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ת וחלוקת מלג טקסאת תקיים האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים 

  מצטייניםלדוקטורנטים ת ואדמס היוקרתי

 

 בתחומי ישראל מדינת של העתיד חוקרי של החנית חוד את מייצגים המלגות זוכי

 וההנדסה החיים מדעי, המחשב מדעי, מתמטיקהה, הטבע מדעי

 

 )9201 במאי 7) טתשע״אייר ב 'ב, שלישייום 

 

, הנדסה, החיים מדעי, הטבע במדעי שלישי תואר לתלמידי מלגותמעניקה מדי שנה  למדעים הישראלית הלאומית האקדמיה

 מלגת את מצטיינים דוקטורנטיםהשנה קיבלו שמונה . מקנדה אדמס מרסל מר התורם במימון ,המחשב ומדעי מתמטיקה

 ועוד לימודים שנות ארבע או שלוש למשך לשנה ח"ש 100,000 בת מלגה יקבל מהדוקטורנטים אחד כל. היוקרתית אדמס

 .לימוד משכר פטור על נוסף, ל"בחו להשתלמויות לשנה דולר 3,000

 

בו ו, בבית האקדמיה בירושלים במסגרת סמינר אדמס השנתישייערך בטקס  ,9201 במאי 7, 'גביום המלגות יוענקו להם 

  טרוי. -של מר אדמס, מר סילבן אדמס וגב' לינדה אדמס שאו דברים שניים מילדיוייעניקו את המלגות וי

 

מסרה כי "תהליך הסינון הקפדני של האוניברסיטאות ושל  נילי כהןנשיאת האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים פרופ' 

החנית ברציפות, מייצגים את חוד  15-השנה הכנית המלגות מבטיח כי זוכי המלגות, זו והוועדה המקצועית של האקדמיה לת

 ".של חוקרי העתיד של מדינת ישראל בתחומי מדעי הטבע, מתמטיקה, מדעי המחשב, מדעי החיים וההנדסה

"אנו גאים  דוקטורט באוניברסיטאות היוקרתיות בעולם.-כנית המלגות יוצאים להתמחות בתרופרופ' כהן מדגישה כי בוגרי ת

בתי חולים בבוגרים במחקר ופיתוח באוניברסיטאות,  65בוגרי תוכנית המלגות נקלטו עד היום  100בעובדה שמתוך 

 ."יישראלההמדע מחזקת ומקדמת את אדמס במדענים צעירים ומוכשרים אלו מרסל השקעת ובתעשייה בארץ. 

 כה ועד, 2005 בשנת למדעים הישראלית הלאומית באקדמיה שמו על המלגות קרן את ייסד ממונטריאול אדמס מרסלמר 

 השנה באוגוסט החוגג, נלהב ציוני הוא אדמס מר. ומבטיחים צעירים ישראלים חוקרים 127 היוקרתית המלגה את לקבל זכו

 .הנאצים שהקימו עבודה במחנה שהה השנייה העולם במלחמתו ,1920 בשנת ברומניה נולד אדמס. 99ה הולדתו יום את

 את סדיי, וכעבור שבע שנים לקנדה עבר 1951 בשנת. העצמאות במלחמת לחם ואף, לישראל ועלה ממנו הצליח לברוח הוא

 . מקלט בה שמצא למדינה טובה להשיב כדי המלגות מפעל את הקים הוא. השנים עם והתרחבה גדלה, ששלו ן"הנדל חברת

י הנדיבים ובעלי החזון מרסל ואני אדמס, ניצולי שואה, אשר האמינו כי חינוך, בעיקר יהור הגותוכנית מלגות אדמס את "

של הוריי. אחד  חלומםם, הוא המפתח לעתיד טוב יותר למדינת ישראל... אני גאה להמשיך את מורשת בתחום המדעי

 סיפר ,בוגרי התוכנית"הן את את המלגאים החדשים והן בו אני זוכה לפגוש שהוא סמינר אדמס השנתי, שלי  משיאי השנה

 נציג המשפחה מר סילבן אדמס.

מרכז הרפואי אסף הרופא, שירצה על "גישה חדשה והאוניברסיטת תל אביב מ שי אפרתיפרופ' הסמינר יארח השנה את 

 לטיפול בפגיעות מוחיות". 

 

( מתבקשים ליצור קשר 12:00  בשעה 2019 במאי 7', ג יוםבבית האקדמיה למדעים ) עיתונאים המבקשים להגיע לאירוע
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 אלה מקבלי מלגות אדמס השנה: 

 גוריון בנגב-אוניברסיטת בן, אקולוגיה מדברית – מר רון אפרת

, המשיך בירושלים ימודי הסביבה באוניברסיטה העבריתתואר ראשון בביולוגיה ול סייםרון גדל בראש פינה, 

לשימור  הבמעבד גוריון בנגב-באוניברסיטת בן עבר ללימודי דוקטורטו זולתואר שני באקולוגיה באוניברסיטה 

 טל, בוגר אדמס בעצמו.-והתנהגות חיות של ד"ר עודד ברגר

 

 מכון ויצמן למדע, מתמטיקה – מר רנן גרוס

מכון טכנולוגי  – כנית המצטיינים של הטכניוןובתיקה זפיבויים תואר ראשון במתמטיקה סגדל בירושלים, רנן 

 .למדע והמשיך לתואר שני ושלישי במתמטיקה במכון ויצמן לישראל

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים ,כימיה – מר רועי דן

באוניברסיטה העברית רה סיים את התואר הראשון בהצטיינות יתהוא בעמק יזרעאל. שבכפר יהושע  גדלרועי 

 .  בירושלים, שם המשיך גם לתואר שני ושלישי

 

 אילן-חשמל, אוניברסיטת ברהנדסת  – לאופרמר ירון 

ושם גם   אילן בהצטיינות יתרה-סיטת בררבהנדסת חשמל באוניבושני תואר ראשון סיים גדל בפתח תקווה,  ירון

של ד"ר משה ויצחק  םוגיס גולדשטיין-אדמס ברכה לאופר בעלה של מלגאית הואירון  דוקטורט.הללימודי המשיך 

 גולדשטיין, כולם מלגאי אדמס.

 

 מכון טכנולוגי לישראל –הנדסת חשמל, הטכניון  – שי צססמר 

מכון טכנולוגי  – כנית הצטיינות של הטכניוןובתיקה זפיבוסיים תואר ראשון כפול בהנדסת חשמל ו גדל בנשרשי 

 . בלימודי הדוקטורט לישראל, שם הוא גם ממשיך

 

 אוניברסיטת תל אביב ,פיזיקה – אביב קרניאלימר 

בהצטיינות , וסיים סיטת תל אביברבהנדסת חשמל באוניבכפול בפיזיקה ולמד תואר ראשון ואביב גדל ברחובות 

דיו הוא עבר מלימוכפיזיקאי.  Applied Materials חברתטרוניקה באינטל ובקהוא עבד כמהנדס אל בד בבדיתרה. 

 .באוניברסיטת תל אביב גם זאת, וקטורט באופטיקה ומכניקה קוונטיתלתואר שני למסלול ישיר לד

 

 האוניברסיטה העברית בירושלים ,מדעי המחשב – ליאור רותםמר 

ל אביב. הוא סיים לתואר כפול במדעי המחשב וכלכלה באוניברסיטת ת ולמדראשון לציון בליאור גדל בחולון ו

 גם אותוובירושלים, עבר ללמוד לתואר שני במדעי המחשב באוניברסיטה העברית ובשניהם  הבהצטיינות יתר

בהדרכת גיל שגב, ממשיך בלימודי הדוקטורט באוניברסיטה העברית בירושלים סיים בהצטיינות יתרה. כעת ליאור 

  בוגר אדמס. הוא  , לירן רותם,ליאורגם אחיו של כנית מלגות אדמס בעצמו. ובוגר ת

 

 מכון טכנולוגי לישראל –הנדסת כימיה, הטכניון  – ' אסיל שומרגב

מכון טכנולוגי לישראל  – ביוכימיה בטכניון תהנדסלמדה את התואר הראשון והשני שלה באסיל גדלה בנצרת. היא 

                          .בהצטיינות יתרה, וכעת ממשיכה את לימודי הדוקטורט שלה בטכניון


