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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 

זכו בהן 111 חוקרים ישראלים צעירים ומבטיחים ב�12 מחזורים. מלגות אדמס  המחשב ובהנדסה, ועד כה 

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 המצטיינים 

שבתלמידיהם, 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, כשנסיעתם תורמת רבות 

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

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

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

אישי לכל מלגאי ובוגר התכנית. באתר ניתן למצוא דיווח מפורט על כל פעילויות התכנית, כולל ההרצאות 

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

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

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

בתר�דוקטורט באוניברסיטאות היוקרתיות בעולם.

הגדול  המלגאים  מספר  אקדמיים,  תחומים  לפי  בחלוקה  נשים.  ו�31  גברים   80 נמנים  המלגאים   111 עם 

 20 ומדעי המחשב,  30 ממתמטיקה  ומדעי החיים,  הוא מתחום הרפואה   - נשים(  )14 מתוכם   32  - ביותר 

של  תחום  מכל  ואחד  וניהול  תעשייה  מהנדסה,   2 מננו�מדע,   3 מכימיה,   9 חשמל,  מהנדסת   11 מפיזיקה, 

אקולוגיה, אבולוציה, אנרגייה סולרית והנדסת מכונות.

העת  בכתבי  ופרסומים  במחקר  הישגים מרשימים  בישראל,  הצעירים המצטיינים  החוקרים  למלגאי אדמס, 

בחו"ל  הנבחרים  במוסדות  בתר�דוקטורט  להכשרת  מתקבלים  הם   .Cellו�  Science, PNAS כמו  הבולטים 

צעירים  סגל  כחברי  ומבוקשים  ועוד,   Harvard ,Princeton ,MIT ,Yale ,The Broad Institute כגון 

באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל. 
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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.

סמינר אדמס לשנת תשע"ו התקיים ב�11 ביולי 2016 

בהשתתפות בני משפחתו של מר מרסל אדמס. המרצה 

האורחת הייתה פרופ' רות ארנון, ונושא הרצאתה היה 

"פיתוח תרופת הקופקסון - ממעבדת המחקר למיטת 

סילבן  אדמס,  מר  של  ובתו  בנו  ובחזרה".  החולה 

המלגות. הענקת  בטקס  אביהם  את  ייצגו   ולינדה, 

המלגאים  של  מגבש  לימודי  סיור  נערך  ביוני  ב�26 

לעיר דוד ומנהרות הכותל. 

 ,2017 לשנת  השנתי  הכינוס  התקיים  בינואר  ב�31 

נשיאת האקדמיה  ובהשתתפותה של  מוטי שגב,  פרופ'  ועדת מלגות אדמס, חבר האקדמיה  יו"ר  בהנחייתו של 

לכלכלה  נובל  פרס  וחתן  אקדמיה  חבר  אומן,  ישראל  פרופ'  האורחים:  המרצים  היו  אלה  כהן.  נילי  פרופ' 

הצעירה,  האקדמיה  חבר  מילוא,  רון  פרופ'  מודעות?";  "מדוע  על  הרצה  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה 

פרופסור למדעי הצמח והסביבה במכון ויצמן למדע, הרצה על "אבולוציה במעבדה לייצור סוכר מאוויר"; פרופ' 

אורי סיון, פרופסור לפיזיקה וננוטכנולוגיה מהטכניון, הרצה על "מים והאינטראקצייה ההידרופובית בהגדלה פי 

10,000,000"; פרופ' גיל טרוי, פרופסור להיסטוריה מאוניברסיטת מק�גיל, פרופסור אורח באוניברסיטת חיפה 

נוסף על ההרצאות  ומלמדים בחו"ל".  לישראלים הלומדים  ציוני  "ייעוץ  על  ובמרכז הבינתחומי הרצליה, הרצה 

נערכה תחרות פוסטרים בין המלגאים, ושלושה מבוגרי התכנית שימשו בה שופטים. בפרס הראשון על סך 1,500 

ש"ח זכה עידו שגיא, ובפרס השני זכו שניים - עומרי אזנקוט וינאי גונצ'רובסקי, שקיבלו 750 ש"ח כל אחד.

במשרה  מחזיק  אחד  בישראל,  אקדמיות  למשרות  חזרו   30 מתוכם  בוגרים,   88 מונה  המלגות  תכנית 

עובדים  תשעה  בחו"ל,  אקדמיות  במשרות  שישה  למדע,  ויצמן  מכון  של  דוידסון  במכון  חצי�אקדמית 

 - רבין  רפואי  במרכז  רופאים�חוקרים  הם  שניים  בחו"ל,  בתעשייה  ואחד  בארץ  וביו�טק  היי�טק  בתעשיות 

בית החולים בילינסון, והשאר עדיין במשרות בתר�דוקטורט בארץ ובחו"ל.

 

אלה שמונת תלמידי המחקר שזכו במלגות אדמס לשנת תשע"ח: 

יאיר,  אור  בירושלים;  העברית  האוניברסיטה  פיזיקה,  גפן,  טוביה  הטכניון;  מכונות,  הנדסת  בויקו,  יבגני 

הנדסת חשמל, הטכניון; שחר כרמלי, מתמטיקה, מכון ויצמן למדע; ברכה לאופר�גולדשטיין, הנדסת חשמל, 

אוניברסיטת בר�אילן; עופר נויפלד, פיזיקה, הטכניון; ענבל עוז, כימיה, אוניברסיטת תל אביב; ליאון ענבי, 

מדעי המחשב, הטכניון 

את רשימות תלמידי המחקר שזכו במלגות אדמס מהמחזור הראשון בשנת תשס"ו ועד לשנת תשע"ז - ניתן 

 www.adams.academy.ac.il :לראות באתר מלגאי אדמס בכתובת

הפוסטרים  בתחרות  מלגאים  עם  משוחח  )משמאל(  שגב  מוטי  פרופ׳ 
שבכינוס אדמס
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6.2 < תכנית מלגות רות ארנון

התכנית נועדה להכשרת בתר�דוקטורט בחו"ל לבוגרות תכנית מלגות אדמס

גבוהה,  להשכלה  במוסדות  נשים  וייצוג  לקידום  הוועדה  ויו"ר  האקדמיה  נשיאת  לשעבר  ארנון,  רות  פרופ' 

בהן.  ולתמוך  בחו"ל  שלהן  בתר�הדוקטורט  הכשרת  את  לקבל  המעוניינות  מצוינות  חוקרות  לעודד  החליטה 

שלב בתר�הדוקטורט בחו"ל הוא בעל חשיבות בקידום הקריירה האקדמית, וכיוון שהנתונים הצביעו על קושי 

של חוקרות לצאת להכשרה זו, החליטה פרופ' רות ארנון להקים קרן לעידוד בוגרות של תכנית מלגות אדמס 

לנסיעה לחו"ל להכשרת בתר�דוקטורט עם סיום התואר. בכל שנה תוכל אחת מבוגרות התכנית לזכות במלגה 

בסך 20,000 דולר. את הבוגרת הזוכה בוחרת ועדת מלגות אדמס, על בסיס הצטיינות במחקר בלבד.

שנסעה  ארנון,  בוחבוט  סופיה  ד"ר  ותיקה,  לבוגרת  אחת  מלגות,  שתי  ארנון  פרופ'  העניקה  הראשון  במחזור 

מהטכניון,  בקנשטיין  רבקה  ד"ר  חדשה,  לבוגרת  והשנייה  שבהולנד,  יוטרכט  באוניברסיטת  לבתר�דוקטורט 

שנסעה לבתר�דוקטורט באוניברסיטת הרוורד שבארצות הברית. השנה, במחזור השני, נבחרה ד"ר שרון פליישר 

לבתר�דוקטורט  נוסעת  פליישר  ד"ר  ביו�רפואי.  למחקר  השנה  של  רפפורט  פרס  כלת  אביב,  תל  מאוניברסיטת 

במחלקה להנדסה ביו�רפואית באוניברסיטת קולומביה שבארצות הברית.

6.3 < פרסי בלווטניק למדענים צעירים מצטיינים במדעי הטבע וההנדסה

השנה הושקה תכנית משותפת לאקדמיה למדעים של ניו יורק ולאקדמיה הלאומית הישראלית למדעים לכינון 

דרכם העצמאית במחקר.  ובמהנדסים בתחילת  במדענים  בישראל, התומכים  צעירים  למדענים  בלווטניק  פרסי 

הפרסים יוענקו מדי שנה לשלושה חברי סגל צעירים ומבטיחים באוניברסיטאות ישראליות בשלושה תחומים: 

מדעי החיים, מדעי הפיזיקה וההנדסה וכימיה - לציון הישגים יוצאי דופן ולעידוד מצוינות, מקוריות וחדשנות. 

חוקרים  בשביל  שנוסדו  ביותר  הגדולים  הפרסים  אחד   - מוגבל  בלתי  במענק  דולר   100,000 הוא  הפרס  סכום 

זכאית להגיש  גיל 42. כל אוניברסיטה תהיה  ולמהנדסים מצטיינים עד  יוענק למדענים  והוא  בתחילת דרכם - 

חברי סגל מועמדים בכל אחד מתחומי הפרס. ועדת הפרס, המורכבת ממדענים וממהנדסים ידועי שם, תבחן את 

המלצות המוסדות ותבחר את הזוכים. בראש הוועדה הישראלית עומדים פרופ' אהרן צ'חנובר, חבר האקדמיה 

הלאומית הישראלית למדעים וחתן פרס נובל, ואליס רובינשטיין, נשיא ומנכ"ל האקדמיה למדעים בניו יורק. 

פרסי בלווטניק למדענים צעירים מוענקים בארצות הברית מאז שנת 2007 מטעם קרן משפחת בלווטניק. השנה 

כאמור יוענקו הפרסים לראשונה גם בישראל, עם ציון עשור לייסודם בארצות הברית, ובמסגרת הסכם לשיתוף 

פעולה של האקדמיה הניו�יורקית עם האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים. בד בבד עם ההשקה בישראל 

יושקו הפרסים לראשונה גם בבריטניה. 

חברי האקדמיה שירכזו את ועדות השיפוט הם פרופ' איתמר וילנר, פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב. פרופ' 

ידין דודאי מלווה מקצועית את התכנית ואת הקשר עם האקדמיה של ניו יורק.

פרסי  חתני  לקהילת  יצטרפו  הזוכים   .2018 בפברואר  להיערך  צפוי  בישראל  הראשון  הפרסים  הענקת  טקס 

בסימפוזיון  להשתתף  ויוזמנו  זוכים,  מ�185  יותר  כיום  המונה  הברית,  בארצות  צעירים  למדענים  בלווטניק 

המדע השנתי של בלווטניק בניו יורק המתקיים מדי קיץ, שאליו מתכנסים חוקרים להחליף רעיונות חדשים 

ולבנות שיתופי פעולה חוצי�תחומי�דעת. 
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6.4 < קרן בת–שבע דה רוטשילד

קרן בת�שבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל נוסדה כקרן פרטית שמורה, תחילה בניו יורק בשנת 1958, 

ואז בישראל - בשנת 1965. בשנת 1993 העבירה הברונית דה רוטשילד את הקרן לידיה של האקדמיה הלאומית 

ואת  ישראל,  תושבי  למען  בישראל  הבסיסי  המדע  את  לקדם  היא  בת�שבע  קרן  מטרת  למדעים.  הישראלית 

סגן  הוא  הקרן  נשיא  דעת.  תחומי  מכמה  ישראלים  ממדענים  המורכב  יועצים  חבר  מכוון  המדעית  פעילותה 

משתנה  והיא  ובגמישותה,  ביזמותיה  חלוצה  הקרן  הייתה  היווסדה  מאז  הראל.  דוד  פרופ'  האקדמיה  נשיאת 

בנושאים  בייחוד  למיניהן  מדע  בפעילויות  תומכת  הקרן  בישראל.  המדע  של  צרכיו  את  למלא  כדי  בהתמדה 

חדשניים הראויים לקידום בארץ. כדי לקדם את המחקר המדעי מפרסם חבר היועצים של הקרן את הקולות 

נוסף על פרסומן באוניברסיטאות. כמו כן הופץ קול קורא של מענקי  הקוראים של הקרן בעיתונות הכתובה, 

הנסיעה להשתלמות במעבדות בחו"ל ע"ש אהרן ואפרים קציר גם למנהלי בתי החולים בישראל. 

פעילות הקרן למען קידום המחקר בישראל באה לידי ביטוי בדרכים אלה:

סמינרי בת�שבע דה רוטשילד

למדינת  החשובים  בתחומים  הטבע  במדעי  הבסיסי  המחקר  של  ולהעמקתו  לפיתוחו  נועדו  בת�שבע  סמינרי 

אלא  מסוים,  מוסד  בתוך  מסוימת  מקצועית  קבוצה  של  צרכיה  את  למלא  מכוונים  אינם  הסמינרים  ישראל. 

בו  לדון  השונים  במוסדות  זה  בתחום  העוסקים  לכל  ולאפשר  לישראל  חיוני  מדעי  תחום  בפיתוח  לתמוך 

כל סמינר  דורשת שהוועדה המארגנת של  כך הקרן  ולהפיק את התועלת המרבית מן הדיון. משום  במשותף 

יהיה  הסמינר  וכי  בתחום,  העוסקים  המחקר  ממוסדות  לפחות,  שלושה,  המייצגים  מקצוע  מאנשי  תורכב 

סגל  חבר  להיות  הבקשה  מגיש  על  בארץ.  המחקר  ומכוני  המחקר  אוניברסיטאות  מכל  למשתתפים  פתוח 

לכותלי  מחוץ  מבודד,  במקום  מתקיים  והוא  ימים,   5-4 הוא  הסמינר  משך  בישראל.  מחקר  באוניברסיטת 

כינוסים.  ולכינוסים בסדרת  בין�לאומיים  לכינוסים  ניתנת  נמוכה  עדיפות  לעיר.  ומחוץ  המוסדות האקדמיים 

יש הגבלה במספר המרצים מחו"ל. התמיכה הכספית לסמינר היא עד 40,000 דולר.

במאי 2016 אושרו הסמינרים האלה: 

ד"ר אמנון בוקסבוים מהאוניברסיטה העברית בירושלים - סמינר בנושא:  .1

The Nuclear Lamina and Nuclear Organization   
יתקיים בין 26 ל�30 ביוני 2017, באולם האירועים "נווה אילן".   

פרופ' קולין פרייס מאוניברסיטת תל אביב - סמינר בנושא:  .2

 The Atmospheric Global Electric Circuit (GEC)  
התקיים בין 5 ל�10 בפברואר 2017, במצפה רמון.  

פרופ' שמשון בלקין מהאוניברסיטה העברית בירושלים - סמינר בנושא:  .3

New Concepts in Biosensing  

התקיים בין 12 ל�16 בפברואר 2017 במלון "הוד המדבר" שבאזור ים המלח.  

בדצמבר 2016 אושרו הסמינרים האלה: 

פרופ' אלי ארמה ממכון ויצמן למדע - הסמינר בנושא:  .4

Cell Death in Development and Disease  
יתקיים בין 18 ל�21 ליוני 2017, ב�"מרכז כנסים ע"ש דוד לופאטי" שבמכון ויצמן למדע  
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5. פרופ' גור יערי מאוניברסיטת בר�אילן - הסמינר בנושא:

 Stochasticity and Control in the Dynamics and Diversity of Immune Repertoires  

יתקיים בין 18 ל�22 ליוני 2017, במכון ללימודים מתקדמים בירושלים.  

סדנת בת�שבע דה רוטשילד

כוחות  איחוד  באמצעות  בין�תחומי  אופי  בעלי  חדשניים  מחקר  נושאי  לקידום  נועדו  בת�שבע  סדנאות 

מחקריים מהאוניברסיטאות בארץ ויצירת תשתיות מדעיות חדשות. למחקר הבין�תחומי מקום מרכזי במדע 

המודרני, והקרן רואה חשיבות רבה בקידומו. אפשר להציע סדנאות בין�תחומיות הן במדעי הטבע והן במדעי 

הרוח והחברה בתחומים שיש להם זיקה ניכרת למדעי הטבע. על הוועדה המארגנת של כל סדנה לכלול אנשי 

סגל משלושה מוסדות מחקר לפחות בישראל. על מגיש הבקשה להיות חבר סגל באוניברסיטת מחקר. משך 

הסדנה הוא יומיים. סך התמיכה בסדנה הוא עד 10,000 דולר.

סדנאות בת�שבע דה רוטשילד שאושרו השנה הן אלה:

ד"ר גל ריבק מאוניברסיטת תל אביב - הסדנה בנושא:   .1

 Linking Mechanics and Physiology in Animal Flyers  

אושרה בחודש מאי 2016, התקיימה באפריל 2017 במלון "פסטורל" שבכפר בלום.   

פרופ' משה שחק מאוניברסיטת בן�גוריון בנגב - הסדנה בנושא:   .2

Toward a unified framework for life supporting systems in the Anthropocene  

אושרה בחודש מאי 2016, תתקיים באוקטובר 2017, בקיבוץ צובה.  

עמיתי בת�שבע דה רוטשילד

תכנית עמיתי בת�שבע נועדה להזמנת מדענים מהמעלה הראשונה מרחבי העולם לביקור בישראל למפגשים 

עם מדענים וסטודנטים ישראלים לחילופי ידע, דעות ורעיונות בתחום התמחותם. על המועמד להיות מתחום 

מדעי הטבע, ועל תכנית הביקור המיועדת לו לכלול ביקורים בשלושה מוסדות אקדמיים לפחות. סך התמיכה 

בביקור "עמית בת�שבע" הוא עד 5,000 דולר. 

עמיתי בת�שבע דה רוטשילד שאושרו השנה הם אלה:

Prof. Wolfgang Parak - פרופסור לפיזיקה ב�Philipps-Universität Marburg שבגרמניה, חוקר   .1

פיזיקה ניסויית בתחום הביופוטוניקה.

במרילנד   Johns Hopkins Universityב� הציבור  לבריאות  פרופסור   -  Prof. Debra L. Roter  .2

שבארצות הברית, חוקרת בתחום בריאות הציבור ותקשורת בין רופאים לחולים.

 Brown Universityב� אבולוציוניות  וביולוגיה  לאקולוגיה  פרופסור   -  Prof. Sharon Swartz  .3

שבארצות הברית, חוקרת בתחום הביולוגיה האבולוציונית.

 University of Californiaב� והאופטומטרייה  הראייה  למדעי  פרופסור   -  Prof. Dennis Levi  .4

בברקלי שבארצות הברית, חוקר בתחום הנירוביולוגיה. 
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מענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר

מענקי השתלמות ע"ש אהרן ואפרים קציר נועדו להשתלמות קצרה )חודש עד חודשיים( במחקר ובשיטות 

והנדסה. המענקים מיועדים  עבודה במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים, מדעים מדויקים 

עשר  עד   MD תואר  ולבעלי   PhD תואר  בעלי  לחוקרים  וכן  בישראל  האוניברסיטאות  מכל  לדוקטורנטים 

שנים מקבלת התואר. עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.

השנה קיבלו את המענק�

לביקור השתלמות  למענק  זכה  בנגב,  בן�גוריון  שבאוניברסיטת  לפיזיקה  מהמחלקה  דיין,  בן  עידו  ד"ר   .1 

 Ax Center for Experimental Cosmology in UC San Diego's Center for Astrophysicsב�

.and Space Sciences

העברית  האוניברסיטה  של  לרפואה  שבפקולטה  לאופתלמולוגיה  מהמחלקה  בריוזקין,  אביגיל   .2

The laboratory of Prof. Uwe Wolfrumב� לביקור  השתלמות  למענק  זכתה   בירושלים, 

 .at the University of Mainz

לביקור השתלמות  למענק  זכה  בנגב,  בן�גוריון  באוניברסיטת  החיים  למדעי  מהמחלקה  לוי,  תום   .3 

 .The laboratory of Prof. Sherry Tamone at the University of Alaska Southeastב�

לביקור השתלמות  למענק  זכתה  אביב,  תל  שבאוניברסיטת  לזואולוגיה  מהמחלקה  כהן,  מגורי  טל   .4 

.The laboratory of Dr. Andrea Griffin at the University of Newcastle, Australiaב�

Laboratory ofב� לביקור  השתלמות  למענק  זכתה  בנגב  בן�גוריון  מאוניברסיטת  שטיין  אילנה  ד"ר   .5 

.Dr Zoë A. Popper at the National University of Ireland, Galway

ד"ר סמואל זיבמן, מהמחלקה למדעי החיים שבאוניברסיטת בן�גוריון בנגב, זכה למענק השתלמות לביקור   .6

 The laboratory of Professor Amit Etkin in the Department of Psychiatry at theב�

.Stanford University School of Medicine

לביקור למענק השתלמות  זכה  אביב,  מדויקים שבאוניברסיטת תל  למדעים  קישון, מהפקולטה  איתי  ד"ר   .7 

.The TRIDENT laser facility in Los Alamos National Laboratory, USAב�

בירושלים,  העברית  האוניברסיטה  של  לרפואה  שבפקולטה  לרוקחות  הספר  מבית  קרש�בלומן,  עדי   .8

 The Laboratory of Prof. Martin Pruschy at theב� לביקור  השתלמות  למענק  זכתה 

.University of Zurich

לביקור השתלמות  למענק  זכה  אביב,  תל  שבאוניברסיטת  חשמל  להנדסת  הספר  מבית  קרן�צור,  שי   .9 

.The Laboratory of Prof. Daniel M. Mittleman at the Brown University, USAב�

ד"ר אביעד הדר, מהמחלקה למדעי החיים שבאוניברסיטת בן�גוריון בנגב, זכה למענק השתלמות לביקור   .10

.The Laboratory of Dr. kielan yarrow at the City University of Londonב�

ד"ר אורן גורדון, מהמחלקה לרפואת ילדים בבית החולים הדסה עין כרם, זכה למענק השתלמות לביקור   .11

.The Laboratory of Prof. Timothy D. Read at Emory University, USAב�

 Sesokoב� לביקור  השתלמות  למענק  זכה  אביב,  תל  שבאוניברסיטת  לזואולוגיה  מהמחלקה  אייל,  גל   .12

.Marine Station, University of the Ryukyus, Japan
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6.5 < 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"ז� 

מנור  מרים  אביב,  תל  מאוניברסיטת  מיליקובסקי  דן  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  ורמן  רני 

מהטכניון, קיסרי  שרון  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  פאליק�מיכאלי  טל  אביב,  תל   מאוניברסיטת 

ראמי שנאוי מהטכניון

אלה החוקרים שמלגתם נמשכת משנים קודמות�

למדע, ויצמן  ומכון  אביב  תל  מאוניברסיטת  גביש  אבישי  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  ארבל   רוני 

כורם  טל  אביב,  תל  מאוניברסיטת  כהן  ימית  בירושלים,  העברית  מהאוניברסיטה  פוזנר  זיידל  עינת 

מאוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע, עידו לבנה מהטכניון, ויסאם מולא מאוניברסיטת בן�גוריון בנגב, 

הדר סגל מאוניברסיטת תל אביב, שירה שגיא מהטכניון 

6.6 < הפרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום

חוקרת  או  לחוקר  לערך  שנים  ארבע  מדי  למדעים  הישראלית  הלאומית  האקדמיה  מטעם  מוענק  הפרס 

מצטיינים בתחום הקבלה על כל תקופותיה וזרמיה. הפרס מוענק למן שנת תשנ"ב )1991( להנצחת זכרו של 

גרשם שלום, אשר היה נשיאה השלישי של האקדמיה ומגדולי חוקרי הקבלה והמיסטיקה בארץ ובעולם. את 

הזוכה בוחרת ועדה מיוחדת שממנה נשיא האקדמיה. הפרס הבא יוענק בשנת 2018.

מקבלי פרס שלום 

תשנ"ב )1991( - פרופ' ישעיהו תשבי מהאוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ"ה )1995( - פרופ' משה אידל מהאוניברסיטה העברית בירושלים

תשנ"ט )1999( - פרופ' יהודה ליבס מהאוניברסיטה העברית בירושלים

תשס"ו )2006( - פרופ' רחל אליאור מהאוניברסיטה העברית בירושלים

תשע"א )2010( - פרופ' דניאל אברמס מאוניברסיטת בר�אילן

תשע"ד )2014( - פרופ' יונתן גארב מהאוניברסיטה העברית בירושלים



דין וחשבון שנתי < תשע“ז 1202017-2016

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים


