
האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים

מר אריאל אפק
מר יואב באומן
גב' ליבנת ג'רבי ארנון
מר רונן דר
 מר אבישי טל
מר אסף מנור
גב' אנה פרישמן
מר לירן רותם
גב' סיון רפאלי-אברמסון
מר איתן שכטמן

אוניברסיטת בן-גוריון 
האוניברסיטה העברית 
אוניברסיטת תל-אביב
אוניברסיטת תל-אביב

מכון ויצמן למדע
הטכניון

מכון ויצמן למדע
אוניברסיטת תל-אביב

מכון ויצמן למדע
האוניברסיטה העברית

מברכת את מחזור ט',
מלגאי אדאמס החדשים:

סמינר אדאמס
לשנת תשע"ג

 בקרו באתר החדש של תכנית מלגות אדאמס

  www.adams.academy.ac.il

מודעה גודל 24 אינטש לעיתון הארץ

גב' סיון רפאלי

בהשתתפותו של מר מרסל אדאמס, מונטריאול, קנדה
מייסד מלגות אדאמס לתלמידי מחקר במדעים

לציון יום הולדתו ה-93 של מר אדאמס

יתקיים ביום ראשון, י"ד באב תשע"ג (21 ביולי 2013) בבית האקדמיה

פרופ' אהרן צ'חנובר
חבר האקדמיה, חתן פרס נובל בכימיה, הטכניון 

ירצה על
המהפכה ברפואה הפרטית – 

האם אנו הולכים לרפא את כל המחלות, ובאיזה מחיר?
דברי פתיחה

פרופ' רות ארנון, נשיאת האקדמיה
הצגת המרצה

פרופ' איתמר וילנר, יו"ר ועדת ההיגוי והבחירה של מלגות אדאמס
דברי ברכה והענקת מלגות

מר מרסל אדאמס, קרן משפחת אדאמס, קנדה

בלבד בהזמנה  טלפון לפרטים: 02-5676222ההשתתפות 



ADAMS SEMINAR for 2013

Visit our new website at:

  www.adams.academy.ac.il

מודעה גודל 24 אינטש לעיתון הארץ

With the Participation of Mr. Marcel Adams, Montreal, Canada
Founder of the Adams Fellowships for Doctoral Students in the Sciences

Celebrating Mr. Adams's 93rd Birthday

Will take place on Sunday, July 21st, at the Academy

Prof. Aaron Ciechanover
Academy Member and Nobel Laureate in Chemistry, The Technion

will lecture on 

The Revolution of Personalized Medicine – 
Are we going to cure all diseases and at what price?

Opening Address
Prof. Ruth Arnon, Academy President

Introduction of Speaker
Prof. Itamar Willner, Chair of Adams Steering & Approval Committee

Greetings and Presentation of Certificates
Mr. Marcel Adams, Adams Family Foundation

Mr. Ariel Afek
Mr. Yoav Bauman

Mr. Ronen Dar
Ms. Anna Frishman

Ms. Livnat Jerby Arnon
Mr. Assaf Manor

Ms. Sivan Refaely-Abramson
Mr. Liran Rotem

Mr. Eitan Schechtman
Mr. Avishay Tal

Ben-Gurion University
Hebrew University 
Tel-Aviv University
Weizmann Institute 
Tel-Aviv University
The Technion
Weizmann Institute 
Tel-Aviv University
Hebrew University 
Weizmann Institute

Welcomes the New, Ninth Class of Adams Fellows:

The Israel Academy of Sciences and Humanities

Telephone for details 02-5676222By Invitation Only


