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108
מחקר

קורסיםפיתוח 
ואחריות אקדמית

חברי סגל
אקדמי בכיר

גידול והתפתחות  של  המחקרית באוניברסיטה הפתוחה נמצאת בתהליך הפעילות 

פעילות מחקרית באוניברסיטה הפתוחה

אלוןמהם נקלטו באמצעות מלגות 20%, מדעיתחברי סגל בכיר על בסיס מצויינות 30-מבעשור האחרון נקלטו יותר 
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פ"פיתוח תחום הסייבר באו

חדשהסגל חברתפייביש-לנדאושירר "ד
המחשבומדעילמתמטיקהבמחלקה

פייביש-לנדאור"ד.הפתוחהבאוניברסיטה
המבטיחותהחוקרותמעשר לאחתנבחרה
מחשביםותקשורתרשתותבתחוםבעולם
N2Womenארגוןמטעם,2020לשנת

העוסקותבעולםחוקרות1,400המאגד
.מחשביםותקשורתרשתותבחקר 



מחקר  הצעות
ומענקים פעילים

ופרסומיםקרנות מחקר 

זכו חוקרי האוניברסיטה  , בשנים האחרונות
,  הפתוחה במענקי מחקר מקרנות תחרותיות

:כגון

,  אישי)הקרן הלאומית למדע במגוון מסלולים 
 ,BSF, GIF( ציוד אישי ועוד, סין-ישראל, ביכורה

DARPA, ICRF,גרנטים, הרשות לחדשנות
תכניות האיחוד , קרנות ממשלתיות, מהתעשיה

 Marie Skłodowska-Curie Actions-האירופי 
ERC,ועוד

מהחוקרים שהגישו הצעות  36%
מחקר לקרן הלאומית למדע 

במענקי מחקרזכו  א"בתשפ

הצעות  70-כהוגשו א "תשפמתחילת
למעלה ידי -חיצוניות עלמחקר לקרנות 

הסגלמחברי 60%-מ

מחברי הסגל מנהלים מענקים  60%-כ
מהמענקים הינם  80%, פעילים

תחרותיים

הפרסומים הממוצע  מספר 
חברי הסגל באוניברסיטה  של 

לממוצע קרוב הפתוחה 
בחלק מהאוניברסיטאות  

האחרות בישראל



(מדעי החיים)ענת ברנע ' פרופ

:הזאולוגיהגן /אביב-תלאוניברסיטת •
התנהגותיתלנוירוביולוגיהמעבדה 

(מדעי החיים)ר רועי דור "ד

:הזאולוגיהגן /אביב-אוניברסיטת תל•
אבולוציה והתנהגות של ציפורים, מעבדה לאקולוגיה

(החייםמדעי )ר יאיר בן חיים "ד

:  כרם-הדסה עין•
מעבדה למבנה ותפקוד קולטנים

(פסיכולוגיה)ר רביד דורון "ד

:כרם-הדסה עין•

בית חיות עצמאי  ביולוגיה הכולל  -מעבדה לפסיכו

(מדעי החיים)קובו-ר עינת חזקני"ד

:התפוצותבית /אביב-תלאוניברסיטת •
הגנוםאבולוציה של –חישובית מעבדה 

:מעבדות עצמאיות

מעבדות



(מדעי החיים)וייסמןרונית ' פרופ

(:קופייקמרטין ' פרופפ עם "שת)אביב -אוניברסיטת תל•

מולקולרילמחקר תאי מעבדה 

(כימיה)רכינובאיגור ' פרופ

(:סקיס'צסרגיי ' פ עם פרופ"שת)אביב -אוניברסיטת תל•

חמרים בפאזה גזית  -ייצור ננומעבדת 

(:ברבןוש'גר  "פ עם ד"שת)גוריון -אוניברסיטת בן•

מתקדמותספקטרוסקופיותהמעבדה לחקר רדיקלים בשיטות 

פ במעבדות "חוקרי האואירוח 
:של חוקרים עמיתים

מעבדות



(כימיה)ריעני עפר ' פרופ

:(אהוד קינן' פ עם פרופ"שת)טכניון •
ותעלות יוניות סינתטיותסופראמולקולריתלכימיה מעבדה 

(:גבריאל למקוף' פ עם פרופ"שת)גוריון -אוניברסיטת בן•

אולפיניםשל מתטזהמעבדה אורגנית ליישום תגובות 
כימיה ירוקה ופולימרים פונקציונליים 

(מדעי המחשב)נעם שנטל ' פרופ

:(דומאניאיתן  ' פ עם פרופ"שת)מכון וייצמן •
מעבדה לפיתוח שיטות חישוביות בהקשרים ביוכימיים

(מדעי החיים)סטנהילר אריאל "ד

(:נבוןר עמי "דפ עם  "שת)מכון וייצמן •

מעבדה לחקר פירוק חלבונים

(כדור הארץמדעי )וורגפטר אייל "ד

(:יגאל הראל' פ עם פרופ"שת)האוניברסיטה העברית •

המעבדה לחקר אוקיינוגרפיה: הארץ -כדורלמדעי המכון 

פ במעבדות "חוקרי האואירוח 
(:המשך)עמיתים של חוקרים 

מעבדות



המרכז לחקר חדשנות  
למידה  וטכנולוגיות 

קידום פעילות מחקרית ותרבותית  
בנושאי השיח שבין בני שלוש הדתות  

, על מרכיביהן הדתיים, המונותאיסטיות
,  החברתיים והכלכליים, התרבותיים

לזמננו למן העת העתיקה ועד 

,  המכון לחקר היחסים בין יהודים
מוסלמים  , נוצרים

קידום מחקר בסוגיות ובנושאים 
אמפיריים ויישומיים הקשורים , תיאורטיים

ליחסי גומלין בין עיצוב מדיניות ויישומה 
,  לבין תהליכים ומנגנונים חברתיים

וכלכלייםפוליטיים 

מדיניות  המכון לניתוחי 

מכוני מחקר

קידום שילובן של טכנולוגיות חדשניות 
.  הוראה והדרכה, בתהליכי למידה

האדם הלומד בעידן –שנתי ייס'צכנס 
הטכנולוגי

מכוני המחקר מאופיינים בפעילות אינטרדיסציפלינרית וחברים בהם חברי סגל ממחלקות אקדמיות שונות באוניברסיטה הפתוחה  
.וממוסדות אחרים



תצפיתיים  , לחקר נושאים וסוגיות תיאורטייםמדעית קורת גג •
יחסותיתקוסמולוגיה וכבידה , אסטרופיסיקהואמפיריים בנושאי 

תחומים רבים בעולם  פני משתרע על ARCOהעיסוק המחקרי של •
,  פיסיקה תיאורטית וחישובית, אסטרונומיה תצפיתית-הפיסיקה 

שיטות סטטיסטיות של אנליזה , מדעי נתונים, פיסיקה מתמטית
ובנוסף בעל , שיטות נומריות ואלגוריתמים חישוביים, והסקה

וביולוגיהכימיה , לתחומים נוספים כמו מדעים פלנטרייםממשקים 

המרכז מהווה בסיס לשיתופי פעולה עם חוקרים ממוסדות אחרים•

קיום סמינרים מחקריים•

לאסטרופיסיקהמרכז מחקר 
ARCO (Astrophysics Research Center Open University)



חברה להעברת טכנולוגיות  
.הפתוחהבבעלות האוניברסיטה 

מרכזת את הטיפול  החברה 
בשיתוף  מחקריים  בפרויקטים 
קניין רוחני , התעשיהפעולה עם 

מחקר  פרויקטיופטנטים ומנהלת 
במימון הרשות לחדשנות בהם זכו 

חברי סגל של האוניברסיטה  
.הפתוחה
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:  הרשות לחדשנות➢

:מענקים שזכינו לאחרונה➢

.פ מחקרי להעברת ידע אקדמי לפלטפורמה יישומית"שת: מסלול קמין1.
גבריאל למקוף וחברת אורבוטק' עפר ריעני  בשיתוף עם פרופ' פרופ

"מימדית-תלתליישומים חדשניים בהדפסה ציקלופנטאדיאן-מבוססי דומונומריםפלמור תרמי ופוטוכימי של "

כולל תיקוף תוצאות מחקריות והתאמתן מחקר לתאגיד תעשייתי העברה ומסחור טכנולוגיות ממוסד : מגנטוןמסלול . 2
.לצרכי התעשיה

CEVAבשיתוף עם חברת , ברנבויםלאוניד' פרופ
"אלגוריתמים להקצאת משאבי זכרון"

פ של טכנולוגיות מסייעות לאנשים  "פ בין הרשות לחדשנות לבין הביטוח הלאומי לטובת עידוד  מו"שת: עזרטקמסלול .3
.          עם מוגבלות

צור-ר אלישי עזרא"ד
"מורפי של זרוע רובוטית מסייעת באמצעות מכונה-ניווט נוירו"

Pooldאפ -מהרשות לחדשנות בחברת סטרטתמיכה . 4 Diagnostics
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רובוטיתנוירומורפיתפיתוח זרוע : רובוטיקה-נוירו

עוסקת ( מדעי המחשב)ר אלישי עזרא "קבוצת המחקר בראשותו של ד•
נוירומורפיבפיתוח אלגוריתמים חישוביים שמשתלבים עם שבב 

שפותח על ידי אינטל לצורך בקרה אוטומטית  ( בהשראת המח)
.באמצעות למידה ממוחשבת של זרוע רובוטית

נוער שנעזרים בכסאות גלגלים  ח שיקומי לבני "בי–ח אלין "פ עם בי"שת•
.שלהםממונעים וסובלים משיתוק או ליקויים מוטוריים בגפיים העליונות 

והרשות  , Accenture, המחקר נתמך במימון של מעבדות אינטל•
(עזרטקמסלול )לחדשנות 
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PoolDחברת Diagnostics לבדיקות קורונה

על בסיס טכנולוגיה משותפת 2020החברה הוקמה ביולי •
המכון הלאומי של ביוטכנולוגיה בנגב  ,  גוריון-בן' לאוני

(NIBN )והאוניברסיטה הפתוחה.

תוכנת מחשב שמתבססת על אלגוריתמים  : החברהתוצר •
ברובוטיקה מתקדמת לאיגום דוגמאות הנבדקות לנוכחות  

(בשלב זה)Covid-19וירוס 

קיבלה אישור של משרד הבריאות הישראלי להפעלת  החברה•
חולים בארץ-ח ובתי"קופבמעבדותשיטת האיגום  

ר  "ד, (פ"או)שנטל נעם ' פרופשיתוף פעולה בין החוקרים •
.  (ג"אב)פורגדורל 'אנג' הרץ ופרופתומר 

,  ח כללית"מעבדות קופ, סורוקהח "השיטה מיושמת בבי•
פרטית ועודמעבדה 



תודה


