
 עדה יונת - קורות חיים
 

 בוגר בכימיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל 9191-9191
 מוסמך בביוכימיה, האוניברסיטה העברית, ירושלים, ישראל 9191-9191

 למדע, רחובות, ישראל ןוייצמדוקטור לכימיה, מכון   9191-9191
 מלון, פיטסבורג, ארה"ב-פוסט דוקטורנט, מכון קרנגי      9191-9191
 , ארה"במסצ'וסטס, קיימברידג', MITפוסט דוקטורנט       9191-9191

 
 ניסיון מקצועי

 למדע ןוייצממנהלת מרכז קימלמן להיערכות ביומולקולרית, מכון   - 9111
 למדע ןוייצמפרופסור, המחלקה לביולוגיה מבנית, מכון   - 9111

 למדע ןוייצממנהלת מרכז מזר לביולוגיה מבנית, מכון  9111-1111
פלנק, המבורג, גרמניה-ידת המחקר, מכון מקסראש יח       1986-2004 

 למדע ןוייצמראש המחלקה לביולוגיה מבנית, מכון   9111-9111
 למדע ןוייצמראש המחלקה לכימיה מבנית, מכון   9111-9111
 למדע ןוייצמחבר, המחלקה לכימיה מבנית, מכון -פרופסור  9111-9111
 למדע ןוייצמכימיה מבנית, מכון חוקר בכיר, המחלקה ל  9191-9111
 פלנק לגנטיקה מולקולרית, ברלין, גרמניה-פרופסור אורח, מכון מקס  9191-9111

 פרופסור אורח, האוניברסיטה הדרומית, ואלדיויה, צ'ילה  9191קיץ 
 מדענית אורחת, המח' לביופיסיקה, אוניברסיטת שיקגו,  אילינוי, ארה"ב 9199-9191
 , ארה"באלבאמהלרפואת שיניים, אוניברסיטת  מדענית אורחת, ביה"ס          9191
 גוריון, ישראל-יועצת, האוניברסיטה הפתוחה; מרצה, אוניברסיטת ת"א ואוני' בן 9199-9199
 מדענית, המחלקה לכימיה, מכון ויצמן למדע 9191-9191

 
 חברות באקדמיות

 חברה באקדמיה למדעים, ארה"ב
 לית למדעים חברה באקדמיה הישרא

 מנות חברה באקדמיה האירופית למדעים וא
 למדעים  גרמניתאקדמיה הה - "לדינהולאופ"חברה ב

 חברה באקדמיה האמריקאית לאמנות ומדעים  
 EMBOחברה בארגון האירופאי לביולוגיה מולקולרית 

 IAAחברה באקדמיה הבינלאומית לחקר החלל 

 חברה באקדמיה הקוריאנית למדע וטכנולוגיה
 חברה באקדמיה למיקרוביולוגיה

  כימיהלמלכותית הבריטית החברה באקדמיה ה

     
 פרסים וציונים לשבח

 ע"ש פ.ס. דטה, סיביליה, ספרד  FEBSלית  דמ – 1191
 פרס מטעם אקדמיה סיניקה, טאייואן – 1191
 העיר פלורנס, איטליה פרס – 1199
 פרס נשיא פנמה – 1199
 סקלודוסקה קירי מהחברה לכימיה, פולין-מדלית מרי – 1199
 , שוייץWISHלוזן קרן   –רנה המבורגר פרס ע"ש א – 1199
 מדלית הזהב של ראש ממשלת הודו – 1191
 פרס החברה היפנית לקידום המדע למדענים דגולים – 1191
 פרס וילהלם אקסנר, אוסטריה – 1191
 נובל לכימיהפרס   – 1111
 לשלום, הוותיקן האריצ'פרס  – 1111
 , אוניברסיטת פרינסטון, ארה"בהפרס העולמי למדע ע"ש אלברט איינשטיין – 1111
 (מען נשים במדע  )נציגת אירופהל UNESCO-L'Oreal פרס  – 1111
 לינוס פאולינג, סטנפורד, ארה"ב הזהב ע"ש מדליית – 1111
 רויט, ארה"ב, דטGeorge E. Paladeת הזהב ע"ש  מדליי – 1111
 פרס וולף לכימיה  – 1119
 ת צהרים לכבוד פרס וולף ארוח -החברה האמריקאית לכימיה  – 1119
 דרמשטטר למדעי הרפואה-מדליית ארליך – 1119
 פרס אמת למדעי החיים – 1119
 פרס רוטשילד למדעי החיים – 1119



 פרס לואיזה הורביץ של אוניברסיטת קולומביה, ניו יורק, ארה"ב – 1119
 הרצאת הכבוד ע"ש פריץ ליפמן, ברלין – 1119
 בודפסט, הונגריה Datta מדליה והרצאת כבוד ע"ש - 2005
 לס, ארה"ב'לוס אנג   Massrey,מדליה ופרס הבינלאומי ע"ש  - 1111
 ציריך, שוויץ Paul Karrerמדליית הזהב ע"ש  – 1111
 מדליית הכבוד של החברה הישראלית לכימיה - 1111
 בוסטון, ארה"ב הפרס על שם אנפינסן של החברה הבינלאומית לחלבונים, - 1111
 , הטכניון, חיפה מדויקיםפרס הארווי למדעים  - 1111
 פרס ישראל לחקר הכימיה - 1111
 , טקסס, ארה"ב  F.A. Cottonמדליית  - 1111
 חברות כבוד בחברה הישראלית לקריסטלוגרפיה - 1119
 ציון לשבח ממכון הבריאות הלאומי, ארה"ב - 1111
 ה"בפרס קילבי הבינלאומי, אר - 1111
 הפרס האירופי הראשון לקריסטלוגרפיה, נאנסי, צרפת - 1111
 פרס קולטהוף למצויינות בחקר הכימיה, חיפה, ישראל - 9111
 למדע, ישראל ןוייצממחזיקה בקתדרה ע"ש מרטין א. קימל, מכון  - 9111
 פרס סומך זקס להישגים יוצאי דופן בביוכימיה - 9191
 יוצאי דופן בלימודים מתקדמיםפרס מפעל הפיס על הישגים  - 9199

 
 כיבודים אקדמיים

 האוניברסיטה הטכנית, ברלין, גרמניהדוקטורט לשם כבוד,  – 2014
 קונג-האוניברסיטה הבפטיסתטית הונגדוקטורט לשם כבוד,  – 2014
 אוניברסיטת קיימברידג', בריטניהדוקטורט לשם כבוד,  – 1191
 רס, יווןאוניברסיטת פטדוקטורט לשם כבוד,  – 1191
 בית הספר האוניברסיטאי לרפואה, בקו, אזרביג'ןכבוד, אורח  – 1191
 אוניברסיטת המבורג, גרמניהדוקטורט לשם כבוד,  – 1191
 אוניברסיטת טולוז, צרפתדוקטורט לשם כבוד,  – 1191
 בית הספר לרפואה "הר סיני", ניו יורק דוקטורט לשם כבוד,  – 1191
 אוסלואוניברסיטת  דוקטורט לשם כבוד, – 1199
 ניו יורקדוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת  – 1199
 ה העבריתאוניברסיטהדוקטורט לשם כבוד,  – 1199
 ת פוג'ו, סיןדוקטורט לשם כבוד, אוניברסיט – 1199
 ה הפתוחהאוניברסיטהדוקטורט לשם כבוד,  – 1199
 וןהמתקן היפני לקרינת סינכרוטרלשם כבוד, עליון  דוקטורט – 1191
 בר אילן דוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת – 1191
 בריטניהדוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת אוקספורד,  – 1111
 אביב-דוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת תל - 1111
 גוריון-דוקטורט לשם כבוד, אוניברסיטת בן - 1111

 
 חברות בועדות לאומיות ובינלאומיות

 האומות המאוחדות מזכ"ל מון,-ן קיאלמר ב בנושאי מדעהמייעצת הועדה 
 בנושאי מדע לנשיא האיחוד האירופי הועדה המייעצת 

 ( 1111) הועדה הלאומית המייעצת לחזון המדע, ישראל
 ( האקדמיה הפיניתLIFEהועדה המייעצת בנושא תפקודים ביולוגיים )

 סינכרוטרוןהועדת ממשלת ארה"ב למתקני קרינת   ;הועדה הבינלאומית לקרינת הסינכרוטרון
וכן בסינכרונטרון  ,אוניברסיטת קורנל, ארה"בוב ,APS ארגוןבמעבדה הלאומית קדימות בה ועדות

 (ESRFהאירופי בגרנובל  )
 הועדה האקדמית הישראלית לשימוש בקרינת הסינכרוטרון, למיקרוגרביטציה וקרן "ביכורה"

 (1111) המועצה להשכלה גבוהה
 ופיסיקה ומזעור מערכות )ננו( של האקדמיה האוסטרית למדעועדת השיפוט המדעי של המוסד לבי

 
   1191  מרץ


