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לפעול בשיתוף פעולה מלא ות , ואנו מייחלהצלחתנו-ראשית, ברכות על מינוייך לשרת החינוך. הצלחתך

 לקידום החינוך והמחקר במדינת ישראל. 

 

לפרופ' עודד  2021ההכרעה בהענקת פרס ישראל במתימטיקה ומדעי המחשב לשנת אנו כותבות לך שכן 

. אנו פונות לפתחךבהתאם להמלצת וועדת הפרס המקצועית, עומדת כעת ממכון ויצמן למדע, גולדרייך, 

 ות, וקורא)הגוף שמיצג את הפרופסורים במכון ויצמן( אלייך בשם המועצה המדעית של מכון ויצמן למדע

להעניק את פרס ישראל לפרופ' גולדרייך, כמסר של כבוד  המקצועית את המלצת וועדת הפרסלך לאמץ 

 אקדמית פורצת דרך ולחופש מחשבה, שהוא נשמת אפה. למצוינות

 

או הסכמה עם  לפרופ' גולדרייך אינה מסר של התנגדות 2021הענקת פרס ישראל לשנת ש ,חשוב לציין

. ל אינה רלוונטית לדיון במחקרו פורץ הדרך שעליו אין עורריןשכלשל החוקר, הפוליטית השקפת עולמו 

הישראלית, הכבירים של האקדמיה  המדעיים םלהישגי דועידו כבוד כולומסר ש הענקת הפרס תהווה

  . שבראשה את עומדת

 

לאחר  14.4.2021אנו מצרפות למכתב מודעה שפרסמה המועצה המדעית בעתון ידיעות אחרונות ב 

שנודע לנו ששר החינוך הקודם, ח"כ יואב גלנט, סרב לאשר את מתן הפרס מסיבות פוליטיות בלבד 

ושאינן קשורות כהוא זה למצוינות מדעית. כמו כן אנו מצרפות מודעה שפורסמה בעיתון הארץ בתאריך 

במתן הפרס לפרופ' גולדרייך. אנו  לתמיכה אישית של מדעני מכון וייצמן למדעשהיתה יוזמה 11.4.2021

 ואין צורך להכביר במילים מעבר להן. זה את דעתנו בנושא נאמנהמאמינות ששתי מודעות אלו מבטאות 
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על היבחרו כזוכה בפרס ישראל בחקר המתמטיקה ומדעי המחשב. 

המועצה גאה בהישגיו המדעיים יוצאי הדופן של עמיתנו 
ומצרה על שנמנע ממנו להשתתף בטקס הענקת הפרס ביום העצמאות השנה 

מטעמים שבינם ובין הצטיינות מדעית אין כל קשר. 

לגבינו פרופ' עודד גולדרייך הוא חלק בלתי נפרד מקבוצה מובחרת של 
זוכים פורצי דרך, מקוריים ובלתי מתפשרים.

 בחירתו מכבדת את הפרס ואת מדינת ישראל ומבחינתנו 
הוא חתן פרס ישראל לכל עניין ודבר.

המועצה המדעית של מכון ויצמן למדע 
מברכת את עמיתנו וחבר המועצה

פרופ' עודד גולדרייך 



פרופ׳ אבי לוי ביוכימיה
פרופ׳ אבישי גל-ים פיסיקה

פרופ׳ אברהם ירון ביוכימיה
פרופ׳ אברהם ארכבי הוראת המדעים 

פרופ׳ אדם שוימר פיסיקה
פרופ׳ אדריס תיתי מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ אהוד אחישר ביולוגיה
פרופ׳ אהוד פרידגוט מתמטיקה/מדמ״ח

ד״ר אהוד פוניו פיסיקה
פרופ׳ אוהד שמיר מתמטיקה/מדמ״ח

ד״ר אורי אבינועם ביוכימיה
פרופ׳ אורי קרשון פיסיקה

פרופ׳ אורי גניאל הוראת המדעים 
פרופ׳ אורן שולדינר ביולוגיה

פרופ׳ אורן טל כימיה
ד״ר אורן רז פיסיקה

פרופ׳ אחי ברנד מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ איגור אוליצקי ביולוגיה

ד״ר אייל שמעוני כימיה
פרופ׳ איילת ארז ביולוגיה

ד״ר אילון פועם פיסיקה
ד״ר אילת וילן כימיה

פרופ׳ אירית דינור מתמטיקה/מדמ״ח
ד״ר איתי תירוש ביולוגיה

פרופ׳ איתי הלוי כימיה
פרופ׳ איתי בנימיני מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ איתמר פרוקצ'ה כימיה
פרופ׳ איתן ראובני ביוכימיה

פרופ׳ איתן דומאני פיסיקה
ד״ר אלון רובין ביולוגיה

ד״ר אלי גלנטי כימיה
פרופ׳ אלכסנדר ברשדסקי ביולוגיה

פרופ׳ אלעד שניידמן ביולוגיה
ד״ר אמיר עבוד מתמטיקה/מדמ״ח

ד״ר אמנון בר-שיר כימיה
פרופ׳ אמנון הורביץ ביולוגיה

פרופ׳ אסף ורדי ביוכימיה
פרופ׳ אסף אהרוני ביוכימיה

פרופ׳ אפרים יבין ביולוגיה
פרופ׳ ארז ברג פיסיקה

פרופ׳ ארי אלסון ביוכימיה
פרופ׳ אשר פריזם פיסיקה

ד״ר בארן ארן כימיה
פרופ׳ בועז נדלר מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ בוריס קויצ'ו הוראת המדעים 

פרופ׳ בני שילה ביוכימיה
פרופ׳ בני גיגר ביולוגיה

ד״ר ג׳ייסון קופר הוראת המדעים 
פרופ׳ גדי קוזמא מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ גדעון שכטמן מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ גיא רוטבלום מתמטיקה/מדמ״ח

ד״ר גיורא אלכסנדרון הוראת המדעים 
פרופ׳ גיל לבקוביץ ביולוגיה

ד״ר גילגי פרידלנדר ביוכימיה
ד״ר גל חיימוביץ' ביוכימיה

פרופ׳ גל בנימיני מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ גלעד הרן כימיה

פרופ׳ גלעד פרז פיסיקה
פרופ׳ גרשון קוריצקי כימיה

פרופ׳ דב שגיא ביולוגיה
פרופ׳ דבורה פאס כימיה

פרופ׳ דוד הראל מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ דוד פלג מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ דוד פורטס הוראת המדעים 
פרופ׳ דויד כאהן כימיה

פרופ׳ דורון לנצט ביוכימיה
ד״ר דינה לשקוביץ ביוכימיה

פרופ׳ דן תופיק ביוכימיה
פרופ׳ דן אורון כימיה
פרופ׳ דן יקיר כימיה

פרופ׳ דניאל-חנוך וגנר כימיה
פרופ׳ דניאלה גולדפרב כימיה

ד״ר האגן הופמן כימיה
ד״ר הדס שטריקמן פיסיקה

ד״ר הלל אהרוני פיסיקה
פרופ׳ הרי דים מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ ורד רום-קידר מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ זאב וגר פיסיקה

פרופ׳ זבולון אלעזר ביוכימיה
ד״ר זיו שולמן ביולוגיה

פרופ׳ חיים כהנא ביוכימיה
פרופ׳ חיים ביידנקופף פיסיקה

פרופ׳ טלילה וולק ביוכימיה
פרופ׳ ידין דודאי ביולוגיה
פרופ׳ יואב סואן ביוכימיה

פרופ׳ יואל סטבנס פיסיקה
פרופ׳ יובל אורג פיסיקה

פרופ׳ יובל גפן פיסיקה
פרופ׳ יונתן גרסל ביוכימיה
ד״ר יונתן שטלצר ביולוגיה

ד״ר יונתן כץ ביולוגיה
ד״ר יוסי שורצולד פיסיקה

פרופ׳ יוסי ניר פיסיקה
ד״ר יוסף אדדי ביוכימיה

ד״ר יורי מיאסויידוב פיסיקה
ד״ר יורי מיאסויידוב פיסיקה

ד״ר יזהר קרבט ביוכימיה
פרופ׳ יחיעם פריאור כימיה

פרופ׳ ינון רודיך כימיה
ד״ר יניב זיו ביולוגיה

ד״ר יעל פבזנר-יונג ביוכימיה
ד״ר יעל גולדפרב ביולוגיה

ד״ר יעל דיסקין פוזנר כימיה
ד״ר יעל אילון ביוכימיה
פרופ׳ יעקב קליין כימיה

פרופ׳ יעקוב חנא ביוכימיה

ד״ר ירון ענתבי ביולוגיה
פרופ׳ ירון כהן ביולוגיה

פרופ׳ ירון ליפמן מתמטיקה/מדמ״ח
ד״ר ישי דרור כימיה

פרופ׳ ישראל פכט ביולוגיה
פרופ׳ ישראל סילמן ביולוגיה

פרופ׳ ישראל בר יוסף פיסיקה
ד״ר כפיר בלום פיסיקה

פרופ׳ לוסיו פרידמן כימיה
פרופ׳ מאיר וילצ׳ק ביוכימיה

פרופ׳ מאיר להב כימיה
פרופ׳ מוטי הייבלום פיסיקה

פרופ׳ מוני נאור מתמטיקה/מדמ״ח
ד״ר מיטל אורן ביולוגיה

פרופ׳ מייקל ווקר ביוכימיה
ד״ר מיכאל צורי ביולוגיה

פרופ׳ מיכאל פיינזילבר ביולוגיה
פרופ׳ מיכה ברכוז פיסיקה
ד״ר מיכל שוורץ ביוכימיה
פרופ׳ מיכל שרון ביוכימיה
פרופ׳ מיכל נאמן ביולוגיה

ד״ר מיכל לסקס כימיה
ד״ר מיכל להב כימיה

פרופ׳ מיכל אירני מתמטיקה/מדמ״ח
ד״ר מיכל רמות ביולוגיה

פרופ׳ מילקו ואן דר באום כימיה
ד״ר מירב גלון מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ מישה צודיקס ביולוגיה
פרופ׳ מנחם רובינשטיין ביוכימיה

פרופ׳ מנחם סגל ביולוגיה
ד״ר משה גולדשמיד ביוכימיה

פרופ׳ משה אורן ביולוגיה
פרופ׳ מתי פרידקין כימיה
פרופ׳ נאוה דקל ביולוגיה

ד״ר נועה נוברשטרן ביולוגיה
ד״ר נועם טל הוד פיסיקה

ד״ר נורית אברהם פיסיקה
ד״ר ניר לונדון כימיה
פרופ׳ ניר גוב כימיה

פרופ׳ ניר דודזון פיסיקה
פרופ׳ ניר אוריון הוראת המדעים 

פרופ׳ נירית דודוביץ פיסיקה
ד״ר נעם גינוסר ביוכימיה

פרופ׳ סטיב ויינר כימיה
פרופ׳ סטיבן קרליש ביוכימיה

פרופ׳ סטפן יונג ביולוגיה
ד״ר סיון רפאלי-אברמסון כימיה

ד״ר סרגיי סמנוב כימיה
פרופ׳ סרגיי יעקובנקו מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ עדה יונת כימיה
פרופ׳ עדי קמחי ביוכימיה

פרופ׳ עדי שטרן פיסיקה
פרופ׳ עוזי סמילנסקי פיסיקה

ד״ר עומר יפה כימיה
ד״ר עופר פירסטנברג פיסיקה

פרופ׳ עופר אהרוני פיסיקה
ד״ר עידו פנקס כימיה

פרופ׳ עידו עמית ביולוגיה
פרופ׳ עידית שחר ביולוגיה

פרופ׳ עידית ירושלמי הוראת המדעים 
ד״ר עינת שגב ביוכימיה

פרופ׳ עמוס תנאי מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ עמוס ברסקין פיסיקה

ד״ר עמית פינקלר כימיה
פרופ׳ עמרי שריג מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ ענת ירדן הוראת המדעים 
פרופ׳ עפר זיתוני מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ עפר יזהר ביולוגיה
פרופ׳ עפר פיינרמן פיסיקה
פרופ׳ ערן בוכבינדר כימיה

ד״ר פביאן לפונט פיסיקה
ד״ר פליקס לאוב דוידסון

פרופ׳ צבי ווגל ביולוגיה
פרופ׳ צחי פלפל ביוכימיה

פרופ׳ קובי לוי כימיה
פרופ׳ קרינה יניב ביולוגיה

פרופ׳ רבקה דיקשטיין ביוכימיה
פרופ׳ רוברט קראוטגמר מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ רון מילוא ביוכימיה
פרופ׳ רון דיסקין כימיה

פרופ׳ רון נעמן כימיה
פרופ׳ רון בלונדר הוראת המדעים 

פרופ׳ רוני נוימן כימיה
פרופ׳ רוני פז ביולוגיה

פרופ׳ רונן אלון ביולוגיה
פרופ׳ רונן בצרי מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ רונן אלדן מתמטיקה/מדמ״ח

ד״ר רות שובל ביוכימיה
פרופ׳ רות ארנון ביולוגיה

ד״ר רותי קפון ביוכימיה
ד״ר ריטה רוזנצוויג כימיה

פרופ׳ רן רז מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ רני בודניק פיסיקה

ד״ר רעי צ׳מקה כימיה
פרופ׳ רפאל מלאך ביולוגיה

ד״ר רתם בן טוב פרי ביולוגיה
ד״ר רתם ארנון-פרידמן פיסיקה

פרופ׳ שחל אילני פיסיקה
פרופ׳ שחר דובז׳ינסקי מתמטיקה/מדמ״ח

ד״ר שירה רוה-רובין כימיה
פרופ׳ שמעון אולמן מתמטיקה/מדמ״ח
פרופ׳ שפי גולדוסר מתמטיקה/מדמ״ח

פרופ׳ שראל פליישמן ביוכימיה
ד״ר שרגא שוורץ ביוכימיה

ד״ר תומר-מאיר סלמה ביוכימיה
פרופ׳ תמר פלש מתמטיקה/מדמ״ח

אנו, החתומים/ות מטה, 
מדענים ומדעניות במכון ויצמן 

למדע, מגנים/ות בחריפות 
את הכוונה לפסול את עמיתנו 
פרופ׳ עודד גולדרייך מלקבל 

פרס ישראל, וזאת מטעמים 
שבינם ובין מצוינות אקדמית 

אין דבר וחצי דבר.

שלילת פרס ממדען מבריק בשל 
עמדותיו הפוליטיות היא צעד מסוכן, 

שיפגע אנושות ביוקרתו של הפרס 
ובערך המצוינות האקדמית.

על כולנו מוטלת החובה לעמוד על 
משמר חופש המחשבה בישראל, 

שמהווה את נשמת אפם הן של מחקר 
פורץ דרך והן של חברה דמוקרטית.

ועל כן, באנו על החתום

ה ע ד ו מ


