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 בשער פרק זה: 

כתובת בכתב שומרוני בקטע של רצפת פסיפס שהתגלתה בחדר צדדי במכלול בית 

הכנסת הצפוני בבית שאן )סקיתופולוס(, מן התקופה הביזנטית )המאות החמישית-

השישית לספירה(.

הפריט הוא חלק מתצוגה ארכאולוגית שהושאלה לאקדמיה באדיבות רשות העתיקות, 

והוא מוצב בפטיו של האקדמיה.
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6.1 < תכנית מלגות אדמס

אדמס  מרסל  ולמר  לאקדמיה  משותף  מפעל  היא  אדמס  מלגות  תכנית 

המלגות   .2005 בשנת  באקדמיה  שמו  על  המלגות  קרן  את  שייסד  מקנדה, 

במדעי  במתמטיקה,  הטבע,  במדעי  מחקר  לתלמידי  מיועדות  היוקרתיות 

103 חוקרים ישראלים צעירים ומבטיחים ב�11 מחזורים. מלגות אדמס  זכו בהן  ועד כה  ובהנדסה,  המחשב 

מוענקות מדי שנה לכעשרה תלמידי מחקר צעירים, למן השנה השנייה ללימודיהם לתואר דוקטור, לתקופה 

של עד ארבע שנים אקדמיות רצופות. את המועמדים למלגה מציעים המוסדות האקדמיים מקרב תלמידיהם, 

והמלגאים זכאים לפטור מלא משכר הלימוד.

סכום המלגות כעת הוא 27,000 דולר )ארצות הברית( לשנה. בנוסף, תכנית מלגות אדמס מקצה לכל מלגאי 

עד 3,000 דולר בכל שנה לצורך השתתפות פעילה בכינוסים מדעיים ובסדנאות לימודים בחו"ל, ולאחרונה גם 

לצורך שיתוף פעולה מדעי או לנסיעה כדי להתראיין למשרת בתר�דוקטורט בחו"ל, כשהשתתפותם תורמת 

ועדת  בראש  עומד  מהטכניון,  האקדמיה  חבר  שגב,  מוטי  פרופ'  שלהם.  המקצועית  הקריירה  לקידום  רבות 

ההיגוי והבחירה של תכנית מלגות אדמס. הגשת מועמדות למלגות נעשית דרך הרקטורים בלבד.

וכן  הגשה  והנחיות  קוראים  קולות  כולל  התכנית,  על  כללי  מידע  יש  המלגות  תכנית  של  הדו�לשוני  באתר 

עמוד אישי לכל מלגאי ובוגר התכנית. באתר ניתן למצוא דיווח מפורט על כל הפעילויות של התכנית, כולל 

האוניברסיטאות  שמפעילות  הקפדני  הסינון  תהליך  והטיולים.  הכינוסים  הסמינרים,  של  ותמונות  ההרצאות 

והוועדה המקצועית של האקדמיה לתכנית המלגות מבטיח כי זוכי המלגות מייצגים את חוד החנית של חוקרי 

העתיד של מדינת ישראל בתחומי המחקר שבהם המלגות מוענקות. בוגרי תכנית המלגות יוצאים להתמחויות 

בתר�דוקטורט באוניברסיטאות היוקרתיות בעולם. עד לשנה זו היו בסך הכול 103 מלגאים, מתוכם 76 גברים 

הוא   - נשים  כמחציתם   ,30  - ביותר  הגדול  המלגאים  מספר  אקדמיים,  תחומים  לפי  בחלוקה  נשים.  ו�27 

מתחום הרפואה ומדעי החיים, 28 ממתמטיקה ומדעי המחשב, 19 מפיזיקה, 11 מהנדסת חשמל, 8 מכימיה, 

החוקרים  אדמס,  למלגאי  מכונות.  והנדסת  סולרית  אנרגייה  אבולוציה,  מאקולוגיה,  ומעטים  מננו�מדע   3

 Science, כמו  הבולטים  העת  בכתבי  ופרסומים  במחקר  מרשימים  הישגים  בישראל,  המצטיינים  הצעירים 

PNAS ו�Cell. הם מתקבלים להכשרת בתר�דוקטורט במוסדות הנבחרים בחו"ל, כגון הרוורד, פרינסטון, ייל, 

מכון ברוד, MIT ועוד, ומבוקשים כחברי סגל צעירים באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. 

עצמם  לבין  בינם  קשרים  ליצור  ההזדמנות  אדמס  למלגאי  ניתנת  הצעירה  המדעית  הקהילה  בניית  לצורך 

באמצעות מפגשים, הרצאות אורח של מדענים ידועי שם, כינוס שנתי וסמינר שנתי שמתקיימים באקדמיה 

ובהם נפגשים מלגאי כל המחזורים.

מלגות ומענקים 6
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

סמינר אדמס לשנת תשע"ה התקיים ב�17 במאי 2015 לכבוד יום הולדתו ה�95 של מר אדמס, בהשתתפות 

בני משפחתו. המרצה האורח היה פרופ' חיים סידר, והרצאתו הייתה "הערות שוליים של ספר החיים". בנו 

ובתו של מר אדמס, סילבן ולינדה, ייצגו את אביהם בטקס הענקת המלגות. 

ב�28 במאי נערכה באקדמיה זו הפעם הראשונה סדנה לתקשורת המדע למלגאי אדמס. מטרת הסדנה הייתה 

להעניק לחוקרים הצעירים ידע וכלים מעשיים להופעה אפקטיבית בפני קהל ומצלמה על מנת לתקשר היטב 

ולהנגיש את המדע בתקשורת ההמונים ובפרזנטציות בכינוסים מדעיים.

מוטי שגב  פרופ'  מלגות אדמס  ועדת  יו"ר  של  בהנחייתו   ,2016 לשנת  הכינוס השנתי  בינואר התקיים  ב�19 

אולנובסקי,  נחום  פרופ'  האורחים:  המרצים  היו  אלה  כהן.  נילי  פרופ'  האקדמיה  נשיאת  של  ובהשתתפותה 

ניווט טבעי בעטלפים";  מן המחלקה לנוירוביולוגיה שבמכון ויצמן למדע, הרצה בנושא "הבסיס העצבי של 

הרצתה  למדע,  ויצמן  במכון  לפיזיקה  בפקולטה  הצעירה  הישראלית  האקדמיה  חברת  דודוביץ,  נירית  פרופ' 

בנושא "צילום הסרטים המהירים ביותר בטבע"; פרופ' רות גביזון, חברת האקדמיה מהפקולטה למשפטים 

תחרות  נערכה  בכינוס  המדינה?"  לחזון  חוקתי  "עיגון  בנושא  הרצתה  בירושלים,  העברית  באוניברסיטה 

פוסטרים בין המלגאים. בפרס הראשון על סך 1,500 ש"ח זכו שניים, אריאל אפק ואיתי רופמן, ובפרס השני 

זכה עידו שגיא, שקיבל 750 ש"ח.

פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה לשעבר, שמה לב במשך השנים לקשיים שחוו חוקרות בנסיעתן להכשרת 

הנסיעה  במימון  מתקשות  משפחה,  בעלות  במיוחד  חוקרות,  נשים  שונות,  מסיבות  בחו"ל.  בתר�דוקטורט 

הכה חשובה לקידום הקריירות האקדמיות שלהן. לכן פרופ' ארנון החליטה, בנדיבות רבה, להעניק לאקדמיה 

סיום  עם  בתר�דוקטורט  להכשרת  לחו"ל  לנסיעה  אדמס  מלגות  תכנית  בוגרות  לעידוד  קרן  ולהקים  מתנה 

התואר. בכל שנה תוכל בוגרת התכנית לזכות במלגה בסך 20,000 דולר, נוסף על מלגת בתר�דוקטורט. את 

הבחירה תעשה ועדת מלגות אדמס על בסיס הצטיינות במחקר בלבד. קול קורא למלגת רות ארנון הראשונה 

הראשונה  השנה, שהיא  בשנת תשע"ז.  המלגות  ה�12, שיתחילו את  למחזור  הקורא  קול  פרסום  עם  פורסם 

רבקה  זכו:  תשע"ז  לשנת  במלגות  מלגות.  שתי  השנה  יוענקו  וכך  מלגה,  ארנון  פרופ'  הוסיפה  לתכנית, 

וסופיה בוחבוט�סיני, שתיסע  2015-2014, שתיסע להשתלמות בתר�דוקטורט בהרוורד,  בקנשטיין ממחזור 

להשתלמות באוניברסיטת אוטרכט בהולנד.

מתוכם  בוגרים,   73 מונה  המלגות  תכנית 

אחד  בישראל,  אקדמיות  למשרות  חזרו   23

דוידסון  במכון  חצי�אקדמית  במשרה  מחזיק 

אקדמיות  במשרות  שישה  ויצמן,  מכון  של 

היי�טק  בתעשיות  עובדים  תשעה  בחו"ל, 

בחו"ל, שניים  ואחד בתעשייה  וביו�טק בארץ 

בילינסון,  החולים  בבית  רופאים�חוקרים  הם 

במשרות  עדיין  והשאר  רבין,  רפואי  מרכז 

בתר�דוקטורט בארץ ובחו"ל.

טרוי,  גיל  פרופ'  לשמאל:  מימין   ,11 מחזור  מלגאי  עם  אדמס  משפחת  מפגש 
ספינקה,  ינון  אזנקוט,  עומרי  שגיא,  ערן  שגיא,  עידו  אדמס�טרוי,  לינדה 
אדמס וסילבן  אדמס  מרגרט  הירשברג,  ברק  גולדשטיין,  יצחק  קלוז'ני,  מיכאל 
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אלה תלמידי המחקר שזכו במלגות אדמס לשנת תשע"ז:

גריסרו מהטכניון,  חזי  בירושלים,  יובל אמיתי מהאוניברסיטה העברית  למדע,  ויצמן  אנג'ליקה אלקן ממכון 

ויצמן למדע, גלי נוטי מהאוניברסיטה העברית בירושלים, אביה רביב משה מאוניברסיטת  יעל כורם ממכון 

תל�אביב, עשהאל רויכמן מאוניברסיטת בר�אילן, אלכסנדר שלייפמן מהטכניון 

תיאור פעילות התכנית, ההנחיות ורשימות תלמידי המחקר שזכו במלגות אדמס מהמחזור הראשון בשנת 

 www.adams.academy.ac.il :תשס"ו ועד לשנת תשע"ה - ניתן לראות באתר מלגאי אדמס בכתובת

6.2 < מלגות קרן פולקס בישראל

קרן פולקס, שמרכזה בלונדון, מעניקה מלגות המיועדות לתלמידי רפואה הלומדים גם לקראת תואר שלישי 

במדעי החיים. מדי שנה בשנה מעניקה הקרן, באמצעות האקדמיה, מלגות לתקופה של עד שלוש שנים. סכום 

המלגה נע בין 1,200 ל�2,000 לירות שטרלינג לשנה. 

אלה התלמידים שזכו במלגות קרן פולקס לשנת תשע"ו:

רוני ארבל מהאוניברסיטה העברית, אבישי גביש מאוניברסיטת תל�אביב, ימית כהן מאוניברסיטת תל�אביב, 

מאוניברסיטת  מולא  ויסאם  מהטכניון,  לבנה  עידו  למדע,  ויצמן  ומכון  תל�אביב  מאוניברסיטת  כורם  טל 

בן�גוריון בנגב 

אלה התלמידים שמלגתם נמשכת משנים קודמות: 

איסקוב מאוניברסיטת  עפר  אוחנה מאוניברסיטת תל�אביב,  יסמין  ישראל אהרוני מאוניברסיטת תל�אביב, 

תל�אביב, יוני גוטוקביץ מהטכניון, חמוטל גור מהאוניברסיטה העברית בירושלים, איתי ויסברג מאוניברסיטת 

טל  נועה  מהטכניון,  חטיב  מוחמד  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  פוזנר  זידל  עינת  בנגב,  בן�גוריון 

מייזלס  לאוניד  תל�אביב,  מאוניברסיטת  מושקוביץ  איתי  מהטכניון,  לבזין  מריה  תל�אביב,  מאוניברסיטת 

מהטכניון, נעם ניסן מאוניברסיטת תל�אביב, הדר סגל מאוניברסיטת תל�אביב, דליה פלבסקי מאוניברסיטת 

תל�אביב, שירה שגיא מהטכניון, רחל שוקרון מאוניברסיטת תל�אביב 

6.3 < קרן בת–שבע דה רוטשילד

השנה שוב פרסם חבר היועצים של הקרן את הקולות הקוראים של הקרן, בנוסף על פרסומן באוניברסיטאות, 

הנסיעה  מענקי  של  הקורא  הקול  שוב  הופץ  וכן  המדעי,  המחקר  את  לקדם  כדי  הכתובה  בעיתונות  גם 

של  היועצים  חבר  ישיבות  החולים.  בתי  למנהלי  גם  קציר  ואפרים  אהרן  ע"ש  בחו"ל  במעבדות  להשתלמות 

הקרן התקיימו ב�17 ביוני 2015 וב�1 בדצמבר 2015.

פרק 6 < מלגות ומענקים
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האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

סמינרי בת–שבע דה רוטשילד

ביוני 2015 אושרו הסמינרים של החוקרים האלה:

פרופ' טלילה וולק ממכון ויצמן למדע - הסמינר   .1

Batsheva de Rothschild Seminar on Skeletal and Cardiac Myogenesis  

התקיים במרס 2016 במרכז כנסים על�שם דוד לופאטי במכון ויצמן למדע.  

פרופ' סיגל אברמוביץ מאוניברסיטת בן�גוריון - הסמינר  .2

 Batsheva de Rothschild Seminar on Foraminifera as a New Model System for   

Monitoring and Reconstructing Marine Environments

יתקיים באוקטובר 2016 במכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת ובמלון אורכידאה בעיר.  

בדצמבר 2015 אושרו הסמינרים של החוקרים האלה:

פרופ' מורן ברכוביץ מהטכניון - הסמינר  .3

 Batsheva de Rothschild Seminar on the Physics of Microfluidics   

יתקיים בינואר 2017 בשדה בוקר.  

פרופ' מיכאל אייזנבך ממכון ויצמן למדע - הסמינר  .4

Batsheva de Rothschild Seminar on Challenges and Frontiers in   

 Mammalian Reproduction  

יתקיים בנובמבר 2016 במרכז כנסים על�שם דוד לופאטי במכון ויצמן למדע.   

פרופ' דניאל זמיר מהאוניברסיטה העברית בירושלים - הסמינר  .5

Batsheva de Rothschild Seminar on Breaking Yield Barriers of Crop Plants   

התקיים בסוף מרס 2016 בקיבוץ עין גדי.   

סדנת בת–שבע דה רוטשילד

ד"ר קרן הרשקופ מהאוניברסיטה העברית בירושלים - הסדנה  .1

Batsheva de Rothschild Workshop on Health Promotion in Diabetes   

via Therapeutic Patient Education  

אושרה בדצמבר 2015 ותתקיים ביוני 2016 במשאבי שדה.    

פרופ' איל קמחי מהאוניברסיטה העברית בירושלים - הסדנה   .2

"שינויי האקלים והשלכותיהם על החקלאות, הכלכלה והסביבה"   

אושרה בדצמבר 2015 ותתקיים ביוני 2016 בקיבוץ גלאון.  

עמיתי בת–שבע דה רוטשילד

עמיתי בת�שבע דה רוטשילד שאושרו ב�2015 הם אלה:

של  המחקר  ומנהל  בפריז   École Polytechniqueב� לפיזיקה  פרופסור   -  Prof. Victor Malka  .1

יישומים  ובמחקרים  בתחום  עולמי  דרך  פורץ  הוא  מלכה  פרופ'  פלזמות.  של  הפיזיקה  בתחום   CNRSה�

הבולט  שהמחקר  חדשה  מעבדה  שמקים  תל�אביב,  מאוניברסיטת  פומרנץ  ישי  ד"ר  אותו  הציע  רפואיים. 

 2014 באוקטובר  ביקר  מלכה  פרופ'  גבוהה.  באינטנסיביות  לחומר  לייזר  בין  אינטראקצייה  הוא  בה 

באוניברסיטה העברית, באוניברסיטת בר�אילן ובמכון הטכנולוגי חולון.
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בדצמבר אושר:

בדרזדן  פלנק  במקס  וגנטיקה  התא  של  מולקולרית  לביולוגיה  המכון  מנהל   -  Prof. Eugene Myers  .2

שבגרמניה. פרופ' מאיירס הוביל את המהפך העולמי בתחום הביואינפורמטיקה. הוא הגיע לביקור בארץ 

במאי 2016.

מענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר

באוגוסט 2011 הושקה באקדמיה תכנית חדשה של מענקי נסיעה להשתלמות שזכתה להצלחה רבה. התכנית 

היא  התמיכה  למדע.  ויצמן  ומכון  בת�שבע  קרן  בעבר  שהעניקו  קציר,  אהרן  מלגות  את  מחליפה  החדשה 

מיועדת  דולר   5,000 עד  של  המלגה  בחו"ל.  מוכרת  במעבדה  להשתלמות  חודשיים  עד  חודש  בת  לנסיעה 

ניתנת  עדיפות  התואר.  מקבלת  שנים  עשר  עד   MD או   PhD תואר  בעלי  צעירים  ולחוקרים  לדוקטורנטים 

לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות. את הבקשות מגישים המועמדים ישירות.

ביוני 2015 נבחרו שישה מתוך 13 מועמדים: 

אריאל אפק, מלגאי אדמס, תלמיד מחקר של ד"ר דוד לוקצקי באוניברסיטת בן�גוריון, יוצא להשתלם   .1

במעבדתה במרכז לביולוגיה גנומית וחישובית של פרופ' רלוקה גורדן באוניברסיטת דיוק שבקרוליינה 

הצפונית.

נעמי כהנא�לוי, מלגאית נשיא ותלמידת מחקר של פרופ' אלי וקיל מהמחלקה לפסיכולוגיה וממרכז גונדה   .2

לחקר המוח באוניברסיטת בר�אילן ושל ד"ר אבינועם בורובסקי באוניברסיטת בן�גוריון, יוצאת להשתלם 

במעבדת תנועת עיניים באוניברסיטת לונד שבשוודיה, המנוהלת בידי פרופ' קנת' הולמקביץ'.

נתנאל רביב, תלמיד מחקר במדעי המחשב בטכניון, בחסותו של פרופ' טובי עציון, יצא בסוף מרס להשתלם   .3

.MITבמעבדה להנדסת חשמל של פרופ' מוריאל מיידרד ב�

מיילס  ופרופ'  וולף  אלון  פרופ'  בהנחיית  בטכניון  וביומכניקה  לביורובוטיקה  מחקר  תלמידת  סולב,  דנה   .4

רובין, יוצאת למעבדתו של פרופ' פרדריק לופסו ביחידת המחקר של בית החולים אינסרם 1179 בפריז.

יוצאת  בטכניון,  המחשב  למדעי  בפקולטה  בקריפטוגרפיה  ישי  יובל  פרופ'  של  מחקר  תלמידת  וייס,  מור   .5

זוהי  שבקליפורניה.  ברקלי  באוניברסיטת  סיימונס  במכון  שתתקיים   ,Cryptography בתכנית  להשתתף 

תכנית מיוחדת ויוקרתית שבה משתתפים גדולי המומחים בתחום מרחבי העולם.

הוזמן  בר�אילן,  באוניברסיטת  אפלבאום  ליאור  ד"ר  של  במעבדתו  החיים  במדעי  מחקר  תלמיד  זדה,  דוד   .6

להשתלם במעבדתו של ד"ר גרמן סמברה ב�École NormaleSupérieure בפריז.

בדצמבר 2015 נבחרו ארבעה מתוך שבעה מועמדים:

ד"ר יותם אלמגור מבית החולים הדסה יוצא להשתלם בנאונטולוגיה בבית החולים Sick Kids בטורונטו.  .1

.MITסיון גינזבורג, תלמידת מחקר באוניברסיטה העברית בירושלים, יוצאת להשתלם בפיזיקה ב�  .2

.Carnegie Mellonאריאל רוזנפלד, תלמיד מחקר במדעי המחשב באוניברסיטת בר�אילן, יוצא להשתלם ב�  .3

.USCתומר ימיני, תלמיד מחקר באוניברסיטת בן�גוריון, יוצא להשתלם בהנדסת חשמל ובמדעי המחשב ב�  .4

פרק 6 < מלגות ומענקים




