
 אביב בהצטיינות-פרופ' ערן סגל סיים את לימודי התואר הראשון במדעי המחשב באוניברסיטת תל

(Summa cum laude),  ואת לימודי הדוקטורט במדעי המחשב וגנטיקה באוניברסיטת סטנפורד בארצות

 לאומיים. פרופ' סגל-הברית. שלושה ממאמריו בדוקטורט זכו בפרס המאמר הטוב ביותר בכנסים בין

-, לאחר בתר2005-הצטרף כחבר סגל למחלקה למדעי המחשב ומתמטיקה שימושית במכון ויצמן ב

 .דוקטורט עצמאי באוניברסיטת רוקפלר שבניו יורק

כיצד  ,DNA-המחקר של פרופ' סגל מתמקד בניסיון להבין כיצד פונקציות ביולוגיות מקודדות בשפת ה

ייצרים את השונות הנראית בין אנשים וכיצד היא תורמת הבדלים גנטיים בין אנשים שונים באוכלוסייה מ

קובע באיזו עצמה כל  DNA-להתפתחות מחלות. עיקר המחקר מתמקד בהבנת הקוד שבאמצעותו רצף ה

גן וגן יבוא לידי ביטוי, והמטרה היא לפתח מודלים מתמטיים אשר יוכלו לחזות רמות פעילות של גנים 

צתו של פרופ' סגל משלב ביולוגיה ניסויית עם מודלים שלהם. המחקר בקבו DNA-מתוך רצפי ה

סטטיסטיים מורכבים. בטווח הארוך המודלים שנבנים יוכלו לנבא במדויק את ההשפעה שיש להבדלים 

בין אנשים שונים על רמות הפעילות של הגנים שלהם ועל תהליכים מורכבים יותר, כגון  DNA-ברצף ה

 .התפתחות מחלות

ופרס על שם אוברטון  2007-ב EMBO ים על עבודתו, ובהם פרס חוקר צעיר שלפרופ' סגל זכה בפרס

לחוקר אחד בכל שנה על תרומה ראויה  (ISCB) לאומית לביואינפורמטיקה-המוענק מטעם האגודה הבין

לציון בתחום הביולוגיה החישובית. הוא פרסם למעלה משמונים מאמרים, בהם למעלה מעשרים בכתבי 

 2013דורג בינואר  Nature-אחד ממאמריו שהתפרסם ב .Cell, Nature, and Science העת מובילים

 100,000-מתוך למעלה מ Faculty of 1000 באתר Molecular Biology במקום השישי בקטגוריה
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