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 בתחומי ההנדסה 

 יחולק בין שני מאמרים זוכים:  הפרס 

 , הפק' להנד' ביוטכנולוגיה ומזון, בהנחיית פרופ"ח בעז מזרחי, על מאמרה אלונה שגן

Hot Glue Gun Releasing Biocompatible Tissue Adhesive   

 . Advanced Functional Materialsשהתפרסם בעיתון 

 מהערות וועדת השיפוט:

אלונה תכננה ויצרה דבק מסוג חדש לאפליקציות רפואיות. דבק זה, שהוא חזק, בטוח ונוח לשימוש, יכול לשמש 

ד  כתחליף לתפרים במקום הדבקים הרעילים או החלשים הקיימים. אלונה הובילה את הרעיון ואת המאמר, שמי

 עם פרסומו זכה לחשיפה רבה.  

 

 , הפק' להנד' חשמל, בהנחיית פרופ"ח שחר קוטינסקי, על מאמרו לואי דאניאל

Two-terminal floating-gate transistors with a low-power memristive operation mode for 

analogue neuromorphic computing 

 . Nature Electronicsשהתפרסם בעיתון 

 ות וועדת השיפוט:מהער

לואי הראה במאמר זה כיצד ניתן לתכנן ולייצר מעגלים משולבים לרכיבים אלקטרוניים עם השראה מעולם 

הביולוגיה, בעזרת כלי בינה מלאכותית. הטכנולוגיה החדשה המוצעת עולה על טכנולוגיות קיימות באמינות שלה  

ודה הניסויית, פיתח את המודלים התיאורטיים וכתב  ובקלות הייצור. לואי הוביל את הפרוייקט, ביצע את העב

 את המאמר.  

 

 בתחומי מדעי החיים והרפואה

 

 , הפק' לביולוגיה, בהנחיית פרופ"ח יואב ערבה, על מאמרו עופרי לוי

mRNA association by aminoacyl tRNA synthetase occurs at a putative anticodon mimic 

and autoregulates translation in response to tRNA levels 

 .PLOS Biologyשהתפרסם בעיתון 

 מהערות וועדת השיפוט:

עופרי תאר במאמר גילוי ואפיון תפקיד חדש למשפחה ידועה ומבוססת של אנזימים. העבודה פורצת דרך בכך 

שנחשבו נפרדים עד כה. עופרי ביצע את   שהיא נותנת הבנה חדשה למנגנונים תאיים ומגלה קשרים בין תהליכים

 מתקדמות.   תכל העבודה המחקרית, תוך שימוש במגוון שיטות ניסוייו

 

 בתחומי המדעים המדוייקים

  

 זוכים:  מאמרים  הפרס יחולק בין שני 

 , הפק' לפיזיקה, בהנחיית פרופ' אורן כהן, על מאמרו עופר נויפלד

Floquet group theory and its application to selection rules in harmonic generation 

 . Nature Communicationsשהתפרסם בעיתון 

 מהערות וועדת השיפוט:

)ובכולם הוא מחבר ראשון(, המהווים ביחד פריצת דרך  2019-זהו אחד מארבעה מאמרים שעופר פרסם ב

באופטיקה לא לינארית. במאמר זה עופר הרחיב את התיאוריה הקיימת לסוגי סימטריה דינמית של מערכת 

ללי, וביצע את כל המבוססת על לייזר שאינם נלקחים בחשבון בתיאוריה הקיימת. עופר הציע את הפרוייקט הכ

 עבודת המחקר.  

 

 

 א... הב המשך בעמוד         



 

 , הפק' להנד' מכונות, בהנחיית פרופ"ח מורן ברקוביץ ופרופ"ח אמיר גת, על מאמרם יבגני בויקו ורן אשל

Nonuniform Electro-osmotic Flow Drives Fluid-Structure Instability 

 .Physical Review Lettersשהתפרסם בעיתון 

 מהערות וועדת השיפוט:

-אימנגנון את הקיום של זרימה, וגילו -בהתקני מיקרו אוסמוטית-זרימה אלקטרוחקרו בעבודה זו בגני ורן י

עקב האינטראקציה בין הזרימה והמצע האלסטי. הסטודנטים ביצעו  עד כה,  שלא היה ידוע זויציבות במערכת 

יבות רבה עבור תכנון מפעילים גם ניסויי מעבדה וגם ניתוח תיאורטי להבנת התופעה. לתופעה שהתגלתה יש חש

 חשמליים רכים השימושיים למשל ברובוטיקה. 

 

 וכו'(  כלכלה ,ערים תכנון ,ארכיטקטורה ,מדעי ההתנהגות ,חינוך כגון(בתחומים אחרים 

 

 , הפק' לחינוך למדע וטכנולוגיה, בהנחיית פרופ"ח אילת ברעם צברי, על מאמרה יעל בראל

Can scientists fill the science journalism void? Online public engagement with science 

stories authored by scientists 

 . PLOS ONEשהתפרסם בעיתון 

 מהערות וועדת השיפוט:

, ומפריך את מדעיות בחדשות הרחב הציבור של העניין שאלת עם אמפירית בדרך מתמודדשל יעל  המחקר

הטענה השגורה שלידיעות בנושאי מדע יש רייטינג נמוך, ולכן אין טעם לפרסמן. למחקר זה חשיבות רבה בעידן 

הנוכחי שבו הנגשת המדע לציבור היא קריטית )למשל על רקע משבר האקלים(. יעל הובילה את המחקר, השיגה  

 נתונים מגורמים שונים וכתבה את המאמר.  

 

 

 


