זוכי פרס רקטור לחוקרים מצטיינים לשנת תשפ"א
פרופ' ענבל גושן | מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח
פרופ' ענבל גושן ממרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח היא כלת פרס הרקטור לחוקרת ומורה
מצטיינת לשנת הלימודים תשפ"א.
פרופ' גושן היא מדענית מצטיינת .בשורה של מחקרים פורצי-דרך היא גילתה ,יחד עם צוות
החוקרות והחוקרים במעבדה שלה ,את תפקידם של תאים בשם אסטרוציטים בפעילות של למידה
ויצירת זיכרון במוח .הפעילות של תאים אלה היא שקובעת אילו חוויות ייצרבו רק בזיכרון לטווח
קצר ואילו יישמרו גם בזיכרון ארוך הטווח .למחקרים אלה עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת
בהבנה של סיבות לפגיעה בזיכרון ולאיתור דרכים לשיפור הזיכרון .בזכות מחקריה בנושא יצירת
זיכרון ובהבנת תפקידם של האסטרוציטים ,פרופ' גושן נמנית עם חוקרי המוח המובילים בעולם.
פרופ' גושן מצטיינת בהוראה ,והיא מדריכה מעולה .טובי הסטודנטיות והסטודנטים באוניברסיטה,
מהארץ ומהעולם ,משתפים איתה פעולה במחקר .ענבל מסייעת בנדיבות לחוקרות ולחוקרים
אחרים .היא מנהיגה אקדמית ותורמת רבות לקידום הפעילות האקדמית במרכז אלס"ק לחקר המוח.
היא גם פעילה רבות בקידום שוויון הזדמנויות לנשים במדע ,בייזום מפגשים עם מדעניות מובילות
אחרות ,בסיוע בהכוונה ובייעוץ ובדוגמה האישית שהיא נותנת למדעניות צעירות.
בזכות ההצטיינות יוצאת הדופן שלה במחקר ובהוראה ,פרופ' ענבל גושן היא כלת פרס הרקטור
לשנה זו.

פרופ' ישי יפה | בית הספר למנהל עסקים
פרופ' ישי יפה מבית-הספר למנהל עסקים הוא חתן פרס הרקטור לחוקר ומורה מצטיין לשנת
הלימודים תשפ"א.
פרופ' יפה הוא חוקר מוביל בעולם בתחום המימון .התמחותו היא בתחום ממשל תאגידי בעיקר
בהקשר של קבוצת אחזקות ,שפעילה בו-זמנית במספר שווקים .הוא מומחה להבנת ההשלכות של
פעילות של גופים כאלה על היבטים של תחרות ומחירים בשוק וכוחם של צעדים רגולטוריים
לצמצם את ההשפעות השליליות של קבוצות כאלה .הוא עוסק גם בבחינה היסטורית של התהליכים
הכלכליים והתאגידיים שמובילים לגלובליזציה והוא מומחה בתחום של השקעות בינלאומיות .לצד
כל אלה ,הוא אחד החוקרים המובילים בעולם בתחום הממשל התאגידי של בנקים .בין היתר ,הוא
היה מבין הראשונים שזיהו בעיות מבניות באופן הפעולה של הבנקים ביפן ,במחקר שהפך
לקלאסיקה ,והוסיף לכך מחקרים חדשניים רבים בתחום הממשל התאגידי בתחום הבנקאות.
למחקריו הרבים של ישי השפעה לא רק בקהילה האקדמית אלא גם בקרב קובעי מדיניות .הוא
מוביל ועדות ציבוריות בארץ ובעולם ,להסדרת הפעילות של קרנות הפנסיה ושל חברות אחזקות,
ופעיל מאד בתחום של צעדים להגברת התחרותיות במשק ,בין היתר להוזלת יוקר המחייה.
בנוסף לפעילותו האקדמית והציבורית הנרחבת ,ישי הוא מורה מחונן ,שזוכה להערכה רבה של
תלמידיו ותלמידותיו .משקיע מאד ,משיב במהירות לכל פנייה ,ומוביל את תכניות הלימודים
הייחודיות באוניברסיטה לשילוב מנהל עסקים ולימודי מזרח אסיה .הוא פעיל מאד בבית-הספר
למנהל עסקים .הוא השלים תקופת כהונה מוצלחת מאד כדיקן וממשיך למלא תפקידים בכירים
בבית-הספר .בזכותו מבקרים בבית-הספר חוקרים בינלאומיים מובילים והוא גורם מחבר ,מוערך
על-ידי כלל חברי הסגל בבית-הספר ,ממגוון תחומי הדעת.
בזכות הצטיינותו במכלול פעילותו האקדמית ,פרופ' ישי יפה הוא חתן פרס הרקטור לשנה זו.

פרופ' לירן כרמן | הפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע
פרופ' לירן כרמל המכון למדעי החיים בפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע הוא חתן פרס הרקטור
לחוקר ומורה מצטיין לשנת הלימודים תשפ"א.
פרופ' כרמל הוא מורה מצטיין ,שזוכה להערכה רבה של הסטודנטיות והסטודנטים הרבים שהוא
מלמד .הוא מלמד קורסים קשים ומאתגרים ,ומצליח בהם מאד .הוא מגלה עניין רב בהצלחת

הסטודנטים ,ובמאור פנים והשקעה רבה מוביל את הסטודנטים להצליח בלימודים .הוא מתנדב לכל
משימה במכון ,וכאשר חבר במכון חלה ולא יכל ללמד עוד ,לירן לא היסס למלא את מקומו ולהשלים
את הוראת הקורס .לירן מצטיין גם בתרומה לאוניברסיטה ולקהילה ,והוא מכהן ,בין היתר ,כראש
החוג לתלמידי תיכון שלומדים באוניברסיטה.
פרופ' כרמל הוא חוקר מצטיין .תחום המחקר שלו הוא ייחודי :לירן הוא בעל תארי בוגר ומוסמך
בפיזיקה ,דוקטורט במתמטיקה ומדעי המחשב והוא עוסק במחקר במדעי החיים .הרקע הייחודי
שלו מכשיר אותו לעיסוק בתחום החדשני של חקר ד.נ.א .קדום .הוא הפך להיות אחד החוקרים
המובילים בעולם בתחום זה ,בעקבות כך שפיתח ,עם ערן משורר ,שיטה לשחזור תבניות פעולה של
גנים מתוך הפקת ד.נ.א .קדום ,תהליך שמאפשר להסיק מסקנות מרתקות על מאפיינים של אנשים
שחיו לפני אלפי שנים ,לרבות מראה הפנים שלהם .למחקר פוטנציאל להניב תרומה רבה להבנת
האבולוציה של האדם .לירן מיישם שיטות חישוביות להבנת הגנטיקה של אוכלוסיות שנכחדו ,והוא
משתף פעולה במחקר עם ביולוגים ניסיונאים ועם ארכיאולוגים חוקרי מאובנים .בעקבות הישגיו
המצוינים ,לירן מוביל ,עם קבוצת חוקרים במכון למדעי החיים ובמכון לארכיאולוגיה באוניברסיטה
את ההקמה של מרכז לחקר ד.נ.א .קדום והאבולוציה של האדם.
בזכות הצטיינותו במכלול פעילותו האקדמית ,פרופ' לירן כרמל הוא חתן פרס הרקטור לשנה זו.

פרופ' אורנה קופרמן | בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב
פרופ' אורנה קופרמן מבית-הספר להנדסה ולמדעי המחשב על שם רחל וסלים בנין היא כלת פרס
הרקטור לחוקרת ומורה מצטיינת לשנת הלימודים תשפ"א.
פרופ' קופרמן היא חוקרת מצטיינת ,העוסקת באימות פורמלי של מערכות ,כלומר בחקר הבטחת
נכונות של תוכנה ,דבר שהוא קריטי במערכות רבות .היא בעלת מעמד בינלאומי מוביל בקהילת
החוקרות והחוקרים במדעי המחשב ,ובמסגרת זו היא פעילה במערכות של כתבי עת מובילים
ובארגון כנסים בינלאומיים וזכתה בשורה של פרסים יוקרתיים בגין הצטיינותה האקדמית.
פרופ' קופרמן מצטיינת בהוראה .היא מלמדת קורס בנושא מודלים חישוביים ,חישוביות וסיבוכיות,
שנחשב הקשה ביותר בתחום מדעי המחשב .היא זוכה להערכות ההוראה הגבוהות ביותר בבית-
הספר למדעי המחשב ,בזכות יכולת הפשטה והסבר מעולים ,הקפדה על ארגון וסדר ובעיקר בזכות
יחס נפלא לסטודנטיות ולסטודנטים .היא גם מנחה מבוקשת מאד של תלמידות ותלמידים לתארים
מתקדמים.
בצד כל זאת ,אורנה היא אזרחית נהדרת באוניברסיטה ומחוצה לה .בעבר היא שימשה כסגנית
הרקטור ,כראש בית הספר למדעי המחשב וכיועצת נשיא האוניברסיטה לשוויון מגדרי .היא פועלת
להנגשת המדע בהרצאות בבתי-ספר תיכוניים ובמרכזי גמילה .בצד זאת ,היא מובילה פעילות לעידוד
נשים ללמוד מקצועות בתחום ההנדסה ומדעי המחשב ,להבטחת שוויון הזדמנויות לנשים
ולסטודנטים מקבוצות אחרות שאינן מיוצגות כראוי בתחומים אלה .בצד כל אלה ,אורנה אקטיבית
מאד בהבטחת שוויון מגדרי ,באמצעות פעילות נמרצת לקידום שוויון לחרדים ולחרדיות .היא
מובילה את המאבק להשתלבות סטודנטים חרדים באקדמיה ,תוך הצבעה על העוולה הקשה
שג ורמות תכניות לימודים בהפרדה מגדרית ומגזרית .בפעילותה מוכיחה פרופ' קופרמן שאפשר
לשלב בין מצוינות במחקר ובהוראה עם מעורבות ציבורית נרחבת ,לכינון חברה טובה יותר.
בזכות הצטיינותה הייחודית במגוון התחומים של הפעילות האקדמית והציבורית ,פרופ' אורנה
קופרמן היא כלת פרס הרקטור לשנה זו.

פרופ' אריה קצוביץ' | הפקולטה למדעי החברה
פרופ' אריה קצוביץ' מהמחלקה ליחסים בינלאומיים בפקולטה למדעי החברה הוא חתן פרס הרקטור
לחוקר ומורה מצטיין לשנת הלימודים תשפ"א.
פרופ' קצוביץ' הוא מעמודי התווך של המחלקה ליחסים בינלאומיים ,דבר שבא לידי ביטוי בכל
המישורים המקצועיים .מחקריו של פרופ' קצוביץ' עוסקים בחקר השלום ויישוב סכסוכים
ובגלובליזציה .הוא פיתח תיאוריות ייחודיות באשר להשלכות של הסכמי שלום על קשרים חוצי-
גבולות בינלאומיים.
בתחום ההוראה ,פרופ' קצוביץ' מלמד קורסים מרכזיים בתכנית הלימודים של המחלקה בתארים
השונים .במשך עשרות שנים הוא מתנדב ללמד את קורס המבוא של תואר הבוגר .זהו קורס מאתגר
מבחינה פדגוגית ומינהלית ,וחרף היותו מבכירי החוקרים במחלקה ,אריה ממשיך ללמדו באהבה
ותוך השקעה רבה ,שזוכה להכרה ולהערכה רבה של מאות הסטודנטים שלומדים בקורס מדי שנה.
בתקופת מגפת הקורונה אריה הוכיח את מחויבותו להוראה כאשר התייצב ,כמעט לבדו בכל
הקמפוס ,ללמד את הקורס בכיתה ,בפני מצלמה בלבד ,וכאשר הסטודנטים שלו הבחינו שהוא מלמד
מאולם הכיתה ,אט אט החלו גם הם להגיע לקמפוס ,ולהצטרף אליו במאבק לשמור על שגרת
הפעילות האקדמית גם בימים הקשים .אריה מלמד גם קורסים מתקדמים וסמינרים ,ובכולם הוא
מצטיין.
פרופ' קצוביץ' מחויב מאוד להנחיית תלמידי מחקר ,ועד כה הכשיר עשרות תלמידי מוסמך ,דוקטורט
ופוסט-דוקטורט .רק לאחרונה השלים ספר פורץ-דרך ,בשיתוף עם שלושה מתלמידי המחקר שלו.
הוא מרכז מדי שנה כנס דוקטורנטים בינלאומי ,בהשתתפות קרוב למאה תלמידי מחקר מכל העולם,
אף זאת בהתנדבות ובמשך שנים רבות .אריה הוא לא רק מנחה אלא גם מנטור בכל רמ"ח איבריו.
בנוסף לכל אלה ,אריה פעיל מאד בתחום הניהול האקדמי באוניברסיטה ומחוצה לה .הוא מילא
שורה של תפקידי ניהול באוניברסיטה ,הוביל את העמותה ללימודים בינלאומיים ,ייעץ למשרד
החינוך ועוד .אריה הוא דוגמה לחברי הסגל באוניברסיטה.
בזכות הצטיינותו במחקר ,בהוראה ובפעילות ציבורית ,פרופ' אריה קצוביץ' הוא חתן פרס הרקטור
לשנה זו.

