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אל :הרקטורים באוניברסיטאות המחקר:
פרופ' שרה סטרומזה  ,רקטור האוניברסיטה העברית
פרופ' אהרן שי ,רקטור אוניברסיטת תל-אביב
פרופ' יוסף מניס ,רקטור אוניברסיטת בר-אילן
פרופ' ג'ימי וינבלט ,רקטור אוניברסיטת בן-גוריון
פרופ' יוסי בן-ארצי ,רקטור אוניברסיטת חיפה
פרופ' חיים גרטי ,סגן נשיא מכון ויצמן למדע
פרופ' פאול פייגין ,משנה בכיר לנשיא הטכניון
מאת :פרופ' חיים סידר ,יו"ר ועדת מלגות אדאמס

נכבדי,
הנדון :מלגות אדאמס לשנת תשע"ב – Adams Fellowships 2011-2012
אני שמח לבשר לכם על המחזור השביעי של מפעל "מלגות אדאמס" לתלמידי דוקטורט במדעי
הטבע והחיים ,המתמטיקה וההנדסה ,בניהולה של האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים.
מפעל זה ניזום על ידי פרופ' מנחם יערי ,נשיא האקדמיה הקודם ומר מרסל אדאמס מקנדה,
והופעל במימונו של מר אדאמס ,כשהמלגות נקראות על שמו של התורם.
המלגות מיועדות לתלמידים לתואר דוקטור במוסדות להשכלה גבוהה בישראל ,בתחומים של
מדעי הטבע והחיים )אך לא כולל סטודנטים הלומדים לתואר  MDבלבד( ,מתמטיקה והנדסה.
כפי שסוכם עם נשיאי המוסדות ,מלגאי אדאמס זכאים לפטור מלא משכר לימוד .גובה המלגות
הוא כדלקמן $20,000 :לשנה לרווק $22,000 ,לשנה לסטודנט נשוי ו $24,000-לסטודנט שיש לו
ילד)ים .בנוסף ,לכל מלגאי אפשרות לתמיכה כספית עד לסכום של  $2,500להשתתפות פעילה
בכנס מדעי בינלאומי ,כל שנה משנות ההשתלמות ,בתנאי הקרן.
השנה )לקראת תשע"ב( יוכל כל מוסד להשכלה גבוהה להציע לכל היותר  4מועמדים למלגות
אדאמס.
הנני לציין כי ,בתיאום בין תכנית מלגות אדאמס לבין מלגות קרן קלור ותכנית עמיתי עזריאלי,
הוחלט כי לא תינתן אפשרות להגשת אותו מועמד ליותר מתכנית אחת .ועדת ההיגוי של מלגות
אדאמס לא תדון במועמדותו של אדם ששמו נכלל באותה עת גם ברשימת המועמדים למלגות קרן
קלור או לעמיתי עזריאלי.
מועד הגשת המועמדים לשנת הלימודים תשע"ב הוא עד יום ראשון  16,בינואר .2011
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האקדמיה הלאומית למדעים מינתה ועדת היגוי אשר מנהלת את הפרויקט ,לרבות בחירתם של
הזוכים .חברי ועדת ההיגוי הם הפרופסורים חיים סידר )יו"ר( ,יקיר אהרונוב ,עמירם גרינולד,
איתמר וילנר ,משה משה ,ודוד קשדן.
מלגות אדאמס רכשו להן מעמד של מלגות הדוקטורט היוקרתיות ביותר במערכת ההשכלה
הגבוהה והדבר מחייב הפעלת אמות מידה מחמירות במיוחד בתהליך בחירת המועמדים .אין
חובה למלא כל שנה את מכסת המלגות שהוקצבה על ידי התורם ואם לא יהיו מועמדים ראויים
לא תינתנה מלגות .לא מופעל בתהליך הבחירה מפתח מוסדי ובחירת הזוכים נעשית אך ורק על
סמך רמת המצוינות של המועמדים.
רצ"ב תקנון תכנית המלגות וטפסים להגשת מועמדים .יוגשו מועמדים שהתקבלו ללימודי
דוקטורט ,לפי המסמך הרשמי מהאוניברסיטה ,אחרי ה 1 -לאוקטובר  2009ולא יאוחר מה1 -
לאוקטובר .2010
נא להגיש את החומר ,מקור ו 7 -עותקים של כל מועמד ,עד ל 16 -בינואר  ,2011בליווי מכתב
המפרט את שמות המועמדים ,אם ברצונך ,לפי סדר עדיפות האוניברסיטה.
אנו מבקשים כי המידע על תכנית מלגות אדאמס יזכה לתפוצה מתאימה על מנת לוודא שכל
הדוקטורנטים בתחומים הנוגעים בדבר יהיו ערים לדבר קיומן.
בתודה על שיתוף הפעולה לקידום תכנית חשובה זו התורמת למערכת הכשרת העתודה המחקרית
בישראל,
בברכה,

פרופ' חיים סידר
יו"ר ועדת מלגות אדאמס

העתקים :פרופ' רות ארנון ,נשיאת האקדמיה
חברי ועדת ההיגוי

