
 

 

הישראלית האקדמיה הלאומית  -ת ההיגוי הלאומית בתחום מדעי הים ח לוועדדו"
 . אוניברסיטת תל אביב.למדעים

   תחומי ונושאי מדעי הים: .1

ביבה ס כימיה, כולל ביולוגיה,, ם ימייםנושאיבמגוון  יאינטנסיבמחקר מתבצע תל אביב  אוניברסיטתב

  והנדסה: 

 בחסות האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים באוניברסיטת ת״א הפועל  מוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט

הנו הגוף המרכזי מוזיאון ה .םלחקר המגוון הביולוגי ובכלל זה המגוון הביולוגי בי הוא תשתית לאומית

האוספים הימיים כוללים  .בפרטהימי  בכלל והמגוון הביולוגי ד המגוון הביולוגיועיתו , מיוןאיסוףל בישראל

)אוספי  עשבייהה אשר יחד עם אוספי ,במוזיאון אקווטי-הימי אשכולמהחלק המהווים כיום כמיליון פריטים 

ארכיאומלקולוגיה ואוספי מאובנים של בעלי ) פליאוביולוגיההו (בהובלת ד"ר יובל ספיר, אצות וצמחי מים

 . מייצגים את כלל הפאונה והפלורה הימית בישראל (בהובלת ד"ר דפנה לנגוט, חיים ימיים

מופקדת בידי צוות  ומנהיגות האקדמית שלוה התכנית למגוון ימיהמחקר הימי במוזיאון מאוגד תחת 

ימית אקולוגיה עיקריים כוללים מחקר  תחומיכיר בביה"ס לזואולוגיה. גל אקדמי באנשי סאוצרים, 

פרופ' מיכה אילן, פרופ' יוסי לויה, פרופ' אביגדור אבלסון, פרופ' יוני בלמקר, פרופ' רועי )שמירת טבע ו

( , ד"ר נעה טרוסקנובהולצמן, פרופ' נועה שנקר, ד"ר עמרי ברונשטיין, ד"ר מנחם גורן, פרופ' הודי בניהו

רונשטיין, ד"ר מנחם )פרופ' דורותה הושון, פרופ' מיכה אילן, פרופ' נועה שנקר, ד"ר עמרי בסיסטמטיקה 

)פרופ' רועי  ביולוגיה-אינטרקציות פיזיקהו , )פרופ' מיכה אילן( ימיים חומרי טבע, גורן, פרופ' הודי בניהו(

, מומחית לרגולציה ובכלל זה ציבורית ובמוזיאון במדיניות. בנוסף, בהליכי מינוי למשרת סגל בכיר הולצמן(

, הטבע אוןיבמוז התכנית למגוון ימיבמסגרת  חנני(.-ג'וסטו)ד"ר רונית רגולציה של הסביבה הימית 

כוללת את  הקבוצהעוסקת בניהול האוספים ובמחקר קבוצות חי וצומח ימיות.  מומחים 20ה של כ קבוצ

ועל כן יש לה חשיבות קריטית בטיפוח האוספים כמו גם בתמיכה  בישראלמרבית המומחיות הטקסונומית 

און הייתה יבמוז התכנית למגוון ימיבשלוש השנים האחרונות . הביולוגי הימי בישראלבניטור ובמחקר המגוון 

פרסומים מדעיים )ספירת חסר  250-חוקרים מן הארץ ומחו"ל והניב למעלה מ 267 של שותפה למחקר

דו"חות וב, ברשתחלק משמעותי של המאגר זמין בגלל הקושי במעקב אחר פרסומים של חוקרים חיצוניים(. 

 מוזיאון.המפרטים את פעילות ה שנתייםה

ובבית הספר למדעי  הימי בפקולטה למדעי החיים כולל בעיקר חברי סגל בבית הספר לזואולוגימחקר 

מתבצע בפקולטה למדעי . בנוסף, התכנית למגוון ימיהצמח, והוא חופף מבחינת חברי הסגל לאלו של 

)פרופ'  סביבתית וגיהיולומיקרוב (פרופ' יפתח יעקובי) הנדסה ביולוגית באצותגם בתחום מחקר החיים 

 . אורי גופנא(

 תחומים כגון . מחקר זה כוללכדור הארץבביה"ס לסביבה ולמדעי מחקר ימי משמעותי נעשה גם 

 , פרופ' משה רשף) סיסמיקה וגאולוגיה ימית (,ד"ר רועי ברקן, פרופ' אייל חפץ)אוקינוגרפיה פיזיקלית 

  אלכס גולדברג(. ד"ר ) הנדסה ביולוגית באצותו נילי הרניק(,פרופ' ( מדעי אקלים  שמוליק מרקו(,פרופ' 

פרופ' דרור )המתמחה בזיהום מים  המעבדה להידרוכימיהמסגרת הים נעשים ב ימחקרים נוספים במדע

ובפקולטה להנדסה בתחום  )פרופ' שמואל כרמלי(חומרי טבע  בבית הספר לכימיה בתחום ,(אבישר

)ד"ר  זרימה במאגרי גז ונפטרסון(, יבסנדר לכאל 'פרופ, )ד"ר ירון טולדו גלי יםנוזלים ומכניקה של 

 ורובוטים ימיים ד"ר אינס צוקר(פרופ' הדס ממן, ) טיפול בשפכים וטכנולוגיית מים ’(אבינועם רבינוביץ

  .)ד"ר אבישי סינטוב(

  מסגרות המחקר וההוראה:

מתבצע  מהמחלקות וקמפוסים ובכל אחת , פקולטותמספר מחלקותפרושים על פני  במוסד חוקרי הים

( 2) קמפוס אוניברסיטת תל אביב,מגוון בתי ספר ב (1)אלו כוללים:  הים.מחקר ימי וניתנים קורסים במדעי 

בנוסף, אנחנו  (4) המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים, אילת. (3), על שם שטיינהרדט מוזיאון הטבע

פעל על ידי מוזיאון ובנמל יפו שיהתיכון הים  מרכז לחקר הקמתבדיונים מתקדמים עם עירית תל אביב על 

. בהיבט הבינלאומי, אתרי המחקר הכנרתוים המלח, מפרץ אילת,  הים התיכון, :המחקרמקומות הטבע.

 ,דוגמאות כוללות אתשיתופי פעולה בינלאומיים.  תוך -מגוונים, וכוללים את מרבית הימים והאוקיאנוסים 

 וגלאפגוס. ,יפן, סינגפור, מזרח אפריקה, פיליפינים, אוסטרליה , טורקיה,הסיציליכרתים, 

https://smnh.tau.ac.il/en/research/collections-database/
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https://smnh.tau.ac.il/en/research/annual-reports/
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   חוקרי הים:

שמות חוקרי  .זיהום מים, וגאופיסיקהימית,  ביולוגיהב חוקרי ים, שרובם עוסק 45 מעלבאוניברסיטה 

חוקרים אמריטוס, אולם  12ישנם כ  45בטבלה המצורפת.  מתוך ה  מפורטים באוניברסיטה הפעילים הים

ומבצעים מחקר ימי הינם מנהלי אוספים במוזיאון הטבע )בעלי תואר דוקטור(  11כ רית. רובם פעילים מחק

 28כ בשנת הלימודים הנוכחית בבית הספר לזואולוגיה בלבד ישנם י אקדמאי. ואולם אינם בעלי מינ

  סטונדטים לתואר שני.  27בתחומי הים בשנת הלימודים הנוכחית ועוד  דוקטורנטים

  הים במוסד:תקציבים ומשאבים לחקר  .2

י החוקרים. בנוסף, ל ידהמחקר באוניברסיטה מתנהל בעיקר באמצעות תקציבי מחקר תחרותיים המושגים ע

מוזיאון הטבע ע"ש בתחום מדעי הים ניתנים על ידי בתי הספר והפקולטות.  טים דנלסטומלגות תמיכה 

מוזיאון שטיינהרדט מעניק כתשתית מרכזית תמיכה מדעית לכלל קהילת חוקרי הים בפעילות ניטור ומחקר. 

דוקטורט למחקר -הות"ת הפעילה תכנית 'עתודה והכשרה' שבמסגרתה ניתנו מלגות פוסט תבתמיכהטבע 

 7-ים האחרונות הוענקו מלגות לבאוספים בכדי להכשיר את דור ההמשך של אוצרים ומומחים. בשלוש השנ

  הים. מדעי דוקטורנטים בתחום -פוסט

  תשתיות לחקר הים: .3

מכשור אנליטי  מערכות גידול אצות, אקווריומים,, שולחנות מיםמגוונות וכוללות  המעבדתיות תוהתשתי

 בריכת גלים,  אורגניים במים ובסדימנטים,- מתקדם לאיפיון הרכב כימי וגאוכימי של יסודות אורגניים ואי

 ray fluorescence spectrophotometer-X  ,Scanning electronציוד לליטוש אוטוליטים, 

microscope (SEM) , D3 Particle Tracking Velocimetry , ,מעבדת היסטולוגיהCT-micro ,

, מעבדות ההוראה וכיתות לימוד , אודיטוריוםמתקדמים דרי הכנהבמוזיאון נמצאים ח מיקרוסקופיה מגוונת.

 .היברידיתפרונטלית ווכל הציוד הנדרש להוראה 

)ראו פירוט  מפעיל שתי מעבדות מולקולאריות הרלוונטיות למחקר ים ומתעתד להקים שלישיתמוזיאון ה

, וזיהוי מולקולארי של בעלי חיים מתמחה בהפקת דנ"א – מעבדה משותפת לסיסטמטיקה מולקולארית :בנספח(

בעלי חיים ימיים ממערכות שונות. הודות לתמיכה המולקולארית זוהו מינים פולשים, הוגדרו תחומי תפוצה כולל 

ותוארו מינים חדשים למדע ממספר רב של קבוצות ימיות וביניהן ספוגים, צורבים, קווצי עור, איצטלנים, דגים ועוד. 

ו דוגמאות שהשימור בהם גרוע. הניסיון והידע המתמחה במיצויי דנ״א מדוגמאות עתיקות א – מעבדה פליאוגנומית

בעבודה על מגוון אורגניזמים, עומד לרשות החוקרים הנתקלים בדוגמאות שעברו תהליכי דגרדציה מואצים כתוצאה 

מעבדה לדנ"א מהחשיפה לאוויר ולטמפ' גבוהות, או שומרו בעזרת חומרים שהאיצו את תהליכי פירוק הדנ״א. 

הקמה. מחקר המבוסס על דנ"א סביבתי )דנ"א המשתחרר לסביבה ע"י בעלי חיים או  בתכנון לקראת – סביבתי

צמחים( מאפשר רזולוציה חסרת תקדים הן בהיבט המגוון הביולוגי והן ביכולת לחקור תהליכים כגון פלישות 

שכן הם  ביולוגיות או העלמות מינים. כלים מבוססים דנ"א סביבתי נמצאים בפיתוח מואץ בעיקר בסביבה הימית

מסייעים להתגבר על המגבלות הרבות הכרוכות בעבודה בסביבה זו. בליבה של המעבדה החדשה יעמוד לרשות 

בנוסף, המוזיאון החוקרים חדר נקי שיאפשר עבודה בסטנדרטים הבינלאומיים המקובלים לעבודה עם דנ"א סביבתי. 

כוללת שטחי הם מאיסוף חומר מדעי מן הים המעניקה תמיכה לשבי ומאובזרתמעבדת מיון גדולה  לאחרונההקים 

 .אחסון )בהקפאה ובקירור(, מנדף כימי, ציוד אופטי ומשטחי עבודה נרחבים

למדידת    radar-HFמערכות של   2 מ'(, 7מ' וסירה של  5סירות מחקר )סירה של כוללת : ביםהתשתית למחקר 

אקוסטיות,  מערכות עיגון ושחרור מהיר עד לעומק מערכות דופלר  7זרמי שטח אחד באשקלון ואחד באשדוד, 

 ,Broadband  Eco sounderמדי זרם,   מערכי מצלמות תת ימיות, מ', הידרופונים למעקב אחרי דגים,200

   . כל הציוד הנדרש לצלילה סקוטרים,

  תוכניות עתידיות: .4

 .הזואולוגי )ראו נספח מצורף(על שטחי הגן  מרכז לביולוגיה ימיתפיתוח  .א
 ת תל אביב )חברת אתרים(. בדיונים מתקדמים.יירבשיתוף עם עי מרכז מחקר בנמל יפו הקמת .ב
כתשתית מרכזית לחקר המגוון הביולוגי הימי בארץ  התכנית למגוון ימי במוזיאוןיתוח חיזוק ופ .ג

 )ראו נספח מצורף(.
  )פירוט למעלה(במוזיאון הטבע  מעבדה לדנ"א סביבתיהפתיחת  .ד
 .תואר שני בביולוגיה ימיתללימודי פתיחת מסלול חדש  .ה

, חיזוק הקשרים בין תחומיים בין בתי הספר השונים באוניברסיטה, חיזוק קליטת אנשי סגל נוספים .ו
 "ל.  ובארץ ובח תת שונווסיטאראוניב םמחקרים ימיים ע



Tel-Aviv University 
 

Name Department  Field of Experties Main lab equipment 

Prof. Noa Shenkar  School of Zoology \ SMNH- 
Museum 

Marine bioinvasion, Marine pollution and 
ecotoxicology, Ascidian taxonomy and 
ecology 

  

Prof. Yoni Belmaker  School of Zoology \ SMNH- 
Museum 

Marine bioinvasion, Biodiveristy, 
Conservation, Marine biogeography and 
macroecology, Fishes 

Two boats, Fish acoustic tracking 
system, Otoliths cutting and polishing 
workstation, underwater camera 
systems, EK80 broad beam 
ecosounder 

Prof. Avigdor Abelson  School of Zoology  Marine conservation, Marine ecoststem 
restoration, Environmental sciences, Mari-
culture 

  

Prof. Menachem Goren  School of Zoology \ SMNH- 
Museum 

Aquatic biologist, Fish taxonomy, Marine 
management and conservation, Aquatic 
bioinvasion 

  

Prof. Roi Holzman  School of Zoology \ SMNH- 
Museum 

Coral reef fishes, larval fishes, functional 
morphology, hydrodynamics, small scale 
physical-biological interactions 

large flume, underwater and lab-
based hi-speed 3D camera system, 
PIV system for measuring flow 
speeds, acoustic current meters, 
aquarium room for maintaining 
marine animal (all at IUI) 



Dr. Omri Bronstein  School of Zoology \ SMNH- 
Museum 

Marine biodiversity and phylogeography, 
Molecular ecology, Echinoderm ecology 
and evolution, Sexual reproduction of 
marine invertebrates 

  

Prof. Micha Ilan  School of Zoology  Marine biotechniology, Marine chemical 
ecology, Sponge microbiology & 
physiology, mesophotic ecosystem, 
Marine biomineralization 

XRF, flow-meters 

Prof. Dorothee-Marie 
Huchon-Pupko 

School of Zoology \ SMNH- Museum Evolutionary relationships, 
Phylogenomics, Molecular evolution, 
Phylogeography  

  

Dr. Yuval Sapir Plant Sciences and Food Security Seagrass: ecophysiology, reproductive 
biology, invasion 

  

Prof. Iftach Yacoby Plant Sciences and Food Security Microalgal photopsynthesis, Microalgal 
Biotechnology, Microalgal Metabolism 
and physiolgy 

  

Dr. Liron Goren SMNH- Museum Vermes (worms): ecology, diversity   

Dr. Bat-Sheva Rothman SMNH- Museum Fishes: ecology, marine bioinvasion   

Dr. Sigal Shefer SMNH- Museum Sponges: ecology, reproductive biology, 
diversity 

  

Dr. Tamar Feldstein SMNH- Museum Marine molecular taxonomy   

Dr. Razi Hofman SMNH- Museum Algea: ecophysiology, reproductive 
biology, invasion 

  

Dr. Noga Sokolover SMNH- Museum Bryozoa: ecology, taxonomy, diversity   



Prof. Yehuda Benayahu School of Zoology  Soft coral biology and taxonomy, 
phylogeny, symbiotic associations, 
biomaterials and natural products 

  

Prof. Yossi Loya School of Zoology  Coral reefs: Marine Ecology, biodiversity, 
reproductive biology,management and 
conservation, pollution, global climate 
change 

Diving-PAM, Scooters, data loggers 
(temp, light, rugosity). 

Prof. Moshe Reshef Porter School of the Environment 
and Earth Sciences 

Seismic data analysis for oil exploration, 
seismic imaging and velocity model 
building, large-scale seismic data 
processing, geophysical computer-
algorithm development. 

  

Dr. Roy Barkan Porter School of the Environment 
and Earth Sciences 

Geophysical fluid dynamics, Submesoscale 
dynamics, Wave-current interactions, 
Upper ocean processes 

  

Prof. Eyal Heifetz Porter School of the Environment 
and Earth Sciences 

Geophysical Fluid Dynamics, Fluid 
Dynamics, Quantum Hydrodynamics, 
Nonlinear Systems 

  

Dr. Ines Zucker School of Mechanical Engineering Advanced materials for water treatment, 
Environmental implications of using 
nanomaterials, Advanced chemical 
oxidation processes  

  

Prof. Shmuel Marco Porter School of the Environment 
and Earth Sciences 

Earthquakes, Palaeoseismology, 
Archaeoseismology, Soft-sediment-
deformation, Palaeomagnetism 

  

Prof. Nili Harnik Porter School of the Environment 
and Earth Sciences 

large scale circulation of the troposphere, 
Waves and instabilities in geophysical 
flows  

  



Prof. Alexander Golberg Porter School of the Environment 
and Earth Sciences 

Macroalgae, Bioengineering Algae growing facilities 

Dr. Yaron Toledo School of Mechanical Engineering Ocean waves, Nonlinear Interactions Oceanography HF-radar system: 2 HF 
radar stations situated in Ashdod and 
Ashkelon for measurements of waves 
and currents up to 180km distance 
A diving laboratory with 7 Acoustic 
Doppler Current Profilers for in-situ 
wave and current measurements 
together with various bottom mounts 
and a mooring for depths of 200m 
with acoustic releases (currently 
being assembled). 

Prof. Dror Avisar Water Research Center physico-chemical processes and the 
occurrence and transport of micro and 
nano contaminants within the aquatic 
environment 

  

Dr. Olga Orlov-Labkovsky SMNH- Museum Curator of Micropaleonthology   

Dr. Yuri Katz SMNH- Museum Curator (retired) of Paleonthology   

Prof. Hadas Mamane School of Mechanical Engineering Advanced materials for water treatment   

Prof. Bella Galil SMNH- Museum Decapoda ecology and systematics   

Prof. Alexander Liberzon School of Mechanical Engineering Experimental fluid mechanics and 
turbulence 

Particle Image Velocimetry and 3D 
Particle Tracking Velocimetry, 
Ultrasonic transmitters/receivers, 
Flexible blade viscometry, high speed 
imaging, density meters.  



Prof. Gregory Zilman  School of Mechanical Engineering Naval and Marine Biology Hydrodynamics   

Dr. Noa Truskanov School of Zoology  Animal Behaviour, marine mutualisms, 
fish cognition 

Salt water aquaria systems 

Prof. Uri Gophna School of Biomedicine and Cancer 
Research 

Microbial ecology    

Prof. Shmuel Carmeli Chemistry Natural products isolated from marine 
organisms 

  

Prof. Yoel Kashman Chemistry Natural products isolated from marine 
organisms 

  

Prof. Touvia Miloh School of Mechanical Engineering Ocean Engineering, Hydrodynamics   

Dr. Bat-El Pinchasik School of Mechanical Engineering Underwater Adhesion and Locomotion, 
Wetting Phenomena, Bio-inspired 
Materials 

Salt water aquaria systems, high 
resolution camera, sensors 

Prof. Eliezer Kit School of Mechanical Engineering Water waves and modelling of marine 
structures 

  

Dr. Avinoam Rabinovich School of Mechanical Engineering Oil and natural gas reservoirs, 
groundwater, CO2 storage in saline 
aquifers and various other topics related 
to multiphase flow in porous media. 

  

Prof. Lev Shemer School of Mechanical Engineering Remote sensing of ocean surface, 
nonlinear water waves 

  

Dr. Revital Ben-David Zaslow  SMNH- Museum Fishes   

Dr. Henk Mienis  SMNH- Museum Mollusks   

Dr. Zafrir Kuplik SMNH- Museum Coelenterates   

 

https://www.eng.tau.ac.il/~shemer/
https://smnh.tau.ac.il/en/research/scientific-staff/dr-zafrir-kuplik/

