
Dr.	  Sarina	  Grinberg	  came	  to	  us	  from	  Romania	  in	  1966	  and	  immediately	  started	  her	  chemical	  education	  as	  a	  
chemistry	  bachelor	  degree	  student	  in	  the	  Hebrew	  University	  of	  Jerusalem	  from	  1966-‐1969.	  She	  continued	  
her	  studies	  as	  a	  Masters	  student	  under	  the	  supervision	  of	  Prof.	  Knobler	  on	  the	  aminolysis	  and	  ammonolysis	  
of	  alpha-‐bromo-‐gama-‐butyrolactone.	  

After	  finishing	  her	  Masters	  she	  became	  a	  teaching	  assistant	  at	  the	  newly	  created	  department	  of	  chemistry	  in	  
Ben-‐Gurion	  University	  of	  the	  Negev	  and	  she	  filled	  this	  role	  from	  1973-‐1976.	  At	  the	  same	  time	  she	  started	  her	  
PhD	  studies	  under	  the	  joint	  supervision	  of	  Prof.	  Shmuel	  Bittner	  from	  BGU	  and	  Mario	  Bachi	  from	  Weizmann.	  
Her	  PhD	  thesis	  dealt	  with	  the	  condensations	  and	  rearrangement	  of	  hydroxylamine	  derivatives	  coupled	  with	  
oxidation-‐reduction	  systems.	  She	  finished	  her	  PhD	  in	  1981.	  At	  the	  time	  she	  started	  to	  work	  in	  the	  institutes	  
for	  applied	  research	  until	  in	  2005	  she	  joined	  the	  chemistry	  department	  at	  Ben-‐Gurion	  University	  of	  the	  
Negev	  when	  the	  Institutes	  for	  Applied	  Research	  were	  integrated	  into	  the	  departments.	  	  

Sarina	  supervised	  about	  20	  research	  students,	  at	  the	  Masters,	  PhD	  and	  postdoctoral	  stage,	  she	  had	  many	  
collaborators	  that	  enjoyed	  to	  work	  with	  her,	  myself	  included,	  and	  she	  published	  to	  date	  more	  than	  50	  
scientific	  articles	  and	  patents.	  	  And	  she	  obtained	  several	  research	  grants,	  like	  a	  personal	  research	  grant	  from	  
the	  Israel	  Science	  Foundation	  and	  a	  grant	  from	  the	  Michael	  J.	  Fox	  Foundation	  for	  the	  Parkinson's	  research.	  

Sarina's	  research	  was	  always	  focused	  on	  organic	  chemistry	  and	  organic	  synthesis	  with	  a	  special	  emphasis	  on	  
the	  use	  of	  natural	  fatty	  acids	  for	  important	  applications.	  

I	  would	  like	  to	  quote	  what	  one	  of	  the	  most	  important	  researchers	  in	  the	  field	  from	  the	  United	  States	  had	  to	  
say	  about	  Sarina	  in	  the	  recommendation	  for	  her	  promotion	  two	  years	  ago.	  	  

"Sarina's	  work	  has	  focused	  on	  synthesis	  of	  amphiphilic	  and	  bola-‐amphiphilic	  compounds	  made	  in	  her	  
laboratory	  as	  the	  building	  blocks	  of	  novel	  nanovesicles	  for	  targeted	  drug	  delivery.	  This	  work	  will	  have	  a	  major	  
impact	  on	  cancer	  treatment	  since	  the	  war	  on	  cancer	  is	  not	  about	  lack	  of	  efficient	  drugs,	  but	  about	  our	  
inability	  to	  deliver	  sufficient	  amounts	  of	  the	  drug	  to	  the	  tumor	  without	  generating	  side	  effects.	  	  Dr.	  Grinberg	  
is	  a	  highly	  accomplished	  scientist	  with	  an	  impressive	  record	  of	  research	  discovery,	  knowledge,	  skills,	  talent	  
and	  undying	  devotion	  to	  her	  work.	  She	  is	  a	  very	  bright,	  open	  minded,	  motivated,	  innovative	  and	  
knowledgeable	  scientist	  with	  excellent	  communication	  and	  teaching	  skills."	  

Also	  in	  the	  website	  of	  the	  Fox	  Foundation	  you	  can	  read	  this	  about	  Sarina:	  

"Dr.	  Sarina	  Grinberg,	  a	  research	  professor	  at	  Ben-‐Gurion	  University	  in	  the	  area	  of	  organic	  chemistry,	  
performs	  both	  basic	  and	  applied	  research.	  Dr.	  Grinberg’s	  main	  research	  thrust	  is	  further	  development	  of	  the	  
V-‐SmartTM	  technology	  that	  she,	  together	  with	  Drs.	  Charles	  Linder	  and	  Eliahu	  Heldman,	  invented.	  Dr.	  
Grinberg	  worked	  in	  cooperation	  with	  the	  chemical	  industry	  in	  Israel	  performing	  synthetic	  organic	  chemistry	  
related	  to	  process	  research,	  organic	  synthesis	  of	  standards	  and	  metabolites	  of	  fungicides	  and	  insecticides,	  
and	  new	  flotation	  reagents.	  For	  her	  work	  in	  organic	  chemical	  synthesis,	  she	  received	  the	  "Marsha	  and	  Tzvi	  
Shariv	  Prize	  for	  Excellency"	  awarded	  by	  Makhteshim	  Ltd.	  and	  BGU.	  Concerns	  about	  the	  environment	  and	  the	  
growing	  demand	  for	  green	  chemistry	  led	  to	  her	  research	  into	  the	  use	  of	  vegetable	  oils	  as	  renewable	  raw	  
materials	  for	  new	  oleochemicals."	  

I	  will	  personally	  miss	  Sarina	  deeply.	  In	  my	  collaborations	  with	  her	  I	  could	  see	  first-‐hand	  how	  she	  could	  
synthesize	  molecules	  that	  others	  could	  not,	  she	  had	  obviously	  a	  magic	  hand	  for	  organic	  synthesis.	  Her	  
research	  will	  help	  promote	  better	  medicines	  for	  disease	  in	  the	  near	  future,	  especially	  in	  the	  area	  of	  
Parkinson's	  disease,	  where	  she	  used	  her	  bolamphiphile	  vesicles	  to	  efficiently	  deliver	  the	  neurotransmitters	  
to	  the	  brain	  where	  they	  are	  needed.	  

Sarina	  was	  a	  colleague,	  a	  friend	  and	  a	  teacher	  for	  me.	  She	  was	  one	  of	  the	  kindest	  persons	  I	  know	  and	  I	  am	  
happy	  that	  she	  considered	  me	  her	  friend.	  I	  am	  very	  sorry	  that	  she	  is	  not	  with	  us	  anymore.	  May	  her	  memory	  
be	  blessed.	  

Prof.	  N.	  Gabriel	  Lemcoff	  
Department	  of	  Chemistry	  
Ben-‐Gurion	  University	  of	  the	  Negev	  



קשה לי לדבר על סרינה בזמן עבר, אך לא אוכל גם שלא לומר דברי פרידה שאני בטוח שאותם אשא עימי תמיד. 

. סרינה היא זו שהביאה את V-Smartשאנו מכנים  פרוייקטכארבע עשרה שנים חלפו מאז התחלנו לעבוד יחדיו על 

גם של הסינתזות וגם של  ,או ההתחלה ,starting-ה .כל כך ייחודישהוא  starting materialמה שמכנים בכימיה 
שהוא מערכת לשיגור  היא זו שהיוותה ועדיין מהווה את היסודות המוצקים עליו בנינו מגדל לתפארת הפרוייקט,

על בסיס יסודות אלו בנינו גם מערכת יחסים יוצאת דופן, מערכת יחסים  ,וחשוב מכך מהמתקדמות ביותר. תרופות
. אוכל להפליג בשבחה של סרינה ככימאית, ואמיצה פעולה אמיתי ובעיקר על חברות אמיתית הבנויים על שיתוף

ואשר  senior author-ה סרינה היאידו המאמרים שבהם כי על האיכויות המדעיות של סרינה יע ,אך אין צורך בכך
ולה בזמן הווה ולא מתפרסמים בעיתונים מהשורה הראשונה ואשר מספרם הולך ועולה משנה לשנה )כן, הולך וע

עיד גם הפופולאריות הרבה בה סרינה זוכה בארץ ובחו"ל כאשר בשבחה של סרינה כמדענית תבזמן עבר(. 

היא עבור  G, כאשר האות GLHבמספר והמכונים בספרות המדעית  07-)כהחומרים הייחודיים אותם סינתיזה 
, והיא, וגם אנו, חבריה לקבוצת המחקר, עולםעל ידי מדענים בכל המבוקשים גרינברג, שם משפחתה של סרינה( 

מקבלים בקשות רבות לשיתוף פעולה מחוקרים בארץ ובעולם. סרינה עוד זכתה בימיה האחרונים לשמוע על חוזה 

, וזוהי עצבים ניווניותלטיפול במחלות  v-smartשנחתם עם אחת מחברות התרופות הגדולות בעולם, חוזה לפיתוח 

. רק היום קיבלתי מכתב הוא פרוייקט שנשען על החומרים שסרינה סינתיזה V-smartהרי ה שנגאווה גדולה לסרי
בדואר האלקטרוני מחוקר במכונים הלאומיים לבריאות בארה"ב ולמכתב מצורף מאמר נוסף המבוסס על עבודתה 

לא תראה את המאמר הזה, שהיא כתבה  של סרינה ואשר נשלח לפרסום באחד העיתונים הנחשבים. לצערי סרינה
 בו חלק חשוב ביותר, כאשר הוא יתפרסם, אך הקרדיט הוא שלה ותמיד יהיה שלה.

, ואני יכול להעיד לגבי כפי שציינתי עבודתנו המשותפת הביאה לחברות יוצאת דופן בינינו, השותפים לפרוייקט
. לא היה לי בחיי זל גדול שזכיתי לחברות כזועצמי שחברות כזו קשה מאד מאד למצוא ואני רואה עצמי כבר מ

מי לסמוך וזה שותף נאמן ומסור כמו סרינה. בכל פעם שהייתי צריך עזרה או עצה ידעתי שיש לי למי לפנות ועל 
טוב הלב של סרינה הוא שם דבר, כך בודאי יודע להעריך את ההדדיות הזו.  ,ומי שמכיר את סרינה ,היה הדדי

בצורה האיכפתית ביותר  דעית, סרינה דאגה למינויים של העובדים בפרוייקט ולרווחתםמלבד עבודתה המלמשל 
. גם הסבל של הזמן האחרון לא . אין אדם שמכיר את סרינה ואינו אוהב אותה אהבת נפששניתן להעלות על הדעת

תי עימה בביתה בפעמים שנפגשסרינה.  דם כל אחרים ואחר כך היא,ודאגתה לאחרים, קופגע במסירותה של סרינה 
לכך שנעמוד ביעדי הפרוייקט. למרות החדש בקיראון תמיד דיברה על הצורך לדאוג לאנשים שעובדים עימנו ו

דרך הסקייפ ותרמה תרומה חשובה ביותר לפחות פעם בשבוע הכאבים היא השתתפה בשיחות הועידה שקיימנו 
 לפיתרון בעיות, אכן אצילת נפש היא. 

ונה בדירתה החדשה בקיראון תכננו יחד הרבה תכניות שלצערי לא אוכל להגשימן יחד גשתי עם סרינה לאחרכשנפ
בהגשמת התכניות הללו. הפרוייקט היפה שנבנה על  ךתושנכבד א לך, סרינה, . יחד עם זאת אני מבטיחאיתהעם 

 ינמצאת תוכל תאק וגאווה ואני מקווה שממקום בו הנאה, סיפו ,סרינהך, ימשיך לפרוח ויביא ל נית,היסודות שב
 ך. את כל כך כל כך תחסרי לנו!!!לראות זאת ולהיות גאה על מה שכל כך מגיע ל

  .ברוך ךיהי זכר

 (שימושי למחקר המכונים) ברגמן קרית ,הלדמן אליהו' פרופ
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