
 

 

 מתן מענקים לפיתוח חלופות לניסויים בבע"ח

 תקופת מימון סכום מענק שם המחקר מוסד מחקר חוקר/ת מס"ד

מודל אנושי של מחסום הדם מוח  הטכניון  נתנאל קורין  15

בטכנולוגיה של איבר  ואיסכמיה רפרפוזיה

 על שבב

250,000 2020-2022 

התקן מלאכותי בהשראת הטבע לאפיון  הטכניון  אלחנדרו סוסניק 14

 מטריות והאינטראקציה בין מערכות ננ

250,000 2020-2022 

פלטפורמות אנושיות של ריאות על שבב  הטכניון  ג'זואנה שניטמן  13

 לדימוי מחלות זיהומיות

250,000 2020-2022 

האוניברסיטה  דוננפלד-סלעדלית  12

 העברית 

עובר העוף כמודל חילופי לבידוד, גידול 

 ומניפולציה של תאי גזע עצביים

150,000 2018-2020 

המרכז הרפואי  יאיר בר 11

 "שיבא"
מגידולי ריאה   ex-vivoשימוש בתרביות 

כאלטרנטיבה למודל עכברי לקביעת 

אימונותרפיים התגובה לטיפולים 

 המוצעים לחולים בסרטן ריאות 

150,000 2018-2020 



 

 

האוניברסיטה  דן גזית  10

 העברית 

שבב עצם חדשני כפלטפורמה למחקר 

רגנרציית רקמות השלד ללא שימוש 

 בבע"ח 

150,000 2018-2019 

האוניברסיטה  נחמיאס יעקב  9

 העברית

מעקב אחר דינמיקה של מטבוליזם 

כבדים על ציפ, באמצעות -במערכות מיקרו

 ספקטרוסקופיה

140,000 ₪ 2017-2018 

הקמת קן תאים גונדוטרופים ממוינים  הטכניון מלמד פיליפה  8

 פם אפיגנום יציב ופנוטיע ופונקציונליים

פשר מחקר על בקרת ביטוי אנורמלי שי

 חרור ההורמונים בתרביתהגנים וש

140,000 ₪ 2017-2018 

אוניברסיטת תל  שגיא רונית  7

 אביב

שיטה חלופית לניסויים בבע"ח לבדיקת 

 הפוטנציאל הפסוידו אלרגי של תרופות

140,000 ₪ 2017-2018 

סרטניים  -בדיקת יעילות חומרים אנטי  הטכניון רון דינה  6

 במודל עור אדם מהונדס שהושרה בו סרטן

90,000 ₪ 2017-2018 

שבב מיקרוזרימה למידול פציעת איסכמיה  הטכניון קורין נתנאל  5
 רפרפוזיה

90,000 ₪ 2016-2017 

מרכז מדע ים המלח  גיא כהן 4
 והערבה

פיתוח שיטות חדשניות לחקר מנגנוני 
 ההגנה של הגוף כנגד טפילי לשמניה

90,000 ₪ 2016-2017 



 

 

 

 

 

פורצת דרך של תרבית שימוש במערכת  מכון ויצמן למדע גל -קולודקיןאילנה  3
איברים לחקור את תפקידי החיידקים 

 המועילים במניעת סרטן המעי

90,000 ₪ 2016-2017 

האוניברסיטה  בני עופרה 2
 העברית

פיתוח מודל תאי תלת ממדי לניבוי יעילות 
תרופות אנטי סרטניות שיאפשר הפחתת 

 שימוש בחיות

75,000 ₪ 2015-2016 

גזע למחקר -מערכת מודל מבוססת תאי למדעמכון ויצמן  אורלי ריינר 1
 מחלות התפתחות המוח באדם

75,000 ₪ 2015-2016 


