressler

Thesis: 
Development of novel concepts of noble-
liquid detectors for rare-event searches

ד״ר ג'ונתן ביירל
Dr. Jonathan Bayerl

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ יעקב חנא בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Jacob (Yaqub) Hanna

Thesis: 
Defining the molecular and functional 
foundations of novel human naive 
pluripotent stem cells

ד״ר עדי בירם
Dr. Adi Biram

המחלקה לאימונולוגיה
ד”ר זיו שולמן בהדרכת 

Department of Immunology
Advisor: Dr. Ziv Shulman

Thesis: 
Antibody-mediated immune responses 
in the small intestine

ד״ר אורלי בן-יעקב נעמן
Dr. Orly Ben-Yacov Naaman

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ ערן סגל בהדרכת 

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisor: Prof. Eran Segal

Thesis: 
Personalized nutrition for normalizing 
blood glucose levels by prediction of 
postprandial glucose responses

ד״ר ליהי בן-ראובן
Dr. Lihi Ben-Reuven

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ אורלי ריינר בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Orly Reiner

Thesis: 
Models of brain development describing 
the dynamics of embryonic progenitors 
and the production of neurons

ד״ר איליה ברונשטיין
Dr. Ilya Bronshtein

המחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים
פרופ’ בוריס ריבצ’ינסקי בהדרכת 

Department of Molecular Chemistry and 
Materials Science
Advisor: Prof. Boris Rybtchinski

Thesis: 
Organic crystallization in polymer 
matrices: Mechanism and control

ד״ר אסף בר-יוסף
Dr. Asaf Bar-Yosef

המחלקה להוראת המדעים
פרופ’ בת -שבע אלון בהדרכת 

Department of Science Teaching
Advisor: Prof. Bat-Sheva Eylon 
 

Thesis: 
Promoting Personalized Teaching and 
Learning of Physics accompanied by a 
digital environment (PeTeL)

ד״ר עמרי גולדברג
Dr. Omri Goldberg

המחלקה לחומרים ופני שטח
פרופ’ דניאל וגנר בהדרכת 

Department of Materials and Interfaces
Advisor: Prof. Daniel Wagner

Thesis: 
Controlled reinforcement of short-fiber 
composites by magnetic fields

ד״ר עמרי גולן
Dr. Omri Golan

המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה
פרופ’ עדי שטרן בהדרכת 

Department of Condensed Matter 
Physics
Advisor: Prof. Ady Stern

Thesis: 
Geometric and computational aspects of 
chiral topological quantum matter

ד״ר גיא גזיב
Dr. Guy Gaziv

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ מיכל אירני בהדרכת 

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisor: Prof. Michal Irani

Thesis: 
Decoding visual experience from brain 
activity

ד״ר דיאנה גטאולין
Dr. Diana Gataulin

המחלקה למדעים ביומולקולריים
פרופ’ איתן ראובני בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Prof. Eitan Reuveny

Thesis: 
The physiological role of store-operated 
calcium entry regulatory factor (SARAF)
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ד״ר גבריאל גנדלמן
Dr. Gabriel Guendelman

המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית
פרופ’ ברק דיין בהדרכת 

Department of Chemical and Biological 
Physics
Advisor: Prof. Barak Dayan

Thesis: 
New platforms and Methods for cavity-
QED with single atoms

ד״ר נועם גנות
Dr. Noam Ganot

המחלקה לפיסיקה של חלקיקים 
ואסטרופיסיקה

פרופ’ אבישי גל-ים בהדרכת 

Department of Particle Physics and 
Astrophysics
Advisor: Prof. Avishay Gal-Yam

Thesis: 
Near ultra-violet supernova early light 
curves: Observations detection rates and 
measurement of the progenitor and the 
explosion parameters

ד״ר לירון ציפורה גרובר
Dr. Liron Zipora Gruber

המחלקה לנוירוביולוגיה
פרופ’ אהוד אחישר בהדרכת 

Department of Neurobiology
Advisor: Prof. Ehud Ahissar

Thesis: 
Between human and computer vision : 
Motor-sensory ocular dynamics

ד״ר ניל גרונברג
Dr. Nil Grunberg

המחלקה למדעים ביומולקולריים
ד”ר רות שרץ-שובל בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Dr. Ruth Scherz-Shouval 
 

Thesis: 
Cancer-associated fibroblasts promote 
aggressive gastric cancer phenotypes via 
Heat Shock Factor 1 mediated secretion 
of extracellular vesicles

ד״ר אליה דקל
Dr. Elya Dekel

המחלקה למדעים ביומולקולריים
ד”ר נטע רגב-רוצקי בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Dr. Neta Regev-Rudzki 
 

Thesis: 
Investigating red blood cell host 
alteration by the malaria parasite 
Plasmodium falciparum via secreted 
extracellular vesicles

ד״ר פנינדרה קומר דשמוק
Dr. Fanindra Kumar Deshmukh

המחלקה למדעים ביומולקולריים
פרופ’ מיכל שרון בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Prof. Michal Sharon

Thesis: 
Insights on the regulation of 20S 
proteasome mediated degradation

ד״ר דוד ווינג
Dr. Dahvyd Wing

המחלקה לחומרים ופני שטח
פרופ’ ליאור קרוניק בהדרכת 

Department of Materials and Interfaces
Advisor: Prof. Leeor Kronik

Thesis: 
Extending the range-separated hybrid 
functional approach to inorganic 
crystalline materials

ד״ר אוסנת וולוביק
Dr. Osnat Volovyk

המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית
ד”ר אסף טל בהדרכת 

Department of Chemical and Biological 
Physics
Advisor: Dr. Assaf Tal

Thesis: 
Neurochemical changes associated with 
brain activation and neuroplasticity

ד״ר קיאנג וון
Dr. Qiang Wen

המחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים
פרופ’ מילקו אריק ואן דר בום בהדרכת 

Department of Molecular Chemistry and 
Materials Science
Advisor: Prof. Milko E. Van Der Boom

Thesis: 
Crystal engineering of chiral metal-
organic structures

ד״ר פליקס ויגרס
Dr. Felix Wiggers

המחלקה לביולוגיה מבנית
ד”ר הגן הופמן בהדרכת 

Department of Structural Biology
Advisor: Dr. Hagen Hofmann

Thesis: 
Single-Molecule analysis of the 
E-cadherin/beta-catenin interaction

ד״ר גל וינר
Dr. Gal Winer

המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות
ד”ר עופר פירסטנברג בהדרכת 

Department of Physics of Complex 
Systems
Advisor: Dr. Ofer Firstenberg

Thesis: 
Quantum and nonlinear optics in quasi-
one-dimensional systems

ד״ר מיכל ולטר )שבח(
Dr. Michal Walter (Shevach)

המחלקה להוראת המדעים
פרופ’ בת -שבע אלון בהדרכת 

Department of Science Teaching
Advisor: Prof. Bat-Sheva Eylon

Thesis: 
Promoting “Learning Centered” 
considerations within a community 
of Physics teacher leaders through 
collaborative lesson planning
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ד״ר דניאל זיידמן
Dr. Daniel Zaidman

המחלקה לביולוגיה מבנית וכימית
ד”ר ניר לונדון בהדרכת 

Department of Chemical and Structural 
Biology
Advisor: Dr. Nir London

Thesis: 
Computational protocols for the design 
of next generation chemical tools

ד״ר ז'אנה חימון
Dr. Zhana Haimon

המחלקה לאימונולוגיה
פרופ’ סטפן יונג בהדרכת 

Department of Immunology
Advisor: Prof. Steffen Jung

Thesis: 
Microglia translatome analysis in steady 
state and in a murine relapsing-remitting 
model of multiple sclerosis

ד״ר ג'ולי טאי-שמידל
Dr. Julie Tai-Schmiedel

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
ד”ר נעם שטרן-גינוסר בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Dr. Noam Stern-Ginossar

Thesis: 
A systematic view on influenza induced 
host shutoff and Human cytomegalovirus 
long noncoding RNA4.9 regulates viral 
DNA replication

ד״ר אוהד טרבלסי
Dr. Ohad Trabelsi

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ רוברט קראוטגמר  בהדרכת 

פרופ’ עדן כלמטץ’  

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisors: Prof. Robert Krauthgamer 
 Prof. Eden Chlamtac

Thesis: 
Algorithms and lower bounds for all-pairs 
Max-Flow

ד״ר ערן ינובסקי
Dr. Eran Yanowski

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ ערן הורנשטיין בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Eran Hornstein

Thesis: 
Physically interacting beta-delta pairs in 
the regenerating pancreas revealed by 
single-cell sequencing

ד״ר דימיטרי ינקלב
Dr. Dimitry Yankelev

המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות
ד”ר עופר פירסטנברג  בהדרכת 

פרופ’ ניר דודזון  

Department of Physics of Complex 
Systems
Advisor: Dr. Ofer Firstenberg 
 Prof. Nir Davidson

Thesis: 
Atom interferometry with improved 
sensitivity stability and dynamic range

ד״ר נעם כדורי
Dr. Noam Kadouri

המחלקה לאימונולוגיה
פרופ’ יעקב אברמסון בהדרכת 

Department of Immunology
Advisor: Prof. Jakub Abramson

Thesis: 
Delineation of molecular mechanisms 
controlling the developmental program 
of thymic epithelial cells (TEC)

ד״ר אבי כהן
Dr. Avi Cohen

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ דוד פלג בהדרכת 

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisor: Prof. David Peleg

Thesis: 
Unique equilibria under uncertainty in 
games of network formation and facility 
location

ד״ר אילה כהן
Dr. Ayala Cohen

המחלקה לחומרים ופני שטח
פרופ’ ליאור קרוניק בהדרכת 

Department of Materials and Interfaces
Advisor: Prof. Leeor Kronik

Thesis: 
A first principles perspective on stability 
dynamics and defect chemistry in halide 
perovskites

ד״ר רון לב
Dr. Ron Lev

המחלקה להיחידה לארכיאולוגיה מדעית
פרופ’ אליזבטה בוארטו בהדרכת 

Department of Scientific Archeology Unit
Advisor: Prof. Elisabetta Boaretto

Thesis: 
Absolute chronology for the Intermediate 
Bronze culture in the Southern Levant

ד״ר הילה לוי
Dr. Hila Levi

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ שמעון אולמן בהדרכת 

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisor: Prof. Shimon Ullman

Thesis: 
Combining bottom-up and top-down 
computations towards full image 
interpretation

ד״ר ציפורה לנסקי
Dr. Zipora Lansky

המחלקה לביולוגיה מבנית וכימית
פרופ’ דבורה פאס בהדרכת 

Department of Chemical and Structural 
Biology
Advisor: Prof. Deborah Fass

Thesis: 
3D visualization of naturally assembled 
ECM through cryo scanning transmission 
electron tomography
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ד״ר ליאור לסמן
Dr. Lior Lasman

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ יעקב חנא בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Jacob (Yaqub) Hanna

Thesis: 
The role of m6A RNA modification reader 
proteins Ythdf1 Ythdf2 and Ythdf3 in 
mRNA metabolism ESC differentiation 
and development

ד״ר מיכאל מולוקנדוב
Dr. Michael Mullokandov

המחלקה לבקרה ביולוגית
פרופ’ איתן גרוס בהדרכת 

Department of Biological Regulation
Advisor: Prof. Atan Gross

Thesis: 
The role of MTCH2 in quiescent HSCs 
and its potential as a therapeutic target 
in AML

ד״ר אוראל מזרחי
Dr. Orel Mizrahi

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
ד”ר נעם שטרן-גינוסר בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Dr. Noam Stern-Ginossar

Thesis: 
Unravelling cis-regulatory elements by 
mapping dynamic and stable structures 
in RNA

ד״ר אליסה מט
Dr. Alice Mett

המחלקה למדעים ביומולקולריים
פרופ’ איתן ראובני בהדרכת 

Department of 
Advisor: Prof. Eitan Reuveny

Thesis: 
Investigating heteromultimerization of 
GIRK1 channel with members of the 
KIR family and characterizing YFP-GIRK1 
and GIRK1-/- mice from behavioral 
biochemical and physiological point of 
view

ד״ר 'פנקאג מייטי
Dr. Pankaj Maity

המחלקה לכימיה אורגנית
פרופ’ רפאל קליין בהדרכת 

Department of Organic Chemistry
Advisor: Prof. Rafal Klajn

Thesis: 
Light-induced self-assembly of 
nanoparticles and its applications

ד״ר אוה מישור
Dr. Eva Mishor

המחלקה לנוירוביולוגיה
פרופ’ נעם סובל  בהדרכת 
פרופ’ טלי קמחי  

Department of Neurobiology
Advisor: Prof. Noam Sobel 
 Prof. Tali Kimchi

Thesis: 
Chemosignals are a form of human 
social communication

ד״ר רקיע מנלה
Dr. Rakia Manela

המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית
פרופ’ גלעד הרן בהדרכת 

Department of Chemical and Biological 
Physics
Advisor: Prof. Gilad Haran

Thesis: 
Studies of protein dynamics using single 
molecule FRET spectroscopy

ד״ר רעות משיח
Dr. Reut Mashiach

המחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים
ד”ר אמנון בר שיר בהדרכת 

Department of Molecular Chemistry and 
Materials Science
Advisor: Dr. Amnon Bar Shir

Thesis: 
Mechanistic insight into the design 
and use of inorganic nanofluorides for 
19F-magnetic resonance spectroscopy 
and imaging

ד״ר מיכאלו נובקוביץ׳
Dr. Mihajlo Novakovic

המחלקה לפיסיקה כימית וביולוגית
פרופ’ לוסיו פרידמן בהדרכת 

Department of Chemical and Biological 
Physics
Advisor: Prof. Lucio Frydman 
 
Thesis: 
Sensitivity-enhanced NMR experiments 
aimed at fast exchanging and fast 
relaxing sites: Physical principles and 
applications to proteins nucleic acids and 
polysaccharides

ד״ר אשיש נורונהה
Dr. Ashish Noronha

המחלקה לבקרה ביולוגית
פרופ’ יוסף ירדן בהדרכת 

Department of Biological Regulation
Advisor: Prof. Yosef Yarden

Thesis: 
AXL-dependent regulation of adaptive 
mutability and de novo purine synthesis 
in EGFR-mutated lung cancer

ד״ר יצחק נורמן
Dr. Yitzhak Norman

המחלקה לנוירוביולוגיה
פרופ’ רפאל מלאך בהדרכת 

Department of Neurobiology
Advisor: Prof. Rafael Malach

Thesis: 
The Cortical-Hippocampal interplay 
during episodic memory retrieval in 
humans

ד״ר אלון ניסן
Dr. Alon Nissan

המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת
פרופ’ בריאן ברקוביץ בהדרכת 

Department of Earth and Planetary 
Sciences
Advisor: Prof. Brian Berkowitz

Thesis: 
Dynamics of velocity-field fluctuations 
on chemical transport and reactions in 
porous media
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ד״ר אסף ניסנבוים
Dr. Asaf Nissenbaum

המחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים
פרופ’ דניאל וגנר בהדרכת 

Department of Molecular Chemistry and 
Materials Science
Advisor: Prof. Daniel Wagner

Thesis: 
Tuning the shape memory effect in 
polyurethanes by amorphous and 
crystalline mechanisms

ד״ר נירית סוקניק
Dr. Nirit Sukenik

המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות
פרופ’ אלישע מוזס בהדרכת 

Department of Physics of Complex 
Systems
Advisor: Prof. Elisha Moses

Thesis: 
Excitation/Inhibition robustness in 
cultured neuronal networks

ד״ר אוניקאנאן סי פי
Dr. Unnikannan CP

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ טלילה וולק בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Talila Volk

Thesis: 
The role of the LINC complex in 
transcriptional regulation and repression 
of endoreplication in muscle fibers

ד״ר אודליה סיבוני-נבו
Dr. Odelia Sibony-Nevo

המחלקה לביולוגיה מבנית וכימית
פרופ’ סטפן ויינר  בהדרכת 
פרופ’ ליאה אדדי  

Department of Chemical and Structural 
Biology
Advisor: Prof. Steve Weiner 
 Prof. Lia Addadi

Thesis: 
Study of the shell microstructure and 
its formation in the Cavolinioidea 
superfamily of shelled pteropods

ד״ר רקפת סידליק מושקטל
Dr. Rakefet Sidlik Muskatel

המחלקה לאימונולוגיה
פרופ’ יאיר רייזנר  בהדרכת 
פרופ’ רות ארנון  

Department of Immunology
Advisor: Prof. Yair Reisner 
 Prof. Ruth Arnon

Thesis: 
Towards immune modulation in 
autoimmunity and cancer by allogeneic 
bone marrow transplantation: The role of 
donor derived veto cells

ד״ר נתאי סילבטסקי
Dr. Nitai Sylvetsky

המחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים
פרופ’ גרשום מרטין בהדרכת 

Department of Molecular Chemistry and 
Materials Science
Advisor: Prof. Gershom Martin

Thesis: 
Theory benchmarking in practice: 
Wavefunction ab initio methods tighten 
their grip on biochemistry

ד״ר גוספה סימיקטה
Dr. Giuseppe Cimicata

המחלקה לביולוגיה מבנית וכימית
פרופ’ עדה יונת בהדרכת 

Department of Chemical and Structural 
Biology
Advisor: Prof. Ada Yonath

Thesis: 
Design of structure based novel species-
selective antibiotics against pathogenic 
bacteria

ד״ר אמאנדה לידיה פאראק
Dr. Amanda Lydia Farack

המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא
פרופ’ שלו איצקוביץ בהדרכת 

Department of Molecular Cell Biology
Advisor: Prof. Shalev Itzkovitz

Thesis: 
Transcriptional heterogeneity of beta 
cells in the intact mouse and human 
pancreas

ד״ר אלכסנדרה פוליינסקי
Dr. Alexandra Polyansky

המחלקה למדעים ביומולקולריים
פרופ’ זבולון אלעזר בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Prof. Zvulun Elazar

Thesis: 
Characterizing the relationship between 
phosphatidylcholine synthesis and 
autophagy

ד״ר סיון פינטו
Dr. Sivan Pinto

המחלקה לבקרה ביולוגית
פרופ’ עמי נבון בהדרכת 

Department of Biological Regulation
Advisor: Prof. Ami Navon

Thesis: 
The role of the proteasome regulatory 
complex PA28 (proteasome activator) in 
oxidative stress and immune challenge

ד״ר רן פינקלשטיין
Dr. Ran Finkelstein

המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות
ד”ר עופר פירסטנברג  בהדרכת 

פרופ’ ברק דיין  

Department of Physics of Complex 
Systems
Advisor: Dr. Ofer Firstenberg 
 Prof. Barak Dayan

Thesis: 
Coherent atom-photon interfaces with 
highly-excited thermal atoms

ד״ר גיל פרידמן
Dr. Gil Friedman

המחלקה למדעים ביומולקולריים
ד”ר רות שרץ-שובל בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Dr. Ruth Scherz-Shouval

Thesis: 
Cancer-associated fibroblast 
compositions change with breast-cancer 
progression linking the ratio of S100A4+ 
and PDPN+ CAFs to clinical outcome
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ד״ר נלי פרנקל
Dr. Nelly Frenkel

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ נעמה ברקאי בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Naama Barkai

Thesis: 
Chromatin modifications and the s-phase 
replication checkpoint as determinants 
of DNA replication dynamics

ד״ר בנימין צוקרמן
Dr. Binyamin Zuckerman

המחלקה לבקרה ביולוגית
פרופ’ איגור אוליצקי בהדרכת 

Department of Biological Regulation
Advisor: Prof. Igor Ulitsky

Thesis: 
Transcript features and cellular factors 
mediating selective nuclear RNA export

ד״ר קרן קהיל גוטרמן
Dr. Keren Kahil Guterman

המחלקה לביולוגיה מבנית וכימית
פרופ’ ליאה אדדי  בהדרכת 
פרופ’ סטפן ויינר  

Department of Chemical and Structural 
Biology
Advisor: Prof. Lia Addadi 
 Prof. Steve Weiner

Thesis: 
Study of the uptake and deposition of 
CaCO3 in sea urchin larvae

ד״ר שמעון קוגן
Dr. Shimon Kogan

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ אוריאל פייגה בהדרכת 

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisor: Prof. Uriel Feige

Thesis: 
Four studies related to sparse induced 
subgraphs

ד״ר סתו קוזלובסקי
Dr. Stav Kozlovski

המחלקה לאימונולוגיה
פרופ’ רונן אלון בהדרכת 

Department of Immunology
Advisor: Prof. Ronen Alon

Thesis: 
The functions of integrin ligands in 
immunity to respiratory infections

ד״ר שירי קולט פרי
Dr. Shiri Kult Perry

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ אלעזר זלצר בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Elazar Zelzer

Thesis: 
Bi-fated tendon-to-bone attachment cells 
are regulated by shared enhancers and 
KLF transcription factors

ד״ר איליה קורובקו
Dr. Ilia Korobko

המחלקה לביולוגיה מבנית
פרופ’ אמנון הורוויץ בהדרכת 

Department of Structural Biology
Advisor: Prof. Amnon Horovitz

Thesis: 
Kinetic analysis of the function of CCT 
and GroEL chaperonins

ד״ר ג'אנג-סוק קים
Dr. Jung-Seok Kim

המחלקה לאימונולוגיה
פרופ’ סטפן יונג בהדרכת 

Department of Immunology
Advisor: Prof. Steffen Jung

Thesis: 
Dissecting functional contributions of 
microglia and non-parenchymal brain 
macrophages using a binary transgenic 
approach

ד״ר ישראל קלרשטיין
Dr. Israel Kellersztein

המחלקה לחומרים ופני שטח
פרופ’ דניאל וגנר בהדרכת 

Department of Materials and Interfaces
Advisor: Prof. Daniel Wagner

Thesis: 
The structure and mechanical function of 
scorpion pincers

ד״ר גת קריגר
Dr. Gat Krieger

המחלקה למדעי הצמח והסביבה
פרופ’ אברהם לוי  בהדרכת 

פרופ’ נעמה ברקאי  

Department of Plant and Environmental 
Sciences
Advisor: Prof. Avraham Levy 
 Prof. Naama Barkai

Thesis: 
Evolution of gene regulation in yeast 
through changes in transcription factor 
binding and gene expression

ד״ר עומר קרין
Dr. Omer Karin

המחלקה לביולוגיה מולקולרית של התא
פרופ’ אורי אלון בהדרכת 

Department of Molecular Cell Biology
Advisor: Prof. Uri Alon

Thesis: 
Design principles of physiological circuits

ד״ר רויטל רביד
Dr. Revital Ravid

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ ערן הורנשטיין בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Eran Hornstein

Thesis: 
Nuclear roles of ARGONAUTE-2 in 
neurons
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ד״ר אהרון רביע
Dr. Aharon Ravia

המחלקה לנוירוביולוגיה
פרופ’ נעם סובל  בהדרכת 
פרופ’ דוד הראל  

Department of Neurobiology
Advisor: Prof. Noam Sobel 
 Prof. David Harel

Thesis: 
Uncovering the boundaries of olfactory 
perception

ד״ר שקד רוזן
Dr. Shaked Rozen

המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות
פרופ’ נירית דודוביץ בהדרכת 

Department of Physics of Complex 
Systems
Advisor: Prof. Nirit Dudovich

Thesis: 
Enantiosensitive subcycle antisymmetric 
response gated by electric field rotation 
- ESCARGOT

ד״ר אסף רוזן
Dr. Asaf Rozen

המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה
פרופ’ שחל אילני בהדרכת 

Department of Condensed Matter 
Physics
Advisor: Prof. Shahal Ilani

Thesis: 
From non-interacting to strongly 
correlated electrons in graphene 
systems: A spatial scanning electrostatic 
study

ד״ר יובל רוזנברג
Dr. Yuval Rosenberg

המחלקה לפיסיקה של מערכות מורכבות
פרופ’ אולף לאונהרדט בהדרכת 

Department of Physics of Complex 
Systems
Advisor: Prof. Ulf Leonhardt

Thesis: 
New horizons in nonlinear optics: 
Hawking radiation Cherenkov radiation 
and Raman self-frequency shift

ד״ר אמנון רוטמן
Dr. Amnon Rothman

המחלקה לחומרים ופני שטח
פרופ’ ארנסטו יוסלביץ בהדרכת 

Department of Materials and Interfaces
Advisor: Prof. Ernesto Joselevich

Thesis: 
Kinetic and mechanism of guided 
nanowire growth

ד״ר פרנצ'סקו רונקטו
Dr. Francesco Roncato

המחלקה לאימונולוגיה
פרופ’ רונן אלון בהדרכת 

Department of Immunology
Advisor: Prof. Ronen Alon

Thesis: 
A-type lamins in cancer cell growth 
barrier crossing and lung metastasis

ד״ר אנה ריבקין
Dr. Anna Rivkin

המחלקה למדעים ביומולקולריים
ד”ר נטע רגב-רוצקי בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Dr. Neta Regev-Rudzki

Thesis: 
Studying a novel mechanism of density 
sensing in malaria parasite Plasmodium 
falciparum

ד״ר אסף שוחר
Dr. Assaf Shocher

המחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית
פרופ’ מיכל אירני בהדרכת 

Department of Computer Science and 
Applied Mathematics
Advisor: Prof. Michal Irani

Thesis: 
Deep internal learning

ד״ר רונית שוסטרמן-קרוש
Dr. Ronit Shusterman-Krush

המחלקה לכימיה מולקולרית ומדע החומרים
ד”ר אמנון בר שיר בהדרכת 

Department of Molecular Chemistry and 
Materials Science
Advisor: Dr. Amnon Bar Shir

Thesis: 
Studying dynamic exchange in host guest 
molecular systems: From 19F-NMR to 
molecular 19F-MR imaging

ד״ר אבירם שטינבוק
Dr. Aviram Steinbok

המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה
פרופ’ חיים בידנקופף בהדרכת 

Department of Condensed Matter 
Physics
Advisor: Prof. Haim Beidenkopf

Thesis: 
Scanning Tunneling Spectroscopy study 
of a Van der Waals material TaS2

ד״ר דביר שירמן
Dr. Dvir Schirman

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ יצחק פלפל בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Yitzhak Pilpel

Thesis: 
Using large synthetic libraries to explore 
the regulation and economy of gene 
expression

ד״ר מורן שלו
Dr. Moran Shalev

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ ארי אלסון בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Ari Elson

Thesis: 
The role of PTPRJ in osteoclast activity 
and regulation
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ד״ר גא"י שלם
Dr. Guy Shalem

המחלקה לפיסיקה של חומר מעובה
פרופ’ ישראל בר יוסף בהדרכת 

Department of Condensed Matter 
Physics
Advisor: Prof. Israel Bar-Joseph

Thesis: 
Electrically driven plasmons in metal-
insulator-semiconductor tunnel junctions

ד״ר אדוה שמי
Dr. Adva Shemi

המחלקה למדעי הצמח והסביבה
פרופ’ אסף ורדי בהדרכת 

Department of Plant and Environmental 
Sciences
Advisor: Prof. Assaf Vardi

Thesis: 
The signaling role of dimethyl sulfide 
in mediating planktonic predator-prey 
interactions

ד״ר מירי שניידר
Dr. Miri Shnayder

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
ד”ר נעם שטרן-גינוסר בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Dr. Noam Stern-Ginossar

Thesis: 
Single cell resolution analysis of virus 
and host interaction during HCMV latent 
infection

ד״ר איה שקדי
Dr. Aya Shkedy

המחלקה לגנטיקה מולקולרית
פרופ’ עדי קמחי בהדרכת 

Department of Molecular Genetics
Advisor: Prof. Adi Kimchi

Thesis: 
Discovering the intracellular mechanisms 
of the ApoL1 protein-induced cell death

ד״ר אורמילה שראוואט
Dr. Urmila Sehrawat

המחלקה למדעים ביומולקולריים
פרופ’ רבקה דיקשטיין בהדרכת 

Department of Biomolecular Sciences
Advisor: Prof. Rivka Dikstein

Thesis: 
Gatekeepers of AUG selection and 
ribosomal scanning: Translation control 
mechanism by eIF1 eIF1A and eIF4G1

ד״ר עמית שרגא
Dr. Amit Shraga

המחלקה לכימיה אורגנית
ד”ר ניר לונדון בהדרכת 

Department of Organic Chemistry
Advisor: Dr. Nir London

Thesis: 
First of their kind covalent chemical 
probes targeting kinases (MKK7/BTK) for 
inhibition or degradation

ד״ר שלומית שרוני
Dr. Shlomit Sharoni

המחלקה למדעי כדור הארץ וכוכבי הלכת
פרופ’ איתי הלוי בהדרכת 

Department of Earth and Planetary 
Sciences
Advisor: Prof. Itay Halevy

Thesis: 
The coupled evolution of biogeochemical 
cycles and phytoplankton elemental 
composition

ד״ר עמוס תובל
Dr. Amos Tuval

המחלקה לאימונולוגיה
ד”ר לירן שלוש בהדרכת 

Department of Immunology
Advisor: Dr. Liran Shlush

Thesis: 
p53 dysfunction in pre-leukemic 
hematopoietic cells

ד״ר עידו תורן
Dr. Ido Toren

המחלקה לנוירוביולוגיה
פרופ’ רוני פז בהדרכת 

Department of Neurobiology
Advisor: Prof. Rony Paz

Thesis: 
The interaction of valence and 
information gain during learning 
perception and decision-making
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מקבלי תואר 
מוסמך

יהל אברהם  

שון אדלר  

רות אדלר  

גיא אוהד  

אנה אוזוניי  

מתן אוזן  

ליאור אופנהיים  

יהונתן אילוז  

מתן אילת  

תומר אלקלעי  

רותם אסולין  

ליהי אסף  

איתי אפרת  

אור ארבל ארנפריד  

ניר ארז  

ירדן אריאב  

עמית אשכנזי  

יהודה בוגנים  

אייל ביטון  

לידור ביתן  

איתן בן אב  

עוז בן יוסף  

ליאור משה בק  

טל בר  

טליה בר אבי  

נתנאל בראל  

יואב ברוייר  

דרור ברכיה  

אחיעד ברקוביץ  

ג'רמי גארב  

אמיר גבריאלי  

נדב גולדברג  

קים גולדנברג  

עדן גולדפרב  

מריה לואיזה גומז קלבו  

אמביקש גופטה  

כרמל גילדה  

נעם גלילי  

תמר גרא  

דבורה תמר גרונברג  

תומר גרוסמן  

עמוס גרופ  

יוסף גרין  

ליאור גרינשפון  

ניב גרנות  

אסף גת  

יותם דוד  

רע דוד  

גיא דויטש  

דניאל דיטש  

דניאלה יה-לי דייגי  

יונתן דניאל  

ירדן דניאל  

אלכסנדרה דשבסקי  

אור הדס  

גיא הדרי  

נועם הדרי  

תום חי הראל  

מיכל הרטשטיין  

טל הרמן  

שחף וגנר  

תמר ווג  

פאול וולרט  

מוריה וייס  

גיא וייסינברג  

ליאה וינמן  

אולג וסיאנוביץ'  

יונתן ורניק  

איתי זלאיט  

בנימין זק קוטוזוב  

ספיר חבושה-לאופר  

ראזי ח'לאילה  

אייל חלמסקי  

אמיתי חן  

אופיר טורץ  

אביב טלר  

גדי טרוצקי רבשטיין  

אוקסנה יאנשינה  

הדר יעקב  

דנה יעקבי  

רן יעקובי  

צילה ירחי  

ליאור יריב  

לינוי ישראל  

עומר כהן  

רותם כהנוביץ  

טרי לבקוביץ  

חיה מושקא )משי( לברן  

ליאנטונג לו  

אלה ליבנה  

ניר ליבנת  

סנג'י מאייטי  

שניר מאירי  

דרור מורן  

שובל מיארה  

תמיר מיטלמן  

יוכבד מייטליס  

יוסף מימון  

אודליה מלמד  

ארנון מלצר  

אלכסנדר ממן  

סתיו נחום  

נדב נחמן  

נועה ניסני  

הדר נשיא  

הגר סטי  

גל סלע  

עמנואל סמידלס  

ערן סנדמן  

ליאור סנרסקי  

שי ספיר  

איתן עמוס  

לואיס דויד פדיג'ה קורטס  

יותם פדרמן  

עמרי פוני  

איבנה פטרוביץ  

טל פישר  

שקד פלגי  

גבריאל פלרוב  

אמיר פרום  

גל רונית פרומר פרידמן  

שי פרח  

בת שבע פרנקל רוזמן  

שיר פררה  

רעות פרשה  

אליטל צ'אס מוריס  

נעמה צונג  

יבגני ציגלניצקי  

יאן קאדלץ  

פרדריק לואיס קונדין  

סופיה קוניזבה  

מיגל קמרנה סיינז  

יבגני קסימוב  

גיא קפון  

אבל קרוז קמאצ'ו  

סהר קרוק  

דיביה קרישנה קומר  

עמרי קרמר  

איה קשת  

הרנן רובינשטיין  

אסף רוזנברג  

יותם רוט  

שירי רון  

הגר רותם  

נועה רחמיאן  

קארינה רטינר  

דנה רייטר  

אריאל שאולקר  

דוד שוורדט  

לירן שונק  

סער שוער  

גילי שלו שלוסר  

עומר שמיר  

סרגיי שמס  

יונתן שמעוני  

יוגב שפילמן  

אנטון שרקין-גורבולין  

יובל תמיר  
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מקבלי תואר מוסמך

יהל אברהם
Yahel Avraham

תואר שני במדעי החיים
בהדרכת ד”ר רוני דהן

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Rony Dahan

Thesis: 
Role of Fc-FcgR interactions in the 
therapeutic anti-tumor activity of anti-
GITR antibodies

רות אדלר
Ruth Adler

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אורן שולדינר בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Oren Schuldiner

Thesis: 
The role of the Dpr12-DIP-delta 
interaction during axonal zone formation 
in the Drosophila melanogaster 
mushroom body

שון אדלר
Sean Adler

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ דוד מרגוליס בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. David Margulies

Thesis: 
Non-covalent modification of bacterial 
membrane proteins on a gold surface

גיא אוהד
Guy Ohad

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ ליאור קרוניק בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Leeor Kronik

Thesis: 
Band gaps of crystalline solids from 
a Wannier-localized optimally tuned 
screened range-separated hybrid 
functional

אנה אוזוניי
Anna Uzonyi

תואר שני במדעי החיים
ד”ר שרגא שוורץ  בהדרכת 

ד”ר יונתן שטלצר  

MSc in Life Sciences
Advisors: Dr. Schraga Schwartz 
 Dr. Yonatan Stelzer

Thesis: 
Deciphering the principles of the RNA 
editing code via large-scale systematic 
probing

מתן אוזן
Matan Uzan

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ אלי זלדוב בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof.Eli Zeldov

Thesis: 
Nonlocal transport induced by edges 
charge modulation in two dimensional 
materials

ליאור אופנהיים
Lior Oppenheim

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר קרן מיכאלי בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Karen Michaeli

Thesis: 
Incoherent spin-selective transport 
in chiral systems: The role of 
phononassisted hopping

יהונתן אילוז
Yonatan Iluz

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ אהוד פרידגוט בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Ehud Friedgut

Thesis: 
Hyper-regular graphs and high 
dimensional expanders

מתן אילת
Matan Eilat

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ בועז  בנימין קלרטג בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Boaz   Binyamin Klartag

Thesis: 
Isothermal coordinates comparison and 
moderately varying Gauss curvature

ליהי אסף
Lihee Asaf

תואר שני במדעי החיים
ד”ר זיו שולמן  בהדרכת 

פרופ’ שראל פליישמן  

MSc in Life Sciences
Advisors: Dr. Ziv Shulman 
 Prof. Sarel Fleishman

Thesis: 
Computational design and validation 
of site-specific nanobody repertoire 
targeting PD-L1

רותם אסולין
Rotem Assouline

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ בועז בנימין קלרטג בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Boaz Binyamin Klartag

Thesis: 
Isometric embeddings into Riemannian 
surfaces with Holder continuous 
curvature

תומר אלקלעי
Tomer Alkalay

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ מוטי הייבלום בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Moty Heiblum

Thesis: 
Scaling dimension of quantum Hall 
quasi-particles in the \nu=1/3 fractional 
state
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מקבלי תואר מוסמך

איתי אפרת
Itai Efrat

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ אולף לאונהרדט בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Ulf Leonhardt

Thesis: 
On casimir stress in spherically 
symmetric media

אור ארבל ארנפריד
Or Arbel Arenfrid

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר עופר פירסטנברג בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Ofer Firstenberg

Thesis: 
Light-matter interaction via an extremely-
tapered optical fiber in atomic vapor

ניר ארז
Nir Erez

תואר שני במדעי החיים
ד”ר אפרת שמע-יעקבי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Efrat Shema

Thesis: 
Single-molecule systems for liquid biopsy

ירדן אריאב
Yarden Ariav

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ איילת ארז בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Ayelet Erez

Thesis: 
Regulating nucleotide metabolism to 
boost the immune response against 
cancer

עמית אשכנזי
Amit Ashkenazi

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אהוד אחישר בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Ehud Ahissar

Thesis: 
Characterizing behavioral phases of 
whisking

יהודה בוגנים
Yehuda Buganim

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר מיכל לסקס בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Michal Leskes

Thesis: 
Transport pathways of Lithium ions 
within composite electrolyte

אייל ביטון
Eyal Bitton

תואר שני במדעי החיים
ד”ר יניב זיו  בהדרכת 

פרופ’ עפר יזהר  

MSc in Life Sciences
Advisors: Dr. Yaniv Ziv 
 Prof. Ofer Yizhar

Thesis: 
Dopamine effect on hippocampal 
consolidation

לידור ביתן
Lidor Bitan

תואר שני במדעי החיים
ד”ר איבו שפיגל בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Ivo Spiegel

Thesis: 
Deciphering the gene programs through 
which Npas4 controls specific sets of 
synapses in cortical VIP neurons

איתן בן אב
Eitan Ben Av

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר אפרים אפרתי בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Efi Efrati

Thesis: 
The Harmonic three body system in 
curved space

עוז בן יוסף
Oz Ben Joseph

תואר שני במדעי החיים
ד”ר אסף גל בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Assaf Gal

Thesis: 
Characterization of holococcolith 
formation

ליאור משה בק
Lior Moshe Beck

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ דן אורון  בהדרכת 

פרופ’ ליאה אדדי  

MSc in Chemical Sciences
Advisosr: Prof. Dan Oron 
 Prof. Lia Addadi

Thesis: 
Measuring the refractive indices of the 
isoxanthopterin crystals from a prawn 
eye

טל בר
Tal Bar

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר אפרים אפרתי בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Efi Efrati

Thesis: 
Geometric frustration and compatibility 
conditions for 3D director fields in flat 
space
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מקבלי תואר מוסמך

טליה בר אבי
Talia Baravi

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר אורן רז בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Oren Raz

Thesis: 
Spin Model for Influence Optimization

נתנאל בראל
Netanel Barel

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ עופר אהרוני בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Ofer Aharony

Thesis: 
Correlation functions of local operators 
in the TT theory from topological gravity

יואב ברוייר
Yoav Breuer

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ איתן ראובני בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Eitan Reuveny

Thesis: 
The search for the Gamma Aminobutyric 
Acid metabotropic receptors with unique 
signaling specificity

דרור ברכיה
Dror Berechya

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ אולף לאונהרדט בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Ulf Leonhardt

Thesis: 
The Lifshitz theory of the cosmological 
constant can resolve the Hubble tension

אחיעד ברקוביץ
Akhiad Bercovich

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ עמוס תנאי בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Amos Tanay

Thesis: 
Inferring locally parametric manifold 
models from scRNA-seq data

ג'רמי גארב
Jeremy Garb

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ רותם שורק בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Rotem Sorek

Thesis: 
The role of SIR2 domains within bacterial 
defense systems and exploration of the 
novel defense systems dsr2 and SG133

אמיר גבריאלי
Amir Gavrieli

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ ערן סגל בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Eran Segal

Thesis: 
Estimating heritability of glycaemic 
response to metformin using nationwide 
electronic health records and 
population-sized pedigree

נדב גולדברג
Nadav Goldberg

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ עדי קמחי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Adi Kimchi

Thesis: 
Elucidating the role of PRRC2B as a 
translation factor and its implications in 
human embryonic stem cells

קים גולדנברג
Kim Goldenberg

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ ערן אלינב בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Eran Elinav

Thesis: 
The role of Nlrp10 in the heart in health 
and disease

עדן גולדפרב
Eden Goldfarb

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ ירדנה סמואלס בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Yardena Samuels

Thesis: 
Systematic detection of atypical HLA 
presented events on melanoma 
cells expand the immunopeptidome 
landscape

מריה לואיזה גומז קלבו
Maria Luisa Gomez Calvo

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר רוני דהן בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Rony Dahan

Thesis: 
Structural and functional optimization 
of antibody-based immunotherapies 
through Fc- and glyco-engineering

אמביקש גופטה
Ambikesh Gupta

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ חיים בידנקופף בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Haim Beidenkopf

Thesis: 
Spectroscopic studies of dimensional 
evolution between Weyl semimetals and 
quantum anomalous Hall Insulators
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מקבלי תואר מוסמך

כרמל גילדה
Carmel Gilda

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אסף אהרוני בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Asaph Aharoni

Thesis: 
Lipidomic mapping of organelles isolated 
from Arabidopsis root and shoot and 
from systemic tissue of Induced systemic 
resistance primed Arabidopsis

נעם גלילי
Noam Galili

תואר שני במדעי החיים
ד”ר איתי  תירוש בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Itay Tirosh

Thesis: 
IFN response and MHC class II genes in 
cancer: Pan cancer residual analysis

תמר גרא
Tamar Gera

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ נעמה ברקאי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Naama Barkai

Thesis: 
Divergence of binding preferences 
between duplicated transcription factors 
provides insight into the evolutionary 
design of transcriptional networks

דבורה תמר גרונברג
Devora Tamar Grunberg

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ טלילה וולק בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Talila Volk

Thesis: 
The contribution of Ball kinase to the 
nuclear envelope structure in Drosophila 
larval muscles

תומר גרוסמן
Tomer Grossman

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ מוני נאור בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Moni Naor

Thesis: 
Instance optimality and unlabeled 
certificates in the decision tree model

עמוס גרופ
Amos Gropp

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ ירון ליפמן בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Yaron Lipman

Thesis: 
Geometric regularization for deep 
manifold learning

יוסף גרין
Joseph Green

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ יוסף ירדן בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Yosef Yarden

Thesis: 
The design and validation of antisense 
oligonucleotides that efficiently induce 
PD-L1-Exon 6 skipping and remove PD-
L1’s intracellular domain

ליאור גרינשפון
Lior Greenspoon

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ רון מילוא בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Ron Milo

Thesis: 
A quantitative perspective on the geo / 
bio / socio spheres interface

ניב גרנות
Niv Granot

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ מיכל אירני בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Michal Irani

Thesis: 
Drop the GAN: In defense of patches 
nearest neighbors as single image 
generative models

אסף גת
Asaf Gat

תואר שני במדעי החיים
ד”ר מיטל אורן בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Meital Oren-Suissa

Thesis: 
Unravel individualism: elucidate the 
interplay between sex behavior and 
neurobiological properties

יותם דוד
Yotam David

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ מאיה שולדינר בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Maya Schuldiner

Thesis: 
Identification of novel resident proteins 
and effectors of Golgi contact sites using 
high throughput screening in yeast

רע דוד
Rea David

תואר שני במדעי הכימיה
יוס פרופ’ אדוארדס נרייביצ’ בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Ed Narevicius

Thesis: 
Atom vortex beam
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מקבלי תואר מוסמך

גיא דויטש
Gai Deutch

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ אורן טל בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Oren Tal

Thesis: 
Magneto structural effect in atomic 
chains

דניאל דיטש
Daniel Deitch

תואר שני במדעי החיים
ד”ר יניב זיו בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Yaniv Ziv

Thesis: 
Representational drift in the mouse 
visual cortex

דניאלה יה-לי דייגי
Daniella Ya-li Dayagi

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ ג’פרי גרסט בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Jeffrey Gerst

Thesis: 
Elucidating the mechanism of 
intercellular mRNA transfer

יונתן דניאל
Jonathan Daniel

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ יובל גפן בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Yuval Gefen

Thesis: 
Non-Hermitian Hamiltonian of multi-level 
systems: State engineering exceptional 
points classification and elements of 
dynamics

ירדן דניאל
Yarden Daniel

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ ארנסטו יוסלביץ בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Ernesto Joselevich

Thesis: 
Guided CdTe nanowires: Synthesis 
structure optoelectronics and bandgap 
narrowing

אלכסנדרה דשבסקי
Alexandra Dashevsky

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ שראל פליישמן בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Sarel Fleishman

Thesis: 
Computational cooperativity design in 
E.coli superoxide dismutase

אור הדס
Or Hadas

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ יוחאי כספי בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Yohai Kaspi

Thesis: 
Suppression of baroclinic eddies by 
strong jets

גיא הדרי
Guy Hadary 

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אלי ארמה בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Eli Arama

Thesis: 
Uncovering the signaling and execution 
mechanisms associated with the non-
apoptotic developmental cell death 
pathway of the primordial germ cells in 
Drosophila embryos

נועם הדרי
Noam Hadary

תואר שני במדעי החיים
ד”ר איתי תירוש בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Itay Tirosh

Thesis: 
Regulatory cellular diversity in 
glioblastoma

תום חי הראל
Tom Hai Harel

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ יובל אשד בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Yuval Eshed

Thesis: 
The role of SOC clade genes in tomato 
flowering

מיכל הרטשטיין
Michal Hartstein

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ ליאור קרוניק בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Leeor Kronik

Thesis: 
Reducing fractional-charge and 
fractional-spin errors with tuned range-
separated double-hybrid functionals

טל הרמן
Tal Herman

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ גיא רוטבלום בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Guy Rothblum

Thesis: 
An interactive proof system for coarse 
tolerant uniformity testing
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מקבלי תואר מוסמך

שחף וגנר
Shahaf Wagner

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ שמעון אולמן בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Shimon Ullman

Thesis: 
Learning and executing multiple tasks 
together vs. one task at a time

תמר ווג
Tamar Veg

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ שלו איצקוביץ בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Shalev Itzkovitz

Thesis: 
A spatially-resolved epigenetic map of 
the liver lobule

פאול וולרט
Paul Vollrath

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ יצחק גלנדר בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Tsachik Gelander

Thesis: 
A bound on the systole of non-positively 
curved arithmetic spaces

מוריה וייס
Moria Weiss

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ עדי קמחי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Adi Kimchi

Thesis: 
Elaborating on HtrA2 and its downstream 
effector, Paip2a, as participants in the 
molecular pathway leading to irradiation 
induced senescence

גיא וייסינברג
Guy Weissenberg

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ צביקה ברקרסקי בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Zvika Brakerskie

Thesis: 
Unitary subgroup testing

ליאה וינמן
Leia Vainman

תואר שני במדעי החיים
ד”ר רועי אברהם בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Roi Avraham

Thesis: 
Studying Salmonella serovar-specific 
immune responses in single cell 
resolution

אולג וסיאנוביץ'
Oleg Vasyanovich

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אליאור )אורי( פלס בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Elior (Ori) Peles

Thesis: 
Discovery of novel protein candidates 
that mediate axo-glial interaction

יונתן ורניק
Yonatan Vernik

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ ארנסטו יוסלביץ בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Ernesto Joselevich

Thesis: 
Optoelectronic nanosystems based on 
guided nanowires by artificial epitaxy on 
amorphous substrates

איתי זלאיט
Itay Zalayat

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ יעקב אברמסון בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Jakub Abramson

Thesis: 
Understanding the role of Aire-
expressing innate lymphoid cells in EAE 
and autoimmunity

בנימין זק קוטוזוב
Binyamin Zack-Kutuzov

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ דמיטרי נוביקוב  בהדרכת 

פרופ’ גל יהודה בנימיני  

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisors: Prof. Dmitry Novikov 
 Prof. Gal Binyamini

Thesis: 
Holomorphic parametrization of analytic 
families and algebraic parametrization of 
algebraic sets definable over Q

ראזי ח'לאילה
Razi Khalaila

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ יעקב אברמסון בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Jakub Abramson

Thesis: 
Utilizing organ-specific autoantibodies in 
targeted cancer treatment

ספיר חבושה-לאופר
Sapir Havusha-Laufer

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אירית שגיא בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Irit Sagi

Thesis: 
Revealing the ultrastructure and 
component organization of the PNN in 
health and disease
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מקבלי תואר מוסמך

אייל חלמסקי
Eyal Chalemsky

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ רון דיסקין בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Ron Diskin

Thesis: 
Toward determining structures function 
and immune response against spike 
proteins from enveloped viruses

אמיתי חן
Amitai Shen

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ קרינה יניב בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Karina Yaniv

Thesis: 
Deciphering the role of Scarb2 in the 
development of the neurovascular unit

אופיר טורץ
Ophir Turetz

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר שקמה ברסלר  בהדרכת 

פרופ’ יוסף ניר  

MSc in Physical Sciences
Advisosr: Dr. Shikma Bressler 
 Prof. Yosef Nir

Thesis: 
Development of a data driven approach 
for general search for new particle 
physics

אביב טלר
Aviv Taller

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ אורי בדר בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Uri Bader

Thesis: 
Balanced probability measures on 
compact median algebras

גדי טרוצקי רבשטיין
Gadi Trocki Reibstein

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר אפרים אפרתי בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Efi Efrati

Thesis: 
Benzamide: Crystals with a twist (as a 
result of geometric frustration)

אוקסנה יאנשינה
Oksana Yanshyna

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ רפאל קליין בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Rafal Klajn

Thesis: 
Confined spaces regulate redox 
switching

הדר יעקב
Hadar Yaakov

תואר שני במדעי החיים
ד”ר מיכל ריבלין בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Michal Rivlin

Thesis: 
The Histaminergic retinopetal circuit of 
the mouse

דנה יעקבי
Dana Yacobi

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ רוני פז בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Rony Paz

Thesis: 
Neural coding characteristics across 
human brain regions based on fMRI 
measurements

רן יעקובי
Ran Yaacoby

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר אורן רז בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Oren Raz

Thesis: 
Anomalous relaxation

צילה ירחי
Tzila Yarhi

תואר שני בהוראת המדעים
פרופ’ אברהם הרכבי  בהדרכת 

ד”ר רוני קרסנטי  

MSc in Science Teaching
Advisors: Prof. Abraham Arcavi 
 Dr. Ronnie Karsenty

Thesis: 
High school teachers’ beliefs about 
teaching low-achieving students in 
mathematics, teachers’ coping, and tools 
for coping: A case study

ליאור יריב
Lior Yariv

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ ירון ליפמן בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Yaron Lipman

Thesis: 
Implicit differentiable renderingo

לינוי ישראל
Linoy Israel

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ איתן גרוס בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Atan Gross

Thesis: 
Mitochondrial structural changes in 
Fibromyalgia disease
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מקבלי תואר מוסמך

עומר כהן
Omer Cohen

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ ישראל בר-יוסף בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Israel Bar-Joseph

Thesis: 
Direct contact of Au with Alumina in light-
emitting plasmonic tunnel junctions

רותם כהנוביץ
Rotem Cahanovitc

תואר שני במדעי החיים
ד”ר תמיר קליין בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Tamir Klein

Thesis: 
Ectomycorrhizal fungi facilitate carbon 
resource sharing between distant 
phylogenetically related trees

טרי לבקוביץ
Terry Levkvisj

תואר שני במדעי החיים
ד”ר איבו שפיגל בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Ivo Spiegel

Thesis: 
Intersectional genetic tools to selectively 
manipulate interneuron subtypes in layer 
1 of the cortex

חיה מושקא )משי( לברן
Chaya Mushka (Meshi) Levran

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ איתן גרוס בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Atan Gross

Thesis: 
Purification of the MTCH2 mitochondrial 
membrane protein

ליאנטונג לו
Liantong Luo

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ בועז כץ בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Boaz Katz

Thesis: 
Demonstration of the equivalence 
between two methods of second order 
averaging for the hierarchical three body 
problem and simple modeling of nebular 
phase spectra of type Ia supernovae

אלה ליבנה
Ella Livnah

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר ניר לונדון בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Nir London

Thesis: 
Expanding the scope of targeted protein 
degraders using covalent chemistry

ניר ליבנת
Nir Livnat

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ יעקב חנא בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Jacob (Yaqub) Hanna

Thesis: 
Analysis of competence of In-vitro 
differentiation for mouse Primordial 
germ cells

סנג'י מאייטי
Sanjay Mathai

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ גלעד פרז  בהדרכת 

ד”ר נועם טל הוד  

MSc in Physical Sciences
Advisors: Prof. Gilad Perez 
 Dr. Noam Tal Hod

Thesis: 
Non-linear photon interactions in a 
background electromagnetic field

שניר מאירי
Snir Meiri

תואר שני במדעי הפיסיקה
ד”ר אפרים אפרתי בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Dr. Efi Efrati

Thesis: 
Study of cumulative and non-cumulative 
geometric frustration in continuous 
and discrete systems. Theory and 
investigation of assemblies and spin-
lattice systems

דרור מורן
Dror Moran

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ רונן בצרי בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Ronen Basri

Thesis: 
Camera pose and 3D scene recovery 
using deep neural networks

שובל מיארה
Shoval Miyara

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אלדד צחור בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Eldad Tzahor

Thesis: 
Principles of cell circuits in cardiac 
regeneration and fibrosis

תמיר מיטלמן
Tamir Mittelman

תואר שני במדעי החיים
ד”ר אפרת שמע-יעקבי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Efrat Shema

Thesis: 
Single-cell platforms for analysis of 
epigenetic modifications
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מקבלי תואר מוסמך

יוכבד מייטליס
Yocheved Mytlis

תואר שני בהוראת המדעים
פרופ’ רוחמה אבן בהדרכת 

MSc in Science Teaching
Advisor: Prof. Ruhama Even

Thesis: 
The contribution of academic 
mathematics studies to the knowledge 
and instruction of topics in the high 
school mathematic curriculum

יוסף מימון
Yosef Maimon

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ עמוס תנאי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Amos Tanay

Thesis: 
Combining single cell and single 
embryoid body transcriptional analysis 
for understanding gastrulation

אודליה מלמד
Odelia Melamed

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ עדי שמיר בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Adi Shamir

Thesis: 
Applications of the local almost-linearity 
of deep neural networks

ארנון מלצר
Arnon Meltser

תואר שני במדעי החיים
ד”ר רביד שטראוסמן  בהדרכת 

פרופ’ ערן סגל  

MSc in Life Sciences
Advisors: Dr. Ravid Straussman 
 Prof. Eran Segal

Thesis: 
Bacterial-Human cancer cross talk 
studied by single cell RNA-seq

אלכסנדר ממן
Alexander Maman

תואר שני במדעי החיים
ד”ר שרגא שוורץ בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Schraga Schwartz

Thesis: 
Exploring new functionalities and 
components of mRNA methylation in 
yeast and human cancer cell lines

סתיו נחום
Stav Nahum

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר שירה רוה בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Shira Raveh-Rubin

Thesis: 
Dry Intrusions Initiation: Large scale 
governing features and forcing 
mechanisms

נדב נחמן
Nadav Nahaman

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ עודד אהרונסון בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Oded Aharonson

Thesis: 
History of the lunar dynamo from crustal 
magnetic anomalies

נועה ניסני
Noa Nissani

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ איגור אוליצקי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Igor Ulitsky

Thesis: 
Genomic determinants of RNA 
polymerase 2 transcription termination

הדר נשיא
Hadar Nasi

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ מילקו אריק ואן דר בום בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Milko E. Van Der Boom

Thesis: 
Morphology control and elemental 
composition by cation exchange in 
metal-organic frameworks

הגר סטי
Hagar Setty

תואר שני במדעי החיים
ד”ר מיטל אורן בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Meital Oren-Suissa

Thesis: 
Deciphering the sexually dimorphic 
properties of a sex-shared interneuron

גל סלע
Gal Sela

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אלון חן בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Alon Chen

Thesis: 
The long-term effects of prenatal 
exposure to selective serotonin reuptake 
inhibitors on behavior and metabolism

עמנואל סמידלס
Emmanouil Semidalas

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ גרשום מרטין בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Gershom Martin

Thesis: 
Accurate and efficient composite 
wavefunction theory methods through 
localized natural orbitals and F12 explicit 
correlation
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מקבלי תואר מוסמך

ערן סנדמן
Eran Sandman

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אליאור )אורי( פלס בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Elior (Ori) Peles

Thesis: 
The role of Cadm4 ectodomain shedding 
in myelination

ליאור סנרסקי
Lior Snarski

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ בוריס ריבצ’ינסקי בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Boris Rybtchinski

Thesis: 
Modular carbon nanotubes electrodes 
for Li-S batteries

שי ספיר
Shay Sapir

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ רוברט קראוטגמר בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Robert Krauthgamer

Thesis: 
Near-optimal entrywise sampling of 
Numerically sparse matrices

איתן עמוס
Eitan Amos

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ עדי שמיר בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Adi Shamir

Thesis: 
Interactive display of advance attacks 
on miniature versions of symmetric 
cryptographic algorithms

לואיס דויד פדיג'ה קורטס
Luis David Padilla Cortes

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר אמנון בר שיר בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Amnon Bar Shir

Thesis: 
Supramolecular relay system for protein 
sensing using 19F-GEST NMR

יותם פדרמן
Yotam Federman

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ נירית דודוביץ בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Nirit Dudovich

Thesis: 
Resolving the complex change of an 
electronic wave function during tunneling 
by two-dimensional attosecond 
interferometry

עמרי פוני
Omri Puny

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ ירון ליפמן בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Yaron Lipman

Thesis: 
Global attention improves graph neural 
network generalization

איבנה פטרוביץ
Ivana Petrovic

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר רינה רוזנצויג בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Rina Rosenzweig

Thesis: 
Elucidating HspB1 structure and function

טל פישר
Tal Fisher

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ גיל לבקוביץ בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Gil Levkowitz

Thesis: 
Molecular mechanisms that drive the 
development of permeable endothelial 
cells in the brain

אמיר פרום
Amir Fromm

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אסף ורדי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Assaf Vardi 
 

Thesis: 
Using comparative genomics to reveal 
Emiliania huxleyi virus genes associated 
with virulence

גבריאל פלרוב
Gavriel Fleurov

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ רועי עוזרי  בהדרכת 
פרופ’ ניר דודזון  

MSc in Physical Sciences
Advisors: Prof. Roee Ozeri 
 Prof. Nir Davidson

Thesis: 
Nonlinear evolution of a collective spin in 
an ultracold bosonic cloud

שקד פלגי
Shaked Palgi

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ נחום אולנובסקי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Nachum Ulanovsky

Thesis: 
Natural switches in sensory attention 
rapidly modulate hippocampal spatial 
codes
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מקבלי תואר מוסמך

גל רונית פרומר פרידמן
Gal Ronit Frumer Friedman

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ סטפן יונג בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Steffen Jung

Thesis: 
Studying the role of Il-10 in the control of 
microglia activation

שי פרח
Shai Perach

תואר שני בהוראת המדעים
ד”ר גיורא אלכסנדרון בהדרכת 

MSc in Science Teaching
Advisor: Dr. Giora Alexandron

Thesis: 
A blended learning program based on an 
academic MOOC for computer science 
education in middle schools

בת שבע פרנקל רוזמן
Batsheva Frankel Rozman

תואר שני במדעי החיים
ד”ר נעם שטרן-גינוסר בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Noam Stern-Ginossar

Thesis: 
Temporal dynamics of HCMV gene 
expression in lytic and latent infection

שיר פררה
Shir Ferrera

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ מיכל אייזנבך-שוורץ בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Michal Schwartz

Thesis: 
Immune profiling of mononuclear cells in 
familial Alzheimer’s disease individuals

רעות פרשה
Reut Parasha

תואר שני בהוראת המדעים
פרופ’ בוריס קוי’צו בהדרכת 

MSc in Science Teaching
Advisor: Prof. Boris Koichu

Thesis: 
Mathematics teachers as learners 
designers and facilitators of dialogic tasks

אליטל צ'אס מוריס
Elital Chass Maurice

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ אלי ארמה בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Eli Arama

Thesis: 
Exploring the mechanisms underlying 
parthanatos cell death of primordial 
germ cells in the Drosophila embryo

נעמה צונג
Naama Zung

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ מאיה שולדינר בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Maya Schuldiner

Thesis: 
Characterizing the contact site between 
the nucleus and mitochondria in yeast

יבגני ציגלניצקי
Ivgeni Tsigalnitski

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ זיו רייך בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Ziv Reich

Thesis: 
gumi-bear” a novel lineage tracking 
system to track gene-associated fitness 
with application to the hsp82 gene

יאן קאדלץ
Jan Kadlec

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ רוני פז בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Rony Paz

Thesis: 
Exploring the relationship between 
reinforcement learning discrimination 
and risk aversion in humans

פרדריק לואיס קונדין
Frederic Luis Condin

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר בארן ארן בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Baran Eren

Thesis: 
Measuring material-specific properties 
with ultra-high vacuum atomic force 
microscopy

סופיה קוניזבה
Sofia Konyzheva

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ מוטי הייבלום בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Moty Heiblum

Thesis: 
Missing energy paradox

מיגל קמרנה סיינז
Miguel Camarena Sainz

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ יואל סטבנס בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Joel Stavans

Thesis: 
Bacterial conjugation as a search 
problem in Bacillus subtilis
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מקבלי תואר מוסמך

יבגני קסימוב
Evgheni Casimov

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ עמוס תנאי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Amos Tanay

Thesis: 
Embryoid bodies for characterizing 
Suz12-mediated regulation in mouse 
gastrulation

גיא קפון
Guy Kapon

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ אברהם איזנבוד בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Avraham Aizenbud

Thesis: 
Singularity properties of graph varieties

אבל קרוז קמאצ'ו
Abel Cruz Camacho

תואר שני במדעי החיים
ד”ר נטע רגב-רוצקי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Neta Regev-Rudzki

Thesis: 
Evaluation of gene expression in 
gametocytogenesis of the malaria 
parasite Plasmodium falciparum via a 
robot-automatized transcriptional profile 
platform

סהר קרוק
Sahar Kruk

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ רון נעמן בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Ron Naaman

Thesis: 
Spin Dependent Photocurrent through 
chiral organic molecules

דיביה קרישנה קומר
Divya Krishna Kumar

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ נעמה ברקאי בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Naama Barkai

Thesis: 
Determinants of transcription factor 
binding specificity

עמרי קרמר
Omri Kramer

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ שמעון אולמן בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Shimon Ullman

Thesis: 
Task selection for pixel-level classification

איה קשת
Ayya Keshet

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ ערן סגל בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Eran Segal

Thesis: 
Estimating the effect of Cesarean delivery 
on long term childhood health

הרנן רובינשטיין
Hernan Rubinstein

תואר שני במדעי החיים
ד”ר יונתן שטלצר בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Yonatan Stelzer

Thesis: 
Elucidating the spatial and temporal 
dynamics of the mouse primordial germ 
cells specification

אסף רוזנברג
Asaf Rosenberg

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר אוליאנה שימנוביץ בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Ulyana Shimanovich

Thesis: 
Preparation of multifunctional protein 
- polysaccharide thin films with tunable 
mechanical and electrical properties

יותם רוט
Yotam Roet

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ חיים בידנקופף בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Haim Beidenkopf

Thesis: 
Scanning Tunneling Spectroscopy study 
of layered correlated materials with 
topological signatures

שירי רון
Shiri Ron

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ שחר דובזינסקי בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Shahar Dobzinski

Thesis: 
The communication complexity of 
payment computation

הגר רותם
Hagar Rotem

תואר שני במדעי החיים
ד”ר רוני דהן בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Dr. Rony Dahan

Thesis: 
Defining the mechanisms driving toxicity 
and anti-tumor efficacy of agonistic anti-
CD40 mAbs
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מקבלי תואר מוסמך

נועה רחמיאן
Noa Rachmian

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ מיכל אייזנבך-שוורץ  בהדרכת 

פרופ’ ולרי קריזנובסקי  

MSc in Life Sciences
Advisors: Prof. Michal Schwartz  
 Prof. Valery Krizhanovsky

Thesis: 
Senescent cells in Alzheimer’s disease 
- molecular characterization and 
implication to pathology

קארינה רטינר
Karina Ratiner

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ ערן אלינב בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Eran Elinav

Thesis: 
The interactions between diurnal 
rhythms of microbiome and immune 
system in skin homeostasis

דנה רייטר
Dana Raiter

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ יוחאי כספי בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Yohai Kaspi

Thesis: 
A coupled Eulerian-Lagrangian analysis 
of the large-scale tropical atmospheric 
circulation and its implication for climate 
change

אריאל שאולקר
Ariel Shaulker

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ שחר דובזינסקי בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Shahar Dobzinski

Thesis: 
Improved lower bounds for truthful 
scheduling

דוד שוורדט
David Schwerdt

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ רועי עוזרי בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Roee Ozeri

Thesis: 
Fabrication of 50-ion trap and analysis of 
the toric code in a trapped ion system

לירן שונק
Liran Shunak

תואר שני במדעי הכימיה
ד”ר סיון רפאלי-אברמסון בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Dr. Sivan  Refaely-Abramson

Thesis: 
Excited state properties at the interface 
between molecular crystals and Au

סער שוער
Saar Shoer

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ ערן סגל בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Eran Segal

Thesis: 
Novel approaches to microbiome 
analysis from multiple body sites

גילי שלו שלוסר
Gili Shalev Schlosser

תואר שני במדעי החיים
פרופ’ יובל אשד בהדרכת 

MSc in Life Sciences
Advisor: Prof. Yuval Eshed

Thesis: 
Genetic dissection of non-florigenic floral 
promoting signals in tomato

עומר שמיר
Omer Shamir

תואר שני במתמטיקה ומדעי המחשב
פרופ’ רונן אלדן בהדרכת 

MSc in Mathematics and Computer 
Science
Advisor: Prof. Ronen Eldan

Thesis: 
Log concavity and concentration on the 
Boolean hypercube

סרגיי שמס
Sergei Shames

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ נירית דודוביץ בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Nirit Dudovich

Thesis: 
Through the looking-glass: The effect of 
mirror symmetry on attosecond electron 
dynamics in solids revealed by HHG 
polarimetry

יונתן שמעוני
Yonatan Shimoni

תואר שני במדעי הכימיה
פרופ’ עודד אהרונסון בהדרכת 

MSc in Chemical Sciences
Advisor: Prof. Oded Aharonson

Thesis: 
The influence of equation of state on 
dynamics of Pluto-like impacts

יוגב שפילמן
Yogev Shpilman

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ יוסף ניר  בהדרכת 

פרופ’ גלעד פרז  

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Yosef Nir 
 Prof. Gilad Perez

Thesis: 
Probing ultra light dark matter via the 
neutrino portal and new physics with 
Rydberg states
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מקבלי תואר מוסמך

אנטון שרקין-גורבולין
Anton Charkin-Gorbulin

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ עילם גרוס בהדרכת 

MSc in Physical Sciences
Advisor: Prof. Eilam Gross

Thesis: 
Application of deep learning for 
improvement of particle flow algorithm 
for dijet events

יובל תמיר
Yuval Tamir

תואר שני במדעי הפיסיקה
פרופ’ עדי שטרן  בהדרכת 
פרופ’ יובל אורג  

MSc in Physical Sciences
Advisosr: Prof. Ady Stern 
 Prof. Yuval Oreg

Thesis: 
Calculating the current-voltage 
characteristics of topological Josephson 
junctions
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 מקבלי 
תואר שני 
ללא תזה 
בהוראת 
המדעים

תכנית הלימודים לתואר שני ללא תזה בהוראת המדעים, שמציעה מדרשת 

פיינברג, החלה כיוזמה משותפת של מכון ויצמן למדע ושל קרן קיסריה בשנת 

2008.מטרת התכנית לתרום לקידום הוראת המדעים והמתמטיקה במערכת 

ופיתוח  ידי טיפוח המצוינות בקרב מורים למדעים ומתמטיקה  החינוך על 

מנהיגות מקצועית.

התכנית מיועדת למורים מצטיינים למדעים ולמתמטיקה בעלי תואר ראשון 

ומעלה באחד מתחומי הדעת הבאים: ביולוגיה, כימיה, מתמטיקה או פיסיקה.

התכנית מציעה מסלול דו-שנתי, במסגרתו המשתתפים נדרשים להקדיש 

ללימודים יומיים מלאים בשבוע – במקביל לעיסוקם כמורים ובעידוד מנהלי 

והעמקה  כוללת הרחבה  בתי הספר בהם הם מלמדים. תכנית הלימודים 

לחידושי המדע,  והבינתחומי, התוודעות  הידע המדעי, התחומי  בתחומי 

רכישת אסטרטגיות הוראה חדשניות והיכרות בלתי-אמצעית עם מעבדות 

מחקר במכון ויצמן. הקורסים נבנים במיוחד לצורך התכנית בהתחשב בצרכים 

הייחודיים של המורים, ובחלקם הגדול מלמדים מדענים ממכון ויצמן למדע.

רעות אלון  

מושירה אלעטאונה  

לובנה אלקרינאוי  

שפרה בריגה  

חרות גור אריה  

גילעד גרניט  

רחל גתי  

נוי הרשקוביץ  

צופנת חגין-מצר  

מיכאל טומילין  

איתי יחזקאלי  

סיוון לייבושור אוקנין  

עדי ליכטנשטיין  

נתנאל מדינה  

וידה מוטיאי  

היבה נאסר  

מרים סרוסי  

עמנואל עובדיה  

ימאמה פדילה  

גל פרידמן  

טובאל קולמן  

איילת רביב  

מיכאל שקולניק  
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מקבלי תואר שני ללא תזה

 רעות אלון
Reut Alon

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 מושירה אלעטאונה
Moshera Atawna

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 לובנה אלקרינאוי
Lubna Elkrenawe

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 שפרה בריגה
Shifra Briga

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 חרות גור אריה
Herut Gur Arye

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 גילעד גרניט
Gilad Granit

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 רחל גתי
Rachel Gati

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 נוי הרשקוביץ
Noy Hershkovich

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 צופנת חגין-מצר
Tsofnat Hagin-Metzer

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 מיכאל טומילין
Michael Tomilin

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 איתי יחזקאלי
Itai Yechezkely

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 סיוון לייבושור אוקנין
Sivan Leibushor - Okanin

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 עדי ליכטנשטיין
Adi Lichtenstein

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 נתנאל מדינה
Netanel Medina

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 וידה מוטיאי
Vida Motiei

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 היבה נאסר
Hiba Nasser

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 מרים סרוסי
Miriam Sarussi

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 עמנואל עובדיה
Immanuel Ovadia

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching
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מקבלי תואר שני ללא תזה

 ימאמה פדילה
Yamama Fadila

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 גל פרידמן
Gal Friedman

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 טובאל קולמן
Tuvel Kolman

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 איילת רביב
Ayellet Raviv

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching

 מיכאל שקולניק
Michael Shkolnik

תואר שני ללא תזה בהוראת המדעים

MSc without thesis in Science Teaching



  With gratitude to the supporters  
                   of the Feinberg Graduate School at the  
Weizmann Institute of Science

The Weizmann Institute of Science and the students and staff of the Feinberg 

Graduate School are grateful to the many friends throughout the world who have 

generously funded the graduate studies program.

The Weizmann Institute created five Research Schools affiliated with its five Faculties 

to expand and enhance its graduate education. These strategic investments provide 

students with greater opportunities for personal development and independent 

research, expanded contact with the international science community, and even 

greater exposure to world leaders in their fields of study. 

The Lorry I. Lokey Research School of Biochemical Science was established 

by California entrepreneur and philanthropist Lorry Lokey in 2007. It provides 

students in biochemistry, at all levels, with the tools and opportunities needed to 

excel.

Two brothers, Maurizio from Geneva and Solo from Milan, and their families 

founded the Solo Dwek and Maurizio Dwek Research School of Chemical 
Science in 2008 to provide students in chemical sciences necessities such as 

laptops, software, journal subscriptions, and conference travel expenses. 

Former Chair of the International Board of the Weizmann Institute, financier Mandy 

Moross of London established the Moross Research School for Mathematics 
and Computer Science in 2009. The Moross Research School sponsors special 

guest lectures, student-led workshops, and other enrichment activities for 

students of mathematics and computer sciences.

The Ekard Research School of Biological Sciences was also established in 2009, 

through an anonymous donation from a member of the Weizmann Institute 

International Board. The Ekard School provides funding to attract guest lecturers 

and visiting scientists working in emerging areas of biology.

The André Deloro Research School of Physical Science was established in 2013 

by the Adelis Foundation, founded by French entrepreneur and philanthropist 

André Deloro. The Deloro Research School works in tandem with the André Deloro 

Institute for Space and Optics Research at the Weizmann Institute to explore the 

nature of the universe from the smallest particles to the most distant galaxies.

The David Lopatie Fellows Up to four David Lopatie Fellows are selected each 

year by the Dean of the Feinberg Graduate School from among the new MSc 

students in the regular track. They are selected based on exceptional academic 

performance in their undergraduate studies. The prestigious award includes a 

personal travel allowance for scientific meetings, workshops, and more.

Scholarships are precious gifts—in essence, gifts of knowledge. They enable our 

students to concentrate on their studies, freeing them to devote their full energies 

to coursework and laboratory research. This steadfast encouragement has borne 

fruit among the many scientists throughout the world who began their careers at 

the Weizmann Institute. Today’s graduates are tomorrow’s scientific leaders.
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