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מלגות ומענקים

 > 6.1תוכנית מלגות אדמס
תוכנית מלגות אדמס היא מפעל משותף לאקדמיה ולמר מרסל אדמס
מקנדה .מר אדמס ייסד את קרן המלגות באקדמיה בשנת  ,2005והן מיועדות
לתלמידי מחקר במדעי הטבע ,במדעי החיים ,במתמטיקה ,במדעי המחשב
ובהנדסה .עד כה זכו בהן  127חוקרים ישראלים צעירים ומבטיחים ב– 14מחזורים .המלגות מוענקות מדי
שנה לכשמונה תלמידי מחקר צעירים למן השנה השנייה ללימודיהם לתואר דוקטור ולתקופה של עד ארבע
שנים אקדמיות רצופות .את המועמדים למלגה מציעים המוסדות האקדמיים מקרב תלמידיהם ,והמלגאים
זכאים לפטור מלא משכר הלימוד.
עד שנת  2017היה סכום המלגה  27,000דולר לשנה .משנת  ,2019-2018מהמחזור ה– ,14סכום המלגה
הוא  100,000שקלים בשנה .נוסף על כך ,כל מלגאי זכאי ל– 3,000דולר לשנה לצורך השתתפות פעילה
בכינוסים מדעיים ובסדנאות לימודים בחו"ל ולצורך שיתוף פעולה מדעי או לנסיעה לריאיון למשרת
בתר–דוקטורט בחו"ל .בשנים  2018-2015עמד חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב מהטכניון בראש ועדת
ההיגוי והשיפוט של תוכנית מלגות אדמס .משנת  2019-2018יעמוד בראש הוועדה חבר האקדמיה פרופ'
משה אורן ממכון ויצמן למדע.
תהליך הסינון הקפדני שמפעילות האוניברסיטאות והוועדה המקצועית של האקדמיה לתוכנית המלגות
מבטיח כי מקבליהן הם חוד החנית של החוקרים במדינת ישראל בתחומי המחקר שבהם המלגות מוענקות.
באתר המרשתת הדו–לשוני של מלגות אדמס יש מידע כללי על התוכנית ,ובו קולות קוראים ,הנחיות להגשת
בקשה למלגה וכן עמוד אישי לכל מלגאי ובוגר התוכנית .באתר גם דיווח מפורט על פעילויות התוכנית -
הרצאות ,סמינרים ,כינוסים וטיולים.
מתוך  127המלגאים עד היום 92 ,הם גברים ו– 35הן נשים.
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חלוקה לפי תחומים אקדמיים

רפואה ומדעי החיים ()33

הנדסת אווירונאוטיקה וחלל ()1
אנרגייה סולרית ()1
אבולוציה ()1
אקולוגיה ()1
הנדסת מבנים ()1
הנדסת מכונות ()2
ננומדע ()2

כימיה ()11
מתמטיקה ()11

הנדסת חשמל ()14

מדעי המחשב ()25

פיזיקה ()24

למלגאי אדמס ,החוקרים הצעירים המצטיינים בישראל ,הישגים מרשימים במחקר ,ומחקריהם ,ממצאיהם
והישגיהם מתפרסמים בכתבי העת הבולטים כמו  Science ,PNASו– .Cellהם מתקבלים להכשרות בתר–
דוקטורט במוסדות הנבחרים בחו"ל ,כגון ,Harvard ,Princeton ,MIT ,Yale ,The Broad Institute
ומבוקשים כחברי סגל צעירים באוניברסיטאות בארץ ובעולם.
לחיזוק הקשר בין מלגאי אדמס בעבר לאלה שבהווה ולגיבוש קהילה מדעית צעירה בישראל האקדמיה יוזמת
פעילויות שונות ,ובהן סדנאות ,סיורים לימודיים ,הרצאות אורח של מדענים ידועי שם ,כינוס שנתי וסמינר
שנתי .הפעילויות מתקיימות באקדמיה ,ובמסגרתן נפגשים מלגאי כל המחזורים .בפעילויות שהתקיימו
השנה הייתה סדנה לתקשורת מדע ,שנועדה להכשיר את המלגאים להצגת המחקר המדעי שלהם בכינוסים
ברחבי העולם .הסדנה נערכה בחודש מאי .2017
סמינר אדמס לשנת תשע"ז התקיים ביולי  2017בהשתתפות בני משפחתו של מר מרסל אדמס .המרצה
האורח היה לשעבר נשיא האקדמיה פרופ' מנחם יערי ,פרופ' לכלכלה באוניברסיטה העברית בירושלים,
שהשיק את תוכנית מלגות אדמס בזמן כהונתו כנשיא האקדמיה בשנת  .2005נושא הרצאתו היה "הצדק
והשוק" .בנו ובתו של מר אדמס ,סילבן ולינדה ,ייצגו את אביהם בטקס הענקת המלגות ,ונכדו יוני בירך
בשם המשפחה.

110

דין וחשבון שנתי > תשע“ח 2018-2017

פרק  > 6מלגות ומענקים

מחזור י"ג של מלגאי אדמס עם פרופ' שגב ולינדה אדמס (מימין) ובתשבע שור (משמאל)

בחודש ינואר  2018התקיים הכינוס השנתי בהנחיית יו"ר ועדת מלגות אדמס חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב
ובהשתתפות נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ועמיתי התוכנית בעבר ובהווה .פרופ' יונינה אלדר ,חברת
אקדמיה ופרופסור להנדסת חשמל בטכניון ,הרצתה על "שחזור מידע אבוד בעולם דיגיטלי"; פרופ' עודד
אהרונסון ,פרופסור למדעים פלנטריים במכון ויצמן למדע ,הרצה על "משימות בין–פלנטריות והחיפוש אחר
חיים ביקום"; פרופ' איגור שפירו ,פרופסור לכימיה חישובית/תאורטית באוניברסיטה העברית בירושלים,
הרצה על "הבנת האירוע העיקרי בראיה :תובנות מהדמיות מחשב"; פרופ' אלי פודה ,פרופסור ללימודי
האסלאם והמזרח התיכון באוניברסיטה העברית בירושלים ,דיבר על "המזרח התיכון בעידן של תמורות".
נוסף על ההרצאות נערכה תחרות פוסטרים בין המלגאים .בפרס הראשון ,על סך  1,500ש"ח ,זכתה אביה רביב
משה .בפרס השני ,על סך  750ש"ח ,זכה עופר נויפלד ,ובפרס השלישי ,על סך  500ש"ח ,זכתה יעל קורם.
במאי  2018יתקיים סיור לימודי לרמת הגולן עבור מלגאי תוכנית המלגות ובוגריה.
האקדמיה שומרת על קשר הדוק עם  94בוגרי התוכנית  31 -מהם השתלבו במשרות אקדמיות בישראל,
אחד מחזיק במשרה חצי–אקדמית במכון דוידסון של מכון ויצמן למדע ,שישה במשרות אקדמיות בחו"ל,
ארבעה–עשר עובדים בתעשיות היי–טק וביוטק בארץ ושלושה בתעשייה בחו"ל ,שניים הם רופאים–
חוקרים במרכז הרפואי רבין  -בילינסון–השרון ,והשאר עדיין במשרות בתר–דוקטורט בארץ ובחו"ל.
אלה שמונת תלמידי המחקר שזכו במלגות אדמס לשנת תשע״ט
אדר אדמסקי ,מדעי המוח ,האוניברסיטה העברית בירושלים
			
איילת ארזי ,מדעי המוח ,אוניברסיטת בן–גוריון
					
אנאל בן אשר ,כימיה ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
ירון בןעמי ,הנדסת אווירונאוטיקה וחלל ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
		
יואב לוין ,מדעי המחשב ,האוניברסיטה העברית בירושלים
			
ערן לוסטיג ,פיזיקה ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
איתי ליניאל ,פיזיקה ,האוניברסיטה העברית בירושלים
דוד מס ,מדעי המחשב ,הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל
פרטים נוספים נמצאים באתר תוכנית מלגות אדמס www.adams.academy.ac.il
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 > 6.2תוכנית מלגות רות ארנון
להכשרת בתרדוקטורט בחו"ל לבוגרות תוכנית מלגות אדמס
פרופ' רות ארנון ,לשעבר נשיאת האקדמיה ויו"ר הוועדה לקידום וייצוג נשים במוסדות להשכלה גבוהה,
החליטה לעודד חוקרות מצוינות המעוניינות להמשיך להכשרת בתר–דוקטורט בחו"ל ולתמוך בהן.
להכשרת הבתר–דוקטורט בחו"ל חשיבות בקידום הקריירה האקדמית ,וכדי להקל על חוקרות מצטיינות
המתקשות לצאת להכשרה זו ,יזמה פרופ' רות ארנון קרן שנועדה לעודד את הבוגרות של תוכנית מלגות אדמס
לנסוע לחו"ל ולהשלים את הכשרתן .בכל שנה תוכל אחת מבוגרות התוכנית לזכות במלגה בסך  20,000דולר,
שתינתן לה נוסף על מלגת הבתר–דוקטורט .את הזוכה בוחרת ועדת מלגות אדמס אך ורק לפי הצטיינות במחקר.
במחזור הראשון העניקה פרופ' ארנון שתי מלגות ,אחת לבוגרת ותיקה ,ד"ר סופיה בוחבוט ארנון ,שנסעה
לבתר–דוקטורט באוניברסיטת יוטרכט שבהולנד ,והשנייה לבוגרת חדשה ,ד"ר רבקה בקנשטיין מהטכניון,
שנסעה לבתר–דוקטורט באוניברסיטת הרוורד שבארצות הברית .במחזור השני נבחרה ד"ר שרון פליישר
מאוניברסיטת תל אביב ,כלת פרס רפפורט לשנת  2017למחקר ביו–רפואי .ד"ר פליישר נסעה לבתר–
דוקטורט במחלקה להנדסה ביו–רפואית באוניברסיטת קולומבייה שבארצות הברית .לא היו מועמדות
למלגה בשנת תשע"ח.

 > 6.3תוכנית מלגות האקדמיה להכשרת בתרדוקטורט
של חוקרים זרים בישראל
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ייסדה תוכנית יוקרתית להבאת בתר–דוקטורנטים מצטיינים מרחבי
העולם לישראל .הטעם לכך הוא מספרם המצומצם של בתר–דוקטורנטים במעבדות המחקר בארץ (בעיקר
במדעים והנדסה) לעומת הייצוג הבולט של בתר–דוקטורנטים בקרב עובדי מעבדות המחקר בעולם .לתוכנית
הוקמה ועדת היגוי בראשות פרופ' איתמר וילנר ,וחברים בה חברי האקדמיה הלאומית וחברי האקדמיה
הצעירה .מטרות התוכנית הן למשוך חוקרים צעירים מצטיינים מרחבי העולם לבוא לישראל ,להשתלב
במעבדות המחקר שבה ולשמש מנוף לשיתופי פעולה בין–לאומיים; לחזק את המעבדות המובילות בישראל
באמצעות חוקרים מצטיינים; לטוות קשרים מקצועיים ואישיים עם מדענים מצטיינים בתחילת דרכם
בשאיפה שהם יובילו לשיתופי פעולה מחקריים בעתיד.
למימון התוכנית חברו כמה גופים .ועדת ההיגוי הכינה את המתווה לפעילות תוכנית המלגות ,והאקדמיה
מינתה ועדת שיפוט לבחירת הזוכים במלגה בראשות חבר האקדמיה פרופ' מוטי שגב מהטכניון .בוועדה
חברים חברי אקדמיה ,חברי סגל מקשת רחבה של תחומים אקדמיים במדעי הטבע ממגוון האוניברסיטאות
בישראל וכן מדען בולט מחו"ל (לרשימת חברי הוועדה המלאה ראו בפרק "ועדות האקדמיה") .את המועמדים
למלגה מציעים נשיאי האוניברסיטאות ,הרקטורים וחברי האקדמיה.
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בשנה הקרובה תעניק האקדמיה עד עשר מלגות בתר–דוקטורט לחוקרים שאינם ישראלים ,צעירים בני 33
ומטה בזמן הגשת הבקשה למלגה .המלגות תוענקנה לחוקרים מצטיינים בתחומי מדעי הטבע ,המדעים
המדויקים ,הרפואה ,מדעי החיים וההנדסה .המלגה תינתן לשנתיים בסכום של  35,000דולר לשנה .על מקבלי
המלגות להשתתף באירוע שנתי ובאירועים חברתיים נוספים שתארגן האקדמיה.

 > 6.4פרסי בלווטניק למדענים צעירים מצטיינים במדעי הטבע וההנדסה
תוכנית פרסי בלווטניק למדענים צעירים הושקה השנה באקדמיה הלאומית
הישראלית למדעים בשיתוף האקדמיה למדעים של ניו יורק וקרן משפחת בלווטניק.
פרסי בלווטניק ניתנים למדענים צעירים בתחילת דרכם העצמאית במחקר .הפרסים
מוענקים מדי שנה לשלושה חוקרים צעירים ומבטיחים באוניברסיטאות ישראליות
בשלושה תחומים  -מדעי החיים ,מדעי הפיזיקה וההנדסה וכימיה  -לציון הישגים
יוצאי דופן ולעידוד מצוינות ,מקוריות וחדשנות .סכום הפרס הוא  100,000דולר
במענק בלתי מוגבל  -אחד הפרסים הגדולים ביותר שנוסדו בשביל חוקרים בתחילת דרכם  -והוא מוענק
למדענים מצטיינים עד גיל .42
ועדת הפרס ,המורכבת מחברי אקדמיה וממדענים ידועי
שם ,בחנה את המלצות האוניברסיטאות ובחרה את
הזוכים לשנת  - 2018ד"ר צ'רלס דיזנדרוק ,פרופ' ענת
לוין וד"ר (כיום פרופ') עודד רכבי .טקס הענקת הפרסים
התקיים במוזיאון ישראל ,וחתן פרס נובל וחבר האקדמיה
פרופ' אהרן צ'חנובר נשא בו את ההרצאה המרכזית.
בראש הוועדות המדעיות עמדו השנה חברי האקדמיה פרופ'
איתמר וילנר ,פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב .בראש
המועצה המדעית המייעצת ()Scientific Advisory Council
עומדים חתן פרס נובל וחבר האקדמיה פרופ' אהרן צ'חנובר
ונשיא ומנכ"ל האקדמיה למדעים של ניו יורק אליס רובינשטיין.
פרופ' ידין דודאי מלווה את התוכנית מקצועית ומופקד על
הקשר עם האקדמיה למדעים של ניו יורק.
פרסי בלווטניק למדענים צעירים מוענקים בארצות הברית מאז שנת  2007מטעם קרן משפחת בלווטניק.
השנה הוענקו הפרסים לראשונה גם בישראל עם ציון עשור לייסוד הפרס בארצות הברית ובמסגרת הסכם
לשיתוף פעולה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים עם האקדמיה למדעים של ניו יורק .בד בבד עם
השקת תוכנית הפרסים בישראל היא הושקה גם בבריטניה.
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בשורת היושבים ,מימין נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' נילי כהן ,נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין ורעייתו נחמה
ריבלין .בשורת העומדים ,מימין ד"ר עודד רכבי ,לן בלווטניק ,פרופ' ענת לוין ,ד"ר צ'ארלס דיזנדרוק ונשיא האקדמיה למדעים של ניו יורק
אליס רובינשטיין .צילום :מארק ניימן  /לע"מ

במסגרת השקת פרסי בלווטניק התקיימה בחודש פברואר  ,2018במשכן נשיאי ישראל ,פגישה עם נשיא
המדינה בהשתתפות זוכי הפרס ,נשיאת האקדמיה פרופ' נילי כהן ,סגן הנשיאה פרופ' דוד הראל ,נשיא
האקדמיה למדעים של ניו יורק אליס רובינשטיין ,תורם הפרס לן בלווטניק ,יושבי ראש חבר השופטים פרופ'
איתמר וילנר ,פרופ' עדי קמחי ופרופ' מוטי שגב ונשיאי המוסדות הזוכים בפרס.
זוכי הפרס הצטרפו לקהילת חתני פרסי בלווטניק למדענים צעירים בארצות הברית ,המונה כיום יותר
מ– 185זוכים .הם יוזמנו להשתתף בסימפוזיון המדע השנתי של בלווטניק ,המתקיים בניו יורק מדי קיץ ,שבו
מתכנסים חוקרים להחליף רעיונות חדשים ולבנות שיתופי פעולה חוצי תחומי דעת.

 > 6.5קרן בתשבע דה רוטשילד
קרן בתשבע דה רוטשילד לקידום המדע בישראל נוסדה כקרן פרטית שמורה ,תחילה בניו יורק בשנת
 ,1958ואז בישראל  -בשנת  .1965בשנת  1993העבירה הברונית דה רוטשילד את הקרן לידיה של האקדמיה
הלאומית הישראלית למדעים .מטרת קרן בתשבע היא לקדם את המדע הבסיסי בישראל למען תושבי
ישראל ,ואת פעילותה המדעית מכוון חבר יועצים המורכב ממדענים ישראלים מכמה תחומי דעת .נשיא
הקרן הוא סגן נשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' דוד הראל .מאז היווסדה הייתה הקרן
חלוצה ביוזמותיה ובגמישותה ,והיא משתנה בהתמדה כדי למלא את צרכיו של המדע בישראל .הקרן תומכת
בפעילויות מדע למיניהן ,בייחוד בנושאים חדשניים הראויים לקידום בארץ .כדי לקדם את המחקר המדעי
מפרסם חבר היועצים של הקרן את הקולות הקוראים של הקרן גם בעיתונות הכתובה ,נוסף על פרסומם
באוניברסיטאות .כמו כן הופץ קול קורא של מענקי נסיעה להשתלמות במעבדות בחו"ל על שם אהרן ואפרים
קציר גם למנהלי בתי החולים בישראל.
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פעילות הקרן למען קידום המחקר בישראל באה לידי ביטוי בדרכים אלה
סמינרי בתשבע דה רוטשילד

סמינרי בתשבע נועדו לפיתוח ולהעמקה של המחקר הבסיסי במדעי הטבע בתחומים החשובים למדינת
ישראל .הסמינרים אינם מכוונים למלא את צרכיה של קבוצה מקצועית מסוימת בתוך מוסד מסוים ,אלא
לתמוך בפיתוח תחום מדעי חיוני לישראל ולאפשר לכל העוסקים בתחום זה במוסדות השונים לדון בו
במשותף ולהפיק את התועלת המרבית מן הדיון .משום כך הקרן דורשת שהוועדה המארגנת של כל סמינר
תורכב מאנשי מקצוע המייצגים שלושה לפחות ממוסדות המחקר העוסקים בתחום ,וכי הסמינר יהיה
פתוח למשתתפים מכל אוניברסיטאות המחקר ומכוני המחקר בארץ .על מגיש הבקשה להיות חבר סגל
באוניברסיטת מחקר בישראל .משך הסמינר הוא  5-4ימים ,והוא מתקיים במקום מבודד ,מחוץ לכותלי
המוסדות האקדמיים ומחוץ לעיר .עדיפות נמוכה ניתנת לכינוסים ביןלאומיים ולכינוסים בסדרת כינוסים.
יש הגבלה במספר המרצים מחו"ל .התמיכה הכספית לסמינר היא עד  40,000דולר.
בחודש מאי  2017אושרו הסמינרים האלה
 .1פרופ' יהודה פינצ'ובר מהטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל  -סמינר בנושא:
Hardy-type Inequalities and Elliptic PDEs
הסמינר התקיים בחודש ינואר  ,2018בעין גדי.
 .2ד"ר יעל רייכמן מאוניברסיטת תל אביב  -סמינר בנושא:
New Horizons in Optical Trapping: Applications to Biophysics,
Statistical Mechanics, and Optics
הסמינר התקיים בחודש פברואר  ,2018בעין גדי.
 .3פרופ' משה שכטר מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב  -סמינר בנושא:
Nano Meets Disorder and Interaction: Present Challenges, Future Promises
הסמינר צפוי להתקיים במאי  ,2018במצפה רמון.
 .4פרופ' מיכל שפירא מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב  -סמינר בנושא:
Frontiers in Parasitology
הסמינר התקיים בחודש מרס  ,2018במכון ויצמן למדע.
בחודש דצמבר  2017אושרו הסמינרים האלה
 .1פרופ' טוביאס הרטניק מהטכניון ,מכון טכנולוגי לישראל  -סמינר בנושא:
Quasicrystals, Delone Sets and Generalizations of Lattices
הסמינר התקיים במרס  ,2018במכללה האקדמית אוהלו ,כינרת.
 .2פרופ' יפעת מילר מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב  -סמינר בנושא:
Current Challenges in Amyloid Diseases:
From Molecular Mechanisms to the Cell and Clinics
הסמינר יתקיים בחודש ספטמבר  ,2018בעין בוקק.
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סדנאות בתשבע דה רוטשילד

סדנאות בתשבע נועדו לקידום נושאי מחקר חדשניים בעלי אופי ביןתחומי באמצעות איחוד כוחות
מחקריים מהאוניברסיטאות בארץ ויצירת תשתיות מדעיות חדשות .למחקר הביןתחומי מקום מרכזי במדע
המודרני ,והקרן רואה חשיבות רבה בקידומו .אפשר להציע סדנאות ביןתחומיות 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  10,000דולר.
סדנת בתשבע דה רוטשילד שאושרה השנה
ד"ר דני חורש מאוניברסיטת בראילן  -סדנה בנושא:
An Interdisciplinary Perspective on Trauma Research: Between Brain and Behavior
הסדנה תתקיים בחודש מאי  ,2018בקיבוץ שפיים.
עמיתי בתשבע דה רוטשילד

תוכנית עמיתי בתשבע 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 תוכנית הביקור המיועדת לו לכלול ביקורים בשלושה מוסדות אקדמיים לפחות .סך התמיכה
בביקור עמית בתשבע הוא עד  5,000דולר.
עמיתי בתשבע דה רוטשילד שאושרו השנה הם אלה
 - Prof. Greg Asner .1פרופסור למדעי הסביבה מאוניברסיטת סטנפורד ,חוקר בתחום החישה הסביבתית
 - Prof. Daniel Blumstein .2פרופסור לביולוגיה מאוניברסיטת קליפורניה ,חוקר בתחום הביולוגיה האבולוציונית
 - Prof. Nathaniel Fisch .3פרופסור לאסטרופיזיקה מאוניברסיטת פרינסטון ,חוקר בתחום פלזמת הגז
והגלים האלקטרומגנטיים
 - Prof. Peter Groffman .4פרופסור למיקרוביולוגיה ממכון מחקר ,Cary Institute of Ecosystem Studies
חוקר בתחום המיקרוביולוגיה הסביבתית
 - Prof. Gerald Miller .5פרופסור לפיזיקה מאוניברסיטת ושינגטון ,חוקר בתחום הפיזיקה הגרעינית
 - Dr. Denis Wirtz .6פרופסור לכימיה מ– ,Hopkins Physical Sciences-Oncology Centerחוקר
בתחום ההנדסה הכימית
מענקי השתלמות על שם אהרן ואפרים קציר

מענקי השתלמות על שם אהרן ואפרים קציר נועדו להשתלמות קצרה (חודש עד חודשיים) במחקר ובשיטות
עבודה במעבדות מובילות בעולם בתחומים של מדעי החיים ,מדעים מדויקים והנדסה .המענקים מיועדים
לדוקטורנטים מכל האוניברסיטאות בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר  PhDולבעלי תואר  MDעד עשר
שנים מקבלת התואר .עדיפות ניתנת לחוקרים צעירים אשר אין עומדת לרשותם קרן השתלמות.
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השנה קיבלו את המענק
 		.1קונסטנטין איטין ,מבית הספר לרוקחות באוניברסיטה העברית בירושלים ,זכה למענק השתלמות לביקור
בFaculty of Pharmaceutical Sciences, Monash University, Australia
 		.2שי באר ,מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטה העברית בירושלים ,זכה למענק השתלמות לביקור
בJohns Hopkins University, Baltimore, MD
 		.3ד"ר יובל בן אבו ,מהמחלקה לניהול תעשייתי במכללת ספיר ,זכה למענק השתלמות בMARCS
Institute for Brain, Behaviour & Development, Western Sydney University
 		.4פבל גליך ,מהפקולטה להנדסת אווירונאוטיקה וחלל בטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל ,זכה למענק
השתלמות לביקור בNanophotonics and 3D Nano Manufacturing Laboratory ,MIT
 		.5ולאד

דמרצב,

מהמחלקה

לזואולוגיה

באוניברסיטת

תל

אביב,

זכה

למענק

השתלמות

בDepartment of Biological Sciences, Brock University, Canada
 		.6אורן ויזל ,מהפקולטה להנדסת מכונות בטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל ,זכה למענק השתלמות
בLaboratory for Robotics and Applied Mechanics, Oregon State University
 		.7יעקב כליאורין ,מהמחלקה לפיזיקה באוניברסיטת בןגוריון בנגב ,זכה למענק השתלמות לביקור
בInstitute of Integrative Genomic, Princeton University
 		.8שרון לנדר ,מהמחלקה לפסיכולוגיה באוניברסיטת חיפה ,זכה למענק השתלמות לביקור
בDepartments of Neurology, Columbia University
 		.9יובל עדרי ,מהמחלקה לאנרגיה סולארית ופיזיקה סביבתית באוניברסיטת בןגוריון בנגב ,זכה למענק
השתלמות בDepartment of Physics and Astronomy, University of California, Los Angeles
 .10מרים קישינבסקי ,מהמחלקה לביולוגיה באוניברסיטת חיפה ,זכתה למענק השתלמות לביקור
בOttawa Research and Development Centre, University of California , Los Angeles
 .11לי שניידר ,מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת תל אביב ,זכתה למענק השתלמות לביקור
בDepartment of Chemistry, Cambridge
 .12ברק שפירא ,מהמחלקה לכימיה באוניברסיטת בראילן ,זכה למענק השתלמות לביקור
בDepartment of Chemical & Environmental Engineering, Yale
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 > 6.6הקרן לקידום מדעי הרוח והחברה
פעילות הקרן למען קידום המחקר בישראל תבוא לידי ביטוי בתמיכה כספית בסמינרים ,בסדנאות למחקר
ביןתחומי ,בתוכנית עמיתים ובתוכנית השתלמויות .ועדת האקדמיה ,בראשותו של פרופ' אבנר הולצמן ועם
חברי הוועדה פרופ' יורם בילו ,פרופ' נעמה גורןענבר ופרופ' דוד שולמן ,מובילה את פעילות הקרן.
סמינרים

הקרן מממנת סמינרים במחקר במדעי הרוח והחברה בתחומים החשובים למדינת ישראל ,שיביאו להעמקת הידע
בישראל בתחומים שבחזית המדע ולהחלפת מידע ורעיונות .את הסמינרים יעבירו מדענים בכירים מישראל ומחו"ל.
הסמינרים אינם מכוונים למלא את צרכיה של קבוצה מקצועית אחת בתוך מוסד אחד אלא מאפשרים לכל
העוסקים במחקר בתחום מסוים במוסדות השונים לדון בו במשותף ולהפיק את התועלת המרבית מן הדיון .משום
כך הקרן תדרוש שהוועדה המארגנת של כל סמינר תורכב מאנשי מקצוע המייצגים שניים לפחות ממוסדות המחקר
העוסקים בתחום ,וכי הסמינר יהיה פתוח למשתתפים מכל אוניברסיטאות המחקר ומכוני המחקר בישראל.
על הסמינר להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף בין התלמידים ,החוקרים הצעירים,
והמדענים הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל .לשם יצירת תנאים כאלה רצוי לקיים את הסמינר מחוץ
למוסדות המשתתפים .משך הסמינר יהיה  5-4ימים .נוסף על הרצאות פתוחות לקהל יתקיימו במשך כל זמן
הסמינר מפגשים ודיונים בין המרצים לבין קבוצות קטנות של תלמידים ,אשר יתפנו לזמן זה מעיסוקיהם האחרים.
כך יוכלו המרצים האורחים להכיר את התלמידים היכרות אישית ,לעמוד על טיבם ולבנות קשרים ושיתופי פעולה.
התמיכה הכספית לסמינר תהיה עד  40,000דולר.
באוגוסט  2017הוחלט לממן חלקית  -עד סכום של  20,000דולר  -כל אחד מהסמינרים האלה
Ageing, Retirement and Pensions .1
הגישו פרופ' איל קמחי מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,פרופ' אביה ספיבק מאוניברסיטת בןגוריון בנגב
ופרופ' דויד לייזר מאוניברסיטת בןגוריון בנגב.
Poverty Aware Social Work: The Paradigm and its Challenges .2
הגישו פרופ' מיכל קרומר נבו מאוניברסיטת בןגוריון בנגב ,פרופ' עידית וייס גל מאוניברסיטת תל אביב
ואחרים.
סדנאות למחקר ביןתחומי

הקרן מממנת סדנאות ביןתחומיות שנתיות המיועדות להפגשת מדענים ישראלים מתחומי דעת שונים
כדי ללבן סוגיות מדעיות מכמה היבטים ולקדם שיתופי פעולה בין המדענים .למחקר ביןתחומי מקום
מרכזי במדע המודרני .הקרן רואה חשיבות רבה בקידומם של נושאי מחקר חדשניים בעלי אופי ביןתחומי
באמצעות קיבוצם של כוחות מחקריים מהאוניברסיטאות בישראל ויצירת "תשתיות מדעיות" חדשות.
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הסדנאות יעסקו בנושאים במדעי הרוח והחברה וכן בנושאים במדעי הטבע שיש להם זיקה ברורה למדעי
הרוח והחברה .על נושא הסדנה להיות חדשני ובעל אופי ביןתחומי .בוועדה המארגנת של הסדנה יהיו אנשי
סגל משני מוסדות מחקר בישראל לפחות .משך הסדנה הוא יומיים .משתתפי הסדנה יהיו כעשרים חוקרים
מתחומי מדע שונים וכעשרים סטודנטים לתארים מתקדמים מכמה מוסדות מחקר בישראל .ניתן להזמין
מחו"ל עד שמונה חוקרים מהמעלה הראשונה שירצו בנושא .מספר זה כולל  contributed talksוinvited
 .talksניתן להגיש בקשה להזמנת עד שני חוקרים נוספים מחו"ל כעמיתים.
הסדנה תהיה בנויה מהרצאות וממפגשים לא פורמליים של המשתתפים ותתקיים במתכונת שתאפשר מגע
רצוף בין משתתפי הסדנה .על הסדנה להתקיים בתנאים המאפשרים לימוד נושא מתוך יצירת מגע רצוף
בין הסטודנטים ,החוקרים הצעירים והמדענים הישראלים לבין המדענים המוזמנים מחו"ל .לשם יצירת
תנאים כאלה רצוי לקיים את הסדנה מחוץ למוסדות המשתתפים .סך התמיכה בסדנה הוא עד  10,000דולר.
לאחר כמה שנים אפשר להגיש בקשה לסדנה נוספת באותו נושא .כל חבר סגל בכיר במוסד להשכלה גבוהה
בישראל המוכר במל"ג זכאי להגיש בקשה למימון סדנה.
באוגוסט  2017הוחלט לממן את הסדנאות האלה
Priests and Priesthood in the Ancient World .1
הגישו פרופ' יורם כהן מאוניברסיטת תל אביב ,פרופ' שי גורדין מאוניברסיטת אריאל ואחרים .עד סכום
של  7,000דולר.
Law & Big Data .2
הגישו פרופ' יהודית בר אילן מאוניברסיטת בראילן ,פרופ' אורן פרז מאוניברסיטת בראילן ,ד"ר תמר
קריכלי כץ מאוניברסיטת תל אביב ואחרים .עד סכום של  10,000דולר.
Application of Novel Scientific Methods to Conservation Research of Open-air .3
Rock-Art Sites in the Negev Desert
הגישו פרופ' אריאל קושמרו מאוניברסיטת בןגוריון בנגב ,פרופ' רוברט ארמון מהטכניון ופרופ' יובל
גורן מאוניברסיטת בןגוריון בנגב .עד סכום של  10,000דולר.
תוכנית העמיתים

הקרן מממנת הזמנת מדענים מהמעלה הראשונה מרחבי העולם לישראל לכמה ימים כדי שייפגשו עם
מדענים וסטודנטים ישראלים להחלפת ידע ,דעות ורעיונות בתחום התמחותם .התוכנית מיועדת למדענים
מתחומי מדעי הרוח והחברה בלבד .המלגה תינתן עד לסכום של  5,000דולר .כל חבר סגל בכיר במוסד
להשכלה גבוהה בישראל המוכר במל"ג זכאי להגיש בקשה להזמנת עמית.
באוגוסט  2017הוחלט לממן את ביקורי העמיתים האלה
Gerardo Boto Varela .1
באוניברסיטת חיפה ,באוניברסיטת תל אביב ובאוניברסיטה העברית בירושלים .עד סכום של  4,700דולר.
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Mayke de Jong .2
באוניברסיטת בןגוריון בנגב ובאוניברסיטת בראילן .עד סכום של  2,500דולר.
Lisa Feldman Barrett .3
באוניברסיטת בראילן ובאוניברסיטה העברית בירושלים .עד סכום של  5,000דולר.
Sabine Schmidtke .4
באוניברסיטת תל אביב ,באוניברסיטה העברית בירושלים ובספרייה הלאומית .עד סכום של  4,400דולר.
Stephen Jackobson .5
באוניברסיטת בןגוריון בנגב ובאוניברסיטה הפתוחה .עד סכום של  5,000דולר.
מענקי השתלמות

המענקים נועדו להשתלמות במחקר ובשיטות עבודה בספרייה ,בארכיב ,במעבדה או במסגרת מתאימה
אחרת בחו"ל למשך חודש עד חודשיים בתחום מדעי הרוח והחברה .המימון לא יהיה לשם בחירת מקום
לבתרדוקטורט או לשם השתתפות בהשתלמות בתרדוקטורט .אפשר להשתתף במהלך השהות בפעילות
אקדמית אחרת (כינוס ,סדנה או קורס) ,ובלבד שלא זו מטרתה הראשית של הנסיעה .על החוקר לחזור
למוסד האקדמי בישראל מייד עם סיום תקופת ההשתלמות.
סך כל מענק הוא עד  5,000דולר ,המיועדים לכיסוי הוצאות הנסיעה והשהייה .המענקים ניתנים לדוקטורנטים
מכל מוסדות המחקר בישראל וכן לחוקרים בעלי תואר דוקטור עד עשר שנים מקבלת התואר .עדיפות ניתנת
לחוקרים צעירים שאין עומדת לרשותם קרן השתלמות .את הבקשות למענקים יגישו המועמדים עד חודשיים
לפני תחילת ההשתלמות .בהערכת הבקשה ייבחנו איכות המועמד ,איכות הבקשה ואיכות המוסד המארח.
באוגוסט  2017הוחלט לממן את ההשתלמויות האלה
 .1ריקי גרינברג
נסיעה ל .Mount Sinai Health Systemעד סכום של  5,000דולר.
 .2רועי ילינק
נסיעה לאוניברסיטת שנגחאי .עד סכום של  5,000דולר.
 .3נטליה מאיר
נסיעה ל .CUNYעד סכום של  4,900דולר.

 > 6.7מלגות 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  1,200ל– 2,000לירות שטרלינג לשנה.
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אלה התלמידים שזכו במלגות קרן פולקס לשנת תשע״ח
מקסים בז מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,דן וודוביץ מאוניברסיטת תל אביב ,תומר מאירסון
מאוניברסיטת בר–אילן ,יהושע מוס מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,נעים שאהין מהטכניון ,הילה שוורץ
מאוניברסיטת תל אביב ,עומר שוורצמן מאוניברסיטת תל אביב.
אלה החוקרים שמלגתם נמשכת משנים קודמות
רוני ארבל מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,אבישי גביש מאוניברסיטת תל אביב ומכון ויצמן למדע,
רני ורמן מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,ימית כהן מאוניברסיטת תל אביב ,עידו לבנה מהטכניון,
ויסאם מולא מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב ,דן מיליקובסקי מאוניברסיטת תל אביב ,מרים מנור
מאוניברסיטת תל אביב ,טל פאליק–מיכאלי מהאוניברסיטה העברית בירושלים ,שרון קיסרי מהטכניון,
ראמי שנאוי מהטכניון.

 > 6.8הפרס בחקר הקבלה על שם גרשם שלום
הפרס מוענק מטעם האקדמיה הלאומית הישראלית
למדעים מדי ארבע שנים לערך לחוקר או חוקרת
מצטיינים בתחום הקבלה על כל תקופותיה וזרמיה.
הפרס מוענק למן שנת תשנ"ב ( )1991להנצחת
זכרו של גרשם שלום ,אשר היה נשיאה השלישי של
האקדמיה ומגדולי חוקרי הקבלה והמיסטיקה בארץ
מימין :פרופ' יוסף קפלן ,פרופ' חביבה פדיה ופרופ' נילי כהן
צילום :אביגיל פפרנובאר

ובעולם .את הזוכה בוחרת ועדה מיוחדת שממנה נשיא
האקדמיה .הפרס הבא יוענק בשנת .2022

מקבלי פרס שלום
תשנ"ב ( - )1991פרופ' ישעיהו תשבי מהאוניברסיטה העברית בירושלים
תשנ"ה ( - )1995פרופ' משה אידל מהאוניברסיטה העברית בירושלים
תשנ"ט ( - )1999פרופ' יהודה ליבס מהאוניברסיטה העברית בירושלים
תשס"ו ( - )2006פרופ' רחל אליאור מהאוניברסיטה העברית בירושלים
תשע"א ( - )2010פרופ' דניאל אברמס מאוניברסיטת בר–אילן
תשע"ד ( - )2014פרופ' יונתן גארב מהאוניברסיטה העברית בירושלים
תשע"ח ( - )2018פרופ' חביבה פדיה מאוניברסיטת בן–גוריון בנגב
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