
�

English Site  � � עמוד הבית �  צור קשר � מי אנחנו גלריה � חפש  :חיפוש חיפוש מתקדם

�

  2010, בדצמבר 14
 

שרה סטרומזה וראש המרכז לחקר ' רקטור האוניברסיטה העברית פרופ
אייל וינטר זכו בפרסי הומבולדט למחקר ' הרציונאליות באוניברסיטה פרופ

 

הוקרה  -אייל וינטר ' ופרופ) מימין(שרה סטרומזה ' רקטור האוניברסיטה פרופ
למפעל חיים 

 
אייל ' שרה סטרומזה ופרופ' קרן אלכסנדר פון הומבולדט הכריזה באחרונה כי רקטור האוניברסיטה העברית פרופ

כל אחד . וינטר ראש המרכז לחקר הרציונאליות באוניברסיטה העברית הם הזוכים בפרס על שם הומבולדט
 . אירו 60,000מהזוכים יקבל מענק כספי בשווי 

 
כחלק מפרסי המחקר על שם . הפרסים מוענקים להם בהוקרה להישגיהם במחקר ובהוראה לאורך השנים

 . מוזמנים הזוכים לבצע מחקר לפי בחירתם בשיתוף קולגות בגרמניה, הומבולדט
 

היא פרופסור בקתדרה לתרבות , 2008המכהנת תפקיד רקטור האוניברסיטה מאז אוקטובר , שרה סטרומזה' פרופ
תחומי המחקר שלה הם . ק אורמוט בחוג לשפה וספרות ערבית ובחוג למחשבת ישראל'ערבית על שם אליס וג

ערבית בימי הביניים -ספרות יהודית, פילוסופיה ותיאולוגיה בערבית בארצות האסלאם בימי הביניים המוקדמים
 . וההיסטוריה האינטלקטואלית של ספרד האסלאמית

 
, כלכלה-תחומי המחקר שלו הם מיקרו. אייל וינטר הוא פרופסור לכלכלה ומנהל המרכז לחקר הרציונאליות' פרופ

 . כלכלה התנהגותית וניסויית וארגון תעשייתי, תמריצים בארגונים, תורת המשחקים
 

והוא אחד הפרסים היוקרתיים , הפרס מוענק מדי שני למדענים ולמדעניות מצטיינים מכל העולם במגוון תחומים
 קרן אלכסנדר פון הומבולדט מאפשרת כל שנה ליותר . ביותר בגרמניה

 24,000-הקרן מחזיקה ברשת של יותר מ. חוקרים מכל רחבי העולם להקדיש מזמנם למחקר בגרמניה 2,000-מ
את המועמדים לפרס . זוכי פרס נובל 44ובכללם , מדינות ברחבי העולם 130-חוקרים מכל התחומים ביותר מ
 . מציעים חוקרים גרמנים בלבד

 
התאוריות החדשות שפיתחו , הפרס מוענק בהוקרה לכלל ההישגים אליהם הגיעו עד כה אקדמאים אשר תגליותיהם

או התובנות המחקריות שלהם השפיעו משמעותית על תחום המחקר שלהם ואשר צפויים להמשיך להגיע להישגים 
 . פורצי דרך גם בעתיד
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