




אני שמח להציג בפניכם את ספר התערוכה "תגליות ופיתוחים ישראליים שהשפיעו 

על העולם".

ישראל  ומיצגים שהוצגו בתערוכה בנמל התעופה הבין–לאומי של  בספר תצלומים 

על שם דוד בן–גוריון ביוזמת משרד המדע והטכנולוגיה. הספר מציג את הגילויים 

הבולטים של חוקרים ומדענים ישראלים בתחומים שונים ובהם: מדע, טכנולוגיה, 

רפואה, חלל וחקלאות.

לאחר עבודה מאומצת ומאתגרת נבחרו שישים תמונות ומיצגים שבזכותם ישראל היא 

מדינה פורצת דרך ומובילת חדשנות. כיום, ישראל היא מעצמת מדע וטכנולוגיה, ואין 

זה פלא שמדינות רבות בעולם מביטות בנו בהערכה אדירה ובהשתאות.

לכבוד יום העצמאות ה–70 של מדינת ישראל, אנו מוציאים לאור מהדורה שלישית 

של הספר. אין הרבה מדינות ברחבי העולם שיכולות להיות גאות בהישגים אדירים 

ורבים כל–כך, בזמן קצר כל–כך.

אחד היעדים המרכזיים שמקדם משרד המדע בראשותי הוא חיזוק הקשרים הבין–

לאומיים של ישראל. המדע, הטכנולוגיה והחדשנות בישראל חושפים את יתרונותיה 

הם.  באשר  לכל אזרחי ישראל  של המדינה לכל העולם, לצד הנגשתם  ויופייה 

למעשה, ָעצמותיה של ישראל בתחומים אלו הן מכלי ההסברה החזקים ביותר שלנו 

בשנים האחרונות.

אני שמח לעמוד בראש משרד המקדם את התחומים שבהם מדינתנו מצטיינת, תחומים 

שמבצרים את עתידנו ופותחים בפנינו שערים לעשרות מדינות בעולם.

 

אני מזמין אתכם לעיין בספר, לקרוא על התגליות והפיתוחים, להתבונן ביפי התצלומים 

ובעיקר להיות גאים בהישגים שלנו ובמדינת ישראל!

אנחנו עם עתיק, עם עתיד גדול!

דבר שר המדע והטכנולוגיה

ח"כ אופיר אקוניס 
שר המדע והטכנולוגיה



תגליות ופיתוחים ישראליים שהשפיעו על העולם

שותפים: האקדמיה הצעירה הישראלית

ייעוץ מדעי: משרד המדע והטכנולוגיה והאקדמיה הצעירה הישראלית  

אוצרי התערוכה: אסתי דרורי, דורון פולק - ארטורא

הפקת צילום: רועי גרינברג

עיצוב גרפי ספר: אילן הגרי וסטודיו תמר בר–דיין

כתיבה, עריכה והפקת הספר: משרד המדע והטכנולוגיה

ניהול פרויקט: משרד המדע והטכנולוגיה

תודה מיוחדת לכל המדענים, החוקרים, המפתחים, המוסדות להשכלה גבוהה, מוסדות 

המחקר, החברות והאמנים המוצגים בתערוכה.

   ex.most.gov.il :אתר התערוכה

www.most.gov.il :אתר משרד המדע

 משרד המדע והטכנולוגיה

לפניות בנושא התערוכה ולבקשות לשימוש בתערוכה, אפשר לפנות לדוברות משרד המדע: 

scienceEx@most.gov.il

כל הזכויות שמורות.

אין להעתיק, לצלם, לשכפל, לשדר, להציג, לאחסן במאגר מידע או להפיץ את המוצג בספר זה או קטעים 

ממנו בשום צורה ובשום אמצעי אלקטרוני, דיגיטלי, אופטי או מכני. אין להשתמש במוצג בספר זה ללא 

אישור מראש ובכתב של בעלי הזכויות.

הודפס בישראל, המדפיס הממשלתי, אפריל 2018, מהדורה שלישית.



על משרד המדע והטכנולוגיה 

משרד המדע והטכנולוגיה אמון על ההשקעה במחקר מדעי 

חוליה  והוא  לאומית  עדיפות  בתחומי  ישראל  במדינת 

מקשרת בין מחקר אקדמי ופיתוח תעשייתי. 

המשרד פועל לשיפור תשתיות הידע והמחקר במדינה כדי 

למקסם את התועלת מהידע הָצבור אצל חוקרים במוסדות 

המחקר בארץ למען מחקר בעל פוטנציאל יישום ריאלי.

פועלות  המשרד,  מנכ"ל  ולשכת  השר  לשכת  על  נוסף 

תכנית  הראשי,  המדען  מרכזיות:  יחידות  תשע  במשרד 

התשתיות המדעיות, סוכנות החלל הישראלית, זרוע מדע 

אזוריים,  ופיתוח  מחקר  מרכזי  שמונה  הכוללת  וקהילה 

ופיתוח  למחקר  הלאומית  המועצה  מדעיים,  חוץ  קשרי 

אזרחי, המועצה הלאומית הישראלית לקידום נשים במדע 

ובטכנולוגיה ומטה מנהלי.

ידי  על   1982 בשנת  שהוקם  והטכנולוגיה,  המדע  משרד 

פרופ' יובל נאמן, הוא גורם מרכזי בעיצוב ובהובלה של 

מדיניות המחקר והפיתוח בישראל. המשרד פועל לקביעת 

סדרי עדיפויות מדעיים, לעיבוי תשתיות אנושיות ופיזיות, 

היתרונות  ולמינוף  הבין–לאומיים  המדע  קשרי  לביסוס 

המדע  לקירוב  המשרד  עושה  עוד  ישראל.  של  היחסיים 

בתחום  נמוכה  נוכחות  בעלי  מגזרים  לחיזוק  לקהילה, 

המדע ולביסוס המדע גם בפריפריה. 

מטרות המשרד 
חיזוק המחקר והחדשנות בתחומי המדע והטכנולוגיה	 

של 	  הבין–לאומיים  המדע  קשרי  של  והעמקה  הרחבה 

ישראל

והחלל 	  הטכנולוגיה  המדע  בתחומי  ההישגים  הגדלת 

האזרחי בתעשייה באקדמיה ובחברה

חשיפה והנגשה של המדע לקהילה ועידוד המצוינות 	 

במדע ובטכנולוגיה

חזון המשרד
להיות גורם מוביל בקידום מדינת ישראל בתחומי המדע, 

הטכנולוגיה והחלל ומנוף לצמיחה כלכלית, להגברת החוסן 

החברתי ולחיזוק מעמדה הבין–לאומי. 



על התערוכה והספר

בארץ  היהודי  היישוב  וראשי  הציונית  התנועה  מנהיגי 

בן–גוריון  דוד  הראשון  הממשלה  ראש  ובהם  ישראל, 

המחקר  בפיתוח  ראו  ויצמן,  חיים  ד"ר  הראשון  והנשיא 

המרכז  ומכינון  הציוני  מהמפעל  משמעותי  חלק  המדעי 

הרוחני של המדינה היהודית. עוד לפני קום המדינה היו 

פרויד,  זיגמונד  בובר,  מרטין  איינשטיין,  אלברט  אלה 

בהקמת  שראו  אחרים,  יהודים  ומדענים  אהרנסון  אהרן 

מוסדות ומכוני מחקר מדעיים צורך בעל חשיבות לאומית 

מקורם  ישראל  מדינת  של  מהישגיה  רבים  וכלכלית. 

בתשתית המדעית שנבנתה אז כמו גם בפוטנציאל המדעי 

הטכנולוגי והאנושי העומד לרשותה כיום. 

גשר  המהווה  אוניברסלית  שפה  הוא  המדעי  המחקר 

הישגי המדע הישראלי תורמים  ותרבויות.  עמים  בין 

ומעניקים  המדינה  של  הבין–לאומי  מעמדה  לביסוס  רבות 

בעולם.  המפותחות  המדינות  בין  כבוד  של  מקום  לה 

ולמוניטין  להכרה  זוכים  הישראלים  והמדענים  המדעניות 

בין–לאומיים. גולת הכותרת של הכרה זו היא המדענים 

הישראלים זוכי פרס נובל, פרס טיורינג, מדליית פילדס 

ופרסים יוקרתיים נוספים.

המדע הישראלי מתאפיין בחדשנות פורצת דרך. בישראל 

פורחת תעשייה עתירת ידע שתגליותיה ופיתוחיה המדעיים 

תורמים לאנושות, בהיותם בעלי השפעה משמעותית על 

איכות חייהם של מיליארדי אנשים בעולם.

ההישגים, התגליות והפיתוחים של המדע הישראלי עוסקים 

תגליות  לישראל  ונושאים.  תחומים  של  רחבה  בקשת 

פורצות דרך בתחומי החקלאות, הרפואה, הרובוטיקה, 

המחשוב, הארכאולוגיה, החלל, המתמטיקה, מדעי החברה 

היי–טק  למעצמת  נחשבת  ישראל  כך,  על  נוסף  והרוח. 

והיא מוקד משיכה הן לחברות בין–לאומיות אשר מקימות 

כאן את מרכזי המחקר והפיתוח שלהן, הן לחברות הזנק 

בתחומים שונים.

להשכלה  מוסדות  ו–66  אוניברסיטאות  תשע  בישראל 

גבוהה. כמו כן, בישראל השיעור הגבוה בעולם של בעלי 

נמנית  ישראל  האוכלוסייה.  לגודל  ביחס  אקדמי  תואר 

היוקרתי,  החלל"  ב"מועדון  החברות  המדינות  תשע  עם 

מדינות שתכננו, פיתחו, ייצרו ושיגרו לוויינים אל החלל.

בספר זה תמצאו עשרות תגליות ופיתוחים ישראליים פורצי 

דרך, אשר הוצגו בתערוכה בנמל התעופה הבין–לאומי 

בן–גוריון במהלך 2016. בספר תוכלו לקבל טעימה ולהיחשף 

למגוון המרתק של תחומי המדע וחידושיו במדינת ישראל,  

לגלות את השפעתם על האנושות ולהתוודע אל החוקרות 

והחוקרים העומדים מאחוריהם.



צילום: קובי גדעון/לע"מ
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הרמב"ם היה משפטן מוביל, רב מפורסם ביותר בתקופתו 

הוא  הביניים.  בימי  ביותר  החשוב  היהודי  והפילוסוף 

באסטרונומיה  במתמטיקה,  בלוגיקה,  גם  מומחה  היה 

ובפיזיקה ומחברם של לפחות עשרה ספרי רפואה. כתביו 

דורות  חינכו  ובעברית,  בערבית  כתובים  ההשפעה,  רבי 

של תלמידים ועודדו את לימוד המדעים והרפואה בקרב 

היהודים עד היום הזה.

Maimonides, the leading halakhist and most renowned 
rabbi of his day as well as the most important Jewish 
philosopher of the Middle Ages, was also a scholar of 
logic, mathematics, astronomy, natural science, and the 
author of at least ten works in the field of medicine. His 
influential writings educated generations of students 
and encouraged the study of science among Jews even 
until this day.

Photo editing: Roei Greenberg עיבוד תמונה: רועי גרינברג

הרמב"ם
רופא גוף ונפש

Maimonides
Doctor and Philosopher

Rabbi Moses Ben Maimon (1138-1204) (1204-1138) רבי משה בן מימון 

HISTORICAL FIGURES

אישים היסטוריים

Scientific advice: Prof. Steven Harvey, Bar-Ilan University ייעוץ מדעי: פרופ' שמואל הרווי, אוניברסיטת בר–אילן 



11



12

ד"ר חיים ויצמן 
מדען ומדינאי, הנשיא 

הראשון של מדינת 
ישראל, ממניחי היסודות 
לביוטכנולוגיה המודרנית

Dr. Chaim Weizmann 
Scientist and Statesman, 
the First President of the 
State of Israel and One of 
the Founders of the Modern 
Field of Biotechnology

Dr. Chaim Weizmann (1874-1952) ד"ר חיים ויצמן (1952-1874)

HISTORICAL FIGURES

אישים היסטוריים

צילום: ארכיון מכון ויצמן למדע

ייעוץ מדעי: יבשם עזגד, מכון ויצמן למדע

Dr. Chaim Weizmann, a world-renowned chemist who for 
many years headed the World Zionist Organization, was the 
first president of both the Weizmann Institute of Science 
and the State of Israel. He had over 100 registered patents 
to his name, including one for fermenting acetone from 
plant material using a particular bacterium. This pioneering 
research is regarded as one of the cornerstones of modern 
biotechnology. Weizmann was one of the founders of 
the Hebrew University of Jerusalem, and he founded the 
Daniel Sieff Research Institute, which would develop into the 
Weizmann Institute of Science. He understood the importance 
of integrating science with industry and advanced the 
establishment of science-based industry.  On the connection 
between science and the land of Israel, he said: “I trust and 
feel sure in my heart that science will bring to this land 
both peace and a renewal of its youth, creating here the 
springs of a new spiritual and material life. I speak of both 
science for its own sake and science as a means to an end...”

ד"ר חיים ויצמן, כימאי בעל שם עולמי, עמד שנים רבות 

של  הראשון  לנשיא  היה  ולימים  הציונית  התנועה  בראש 

רשומים  על–שמו  ישראל.  מדינת  ושל  למדע  ויצמן  מכון 

יותר מ–100 פטנטים ובהם שיטה להפקת אצטון מחומרים 

צמחיים באמצעות חיידקים. מחקר יישומי חלוצי זה נחשב 

לאחת מאבני היסוד של הביוטכנולוגיה המודרנית. ויצמן 

היה ממייסדי האוניברסיטה העברית בירושלים, ויסד את 

מכון המחקר על–שם דניאל זיו שממנו התפתח לימים מכון 

ויצמן למדע. הוא הבין את חשיבות השילוב שבין המדעים 

לתעשייה וקידם את הקמתם של מפעלים תעשייתיים עתירי 

"לבי  אמר:  ישראל  למדינת  המדע  בין  הקשר  על  ידע. 

סמוך ובטוח כי המדע יביא שלום לארץ הזאת, ויחדש את 

נעוריה, גם ייצור פה מקורות חיים חדשים ברוח ובחומר. 

ובדברי על מדע, אני מתכוון למדע לשמו, ולמדע כקרדום 

לחפור בו..."

Scientific advice: Yivsam Azgad, Weizmann Institute of Science 

Photo: Weizmann Institute of Science Archives
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אהרן אהרנסון, שנודע בכינוי "המדען הארץ–ישראלי 

הראשון", גילה בשנת 1906 את "אם החיטה". אהרנסון 

להשביח  יאפשר  בחיטה  המצויות  תכונות  שאיתור  סבר 

ויובש  מחלות  בפני  עמידותם  ביצירת  לסייע  גידולים, 

ולגדל חיטה באזורים בעייתיים. על פי חזונו, בדרך זו 

אפשר יהיה להכפיל ולשלש את יבולי החיטה ולצמצם את 

סכנת הרעב בעולם כולו. חשיבותה של התגלית אף עולה 

כיום בשל שינויי האקלים וההתחממות העולמית.

Aaron Aaronsohn, known as the “first Israeli scientist,” 
discovered the wild wheat - “the mother of wheat” - in 
1906. He believed that investigating the properties of 
wheat could lead to improved crops, help crops resist 
diseases and dry weather, and enable wheat cultivation 
in difficult areas. Thus, according to his vision, wheat 
crops could be doubled and tripled, thereby reducing 
the threat of famine throughout the world. Today his 
discovery is more important than ever, because of 
climate changes and global warming.

Aaron Aaronsohn
Botanist, Agronomist, 
Entrepreneur, Zionist 
Leader and Head of the Nili 
Underground Organization 
Aaron Aaronsohn (1876-1919)

אהרן אהרנסון
בוטנאי ואגרונום, יזם, 

מנהיג ציוני 
וראש מחתרת ניל"י

(1919-1876) נסון  אהרן אהר

ייעוץ מדעי: פרופ' רן אהרנסון, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

צילום: פריט PHG1010280, הארכיון הציוני המרכזי

Scientific advice: Prof. Ran Aaronsohn, 

The Hebrew University of Jerusalem

Photo: Item PHG1010280, Central Zionist Archives 

HISTORICAL FIGURES

אישים היסטוריים
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פרופ' אלברט איינשטיין היה גדול המדענים של המאה 

המדעיות  תרומותיו  הזמנים.  כל  של  ואולי  העשרים 

הפכו לאבני היסוד של הפיזיקה המודרנית והשלכותיהן 

הטכנולוגיות ניכרות בכל תחומי החיים בימינו. פרופ' 

שהביאו  תאוריות  פיתח  היחסות,  תורת  אבי  איינשטיין, 

למהפכה בהבנת מושגי הזמן המרחב וכוח הכבידה והניחו 

את הבסיס להבנת המבנה וההתפתחות של היקום. פרופ' 

איינשטיין זכה בפרס נובל בפיזיקה על תרומתו לפיזיקה 

העיונית ובמיוחד על גילוי חוק האפקט הפוטו–אלקטרי. 

מהמייסדים של האוניברסיטה העברית בירושלים.

Prof. Albert Einstein was the greatest scientist 
of the 20th century and perhaps of all times. His 
contributions to science became the foundations of 
modern physics, and their technological implications 
are apparent in all aspects of our daily life. He is known 
as the founding father of the theory of relativity, which 
revolutionized the concepts of time, space and gravity 
and is our basis for understanding the structure and 
evolution of the universe. Prof. Einstein won the Nobel 
Prize for his contribution to theoretical physics 
and especially for his discovery of the law of the 
photoelectric effect. He is also one of the founders of 
the Hebrew University of Jerusalem.

Prof. Albert Einstein  
Founding Father of the 
Theory of Relativity

Prof. Albert Einstein (1879–1955)

פרופ' אלברט איינשטיין 
אבי תורת היחסות

ן (1955-1879) נשטיי פרופ' אלברט איי

ייעוץ מדעי: פרופ' חנוך גוטפרוינד, 

האוניברסיטה העברית בירושלים

 Third Naval District, Public Relations, Photo Section, NY :צילום

Scientific advice: Prof. Hanoch Gutfreund, 

The Hebrew University of Jerusalem

Photo: Third Naval District, Public Relations, Photo Section, NY

HISTORICAL FIGURES

אישים היסטוריים
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סוכנות החלל הישראלית שבמשרד המדע 

והטכנולוגיה, חיל האוויר הישראלי

וצוות  רמון  אילן  ערכו  בחלל  ששהו  הימים   16 במהלך 

מעבורת החלל "קולומביה" עשרות ניסויים ובהם שניים 

מישראל שעשה רמון: האחד, "מיידקס" - ֵחקר שינויי 

בגבהים  אבק  סופות  הראשונה  בפעם  שתיעד  אקלים 

שונים ובחן 'שדוני ברקים'; האחר, "הַגן הכימי" שתוכנן 

בתת- גבישים  גידול  לבחינת  ישראלים  תלמידים  בידי 

כבידה. הנתונים ששודרו מ"מיידקס" לכדור הארץ עדיין 

החלל  בתחנת  נמשך  והמחקר  בעולם,  מדענים  משמשים 

הבין–לאומית.

Israel Space Agency –  Ministry of Science 

and Technology,  Israeli Air Force

During their 16-day mission in space, Ramon and 
the Columbia space shuttle crew conducted dozens 
of experiments, two of which were from Israel and 
conducted by Ramon. One was MEIDEX - a study 
of climate changes, documenting dust storms at 
various heights for the first time and examining 
lightning sprites. The second was the “chemical 
garden” experiment planned by Israeli pupils, aimed 
to examine crystal growth in sub-gravity. The data 
transmitted from MEIDEX to Earth is still being studied 
by scientists throughout the world, and the research 
continues at the international space station.

Photo: NASA צילום: נאס"א

אל״מ אילן רמון
האסטרונאוט 

הישראלי הראשון 

Colonel Ilan Ramon
First Israeli Astronaut  

Ilan Ramon (1954-2003) (2003-1954) אילן רמון 

HISTORICAL FIGURES

אישים היסטוריים
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ארגון עצמי של 
מושבות חיידקים 

שופך אור על התנהגות 
תאים סרטניים

פרופ' אשל בן יעקב (2015-1952)

אוניברסיטת תל אביב

החוקר גילה עקרונות תקשורת, בקרה וארגון עצמי של 

חיידקים והראה שאותם העקרונות פועלים גם בתאים. 

פענוח העקרונות של עיבוד מידע ושל קבלת החלטות 

על  החדשניים  למחקריו  הוביל  חברתיים  בחיידקים 

אסטרטגיות  המפעילה  תאים  של  כקהילת–על  סרטן 

השתלטות מורכבות. הפענוח הוביל להצעתו לנקוט נגד 

הסרטן "לוחמת סייבר" הכוללת שיבוש של מנגנוני בקרה 

ותקשורת בין התאים.

צילום: אשל בן יעקב ואינה ברייניס, 

אוניברסיטת תל אביב

NATURAL SCIENCES

מדעי הטבע
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Prof. Eshel Ben-Jacob (1952-2015)

Tel Aviv University

 

The researcher discovered principles of communication, 
control and self-organization in bacteria and showed 
that similar principles apply in tissue cells. Deciphering 
bacterial data processing and decision-making mechanisms 
led to his groundbreaking research on cancer as a smart cell 
community, and his suggestion to fight it through "cyber-
war" tactics of disrupting control and communication.

Self-Organization of 
Bacteria Colonies Sheds 
Light on the Behavior of
Cancer Cells

Photo: Eshel Ben-Jacob and Inna Brainis, 

Tel Aviv University



22

NATURAL SCIENCES

מדעי הטבע

Prof. Mordechai Heiblum
Weizmann Institute of Science

This research was the first to prove the existence of 
“imaginary particles” with electric charges that are 
1/3 and 1/5 that of an electron. They later discovered 
particles with 1/4 charges – and these may advance 
the development of quantum computers, which 
will be able to conduct thousands of computations 
in parallel.

פרופ' מרדכי )מוטי( הייבלום

מכון ויצמן למדע

המחקר הצליח לאשר ולהוכיח את קיומם של "חלקיקים
לשליש  השווים  חשמליים  מטענים  בעלי  מדומים" 
ולחמישית ממטען האלקטרון. מחקר נוסף הראה את 
קיומם של חלקיקים מדומים מסוג אחר שמטענם שווה 
לרבע ממטען האלקטרון. מחקר זה עשוי לקדם פיתוח 
חישובים  אלפי  לבצע  שיוכלו  קוונטיים  מחשבים  של 

בעת ובעונה אחת.

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג

הוכחת קיומם של 
חלקיקים מדומים 

המקדמים אפשרויות 
יישום של מחשב קוונטי

Proof of the Existence 
of Imaginary Particles, 
Which Could Be Used in 
Quantum Computers
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Prof. Yossi Leshem
Tel Aviv University, Israeli Air Force, 

The Society for the Protection of Nature in Israel

Over 500 million birds migrate across the skies of 
Israel twice a year, and sometimes collide with Israeli 
Air Force planes. The researcher mapped the precise 
migration routes, heights and arrival dates of the birds 
for the fi rst time ever, using radar, a motorized glider, 
drones and a network of birdwatchers, and made 
possible the planning of alternate air routes. The 
research led to a 76% reduction in collisions, sparing 
avian life and generating an estimated savings of 
over one billion dollars.

פרופ' יוסי לשם

אוניברסיטת תל אביב, חיל האוויר, 

החברה להגנת הטבע

ישראל  בשמי  נודדות  ציפורים  מיליארד  מחצי  יותר 
האוויר.  חיל  במטוסי  פוגעות  ולעתים  בשנה  פעמיים 
נתיבי  את  במדוקדק  הראשונה  בפעם  מיפה  החוקר 
מכשירי  בעזרת  הגעתן  וזמני  הציפורים  של  הנדידה 
מכ"מ, דאון ממונע, מזל"טים ורשת צפרים, וִאפשר 
תכנון נתיבי טיסה חלופיים. המחקר הוביל לירידה של 
76% בתאונות, להצלת חיים ולחיסכון המוערך ביותר 

ממיליארד דולר.

Photo: Yossi Eshbolצילום: יוסי אשבול

Flying in Peace 
with the Birds

לטוס בשלום 
עם הציפורים
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אצות לריפוי רקמת 
לב פגומה

פרופ' סמדר כהן

אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

מחקר פורץ דרך עוסק בפיתוח רב סוכר )אלגינט( המופק 

מאצות ימיות ובעיצובו כחומר מעודד התחדשות וריפוי 

בהשראת  מעוצב  החומר  פגועים.  ואיברים  רקמות  של 

עקרונות ביולוגיים של הרכבה עצמית וזיקה ביולוגית. 

המחקר הוביל לפיתוח מוצר חדשני לטיפול לאחר התקף 

לב ומוצר לחידוש משולב של רקמת סחוס ועצם, שניהם 

ניתנים בהזרקה לא פולשנית.

Repair 
of Heart Tissues 
from Algae

Prof. Smadar Cohen
Ben-Gurion University of the Negev
 

Breakthrough research developing polysaccharide 
from algae (alginate), and its design as a material 
encouraging regeneration and repair of injured 
organs and tissues. Material design was inspired 
by biological principles such as self-assembly and 
affinity. The research led to novel products for 
treating heart attacks and repair of both cartilage 
and bone.

NATURAL SCIENCES

מדעי הטבע

צילום: דני מכליס

Photo: Dani Machlis



2525



Photo: Moshik Brinצילום: מושיק ברין |26

טכנולוגיית הטפטוף - 
שיטת ההשקיה שחוללה 

מהפכה בחקלאות

שמחה בלאס (1982-1897) 

רפי מהודר פיתוח: 

נטפים

טכנולוגיה ראשונה מסוגה זו עשתה שינוי תפיסתי בתחום 

ההשקיה החקלאית. הטכנולוגיה מעבירה טיפות מדודות 

לאדמה  במקום  הצמח  לשורשי  ישירות  ודשן  מים  של 

סביבו. בזכות הדיוק שלה, נחסכים משאבי מים וקרקע, 

בד בבד עם הגדלת היבול בכמות ובאיכות. הטכנולוגיה 

משמשת למגוון רחב של גידולים חקלאיים בסוגי קרקע 

מ–110  ביותר  חקלאים  מיליוני  שונים.  אקלים  ובאזורי 

מדינות משתמשים בטכנולוגיה זו.

AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL SCIENCES

חקלאות וסביבה
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Simcha Blass (1897-1982), 

followed by Rafi Mehoudar
Netafim

This technology, the first of its kind, delivers precise 
drops of water and nutrients directly to the plant’s 
roots rather than to the surrounding soil. Due to 
its precision, drip technology significantly saves 
both water and land resources, while increasing crop 
quantity and quality. The technology is currently 
used by millions of farmers in over 110 countries 
worldwide. Drip technology is used across various 
soil and climate types and for a wide range of crops.

Drip Technology - 
The Irrigation Method 
That Revolutionized 
Agriculture
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AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL SCIENCES

חקלאות וסביבה

ן ואסר נבו, פרופ’ סולומו פרופ’ אביתר 

אוניברסיטת חיפה

החוקרים גילו 77 מינים של פטריות חוטיות המתקיימים 
שם  הגבוהים  המלח  שריכוזי  פי  על  אף  המלח,  בים 
נחשבו לכאלה שאינם מאפשרים חיים. בעת האחרונה 
רוצף הגנום המלא של אחת הפטריות הכולל אלפי גנים 
נסללה  בכך  למלח.  לעמידות  גנטי  אוצר  הם  שרבים 
הדרך לפיתוח גידולים חקלאיים המותאמים לקרקעות 

מדבריות, תרומה להגדלת המזון בעולם.

Prof. Eviatar Nevo, Prof. Solomon Wasser
University of Haifa

Although its high salt concentrations were thought 
to prevent life, researchers discovered 77 species of 
filamentous fungi that live in the Dead Sea. The full 
genome of one of the fungi was recently sequenced, 
and it includes thousands of genes, many of which 
are a genetic treasure of salt resistance. This discovery 
paved the way for the development of agricultural 
crops suited to deserts, contributing to increased food 
production in the world.

Life in the Dead Sea - 
Various Fungi 
Discovered in the Brine

חיים בים המוות - 
גילוי מיני פטריות 

בים המלח

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Photo: Dr. Gil Koplovitzצילום: ד”ר גיל קופלוביץ |30

AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL SCIENCES

חקלאות וסביבה
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ד”ר נועה שנקר

אוניברסיטת תל אביב ומוזיאון הטבע ע”ש שטיינהרדט

איצטלנים הם חסרי חוליות ימיים המתחרים עם אלמוגים 
ובעלי חיים אחרים על מצע פנוי ועשויים להסב נזק 
רב לתשתיות ימיות, אך הם גם מקור לתרופות חדשות. 
המחקר גילה מין חדש המראה כי במהלך האבולוציה 
של האיצטלנים עברו מינים אלו מסגנון חיים יחידאי 
למושבתי וחזרה. הגילוי מסייע להבנת תהליכי התפתחות 

והתמיינות של מינים בסביבה הימית.

Dr. Noa Shenkar
Tel Aviv University and the Steinhardt Museum of 

Natural History

Ascidians are invertebrate marine organisms which 
compete with corals and other species over free 
substrate and can cause damage to artificial 
structures, but are also a source for new drugs. This 
study described a new species that demonstrated 
the ability to transition from a solitary lifestyle 
to a colonial lifestyle and back, promoting our 
understanding of development and speciation in 
marine environments.

Rhopalaea Idoneta - 
A New Ascidian Species 
from the Gulf of Eilat

רופלאה עידונטע - 
איצטלן חדש 
ממפרץ אילת
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ד"ר ערן רווה

מרכז מחקר גילת

מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני

עצי הדר גדלים בפרדס כעצים מורכבים - שני זני הדר 

יחדיו. תפקידו של החלק העליון של  שונים המחוברים 

העץ, הרוכב, לייצר את הפרות ואילו החלק התחתון, 

הכנה, משמש מערכת שורשים. המעבר למדבר חייב מציאת 

כנות חדשות שיתאימו לגידול מסחרי באזור זה.

Dr. Eran Raveh
Gilat Research Center, Agricultural 

Research Organization – Volcani Center

In commercial citrus orchards, trees are grafted 
together, joining two varieties. The lower part of 
the tree, the rootstock, provides the system of roots, 
while the upper part, the scion, produces the fruit. 
When the agriculture moved into the desert, new 
rootstocks had to be found for such an area.

Adapting Citrus 
Cultivation to 
Desert Conditions

התאמת גידול הדרים 
לתנאי מדבר

AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL SCIENCES

חקלאות וסביבה

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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נחום קידר (2015-1920)  פרופ' 

נוביץ,  פרופ' חיים רבי

פרופ' יוסף מזרחי

ד"ר אהוד קופליוביץ'

האוניברסיטה העברית בירושלים 

אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

המדענים היו הראשונים בעולם שהשכילו לטפח בשיטות 

קלסיות זני עגבנייה בעלי פרי עשיר בליקופן ובוויטמינים 

A ו–C, שפריים נשמר מוצק לאורך זמן, שבועות במקום 

ימים. כך קטנו מאוד ההפסדים בשל התרככות מהירה של 

פרי העגבנייה בשדה ובמהלך השיווק. לאחר מכן החדירו 

המדענים גן מעכב הבשלה אחר לעגבניות השרי שהיו עד 

אז גידול שוליים, וכך פיתחו זני שרי המתאימים לגידול 

חקלאי כלכלי. הזנים החדשים בעלי חיי המדף הארוכים 

והטעם המשובח והמיוחד הפכו לחביבים על צרכנים בכל 

רחבי העולם.

Prof. Nachum Kedar (1920-2015) 
Prof. Haim Rabinowitch
Prof. Yosef Mizrahi
Dr. Ehud Kopeliovitch
The Hebrew University of Jerusalem 

Ben-Gurion University of the Negev

Skillfully using classic methods, these scientists were 
the world’s first team to breed tomato varieties with 
fruit that is long-keeping and rich in lycopene and 
in vitamins A and C. The tomatoes remain firm for 
weeks rather than days, thus significantly reducing 
heavy losses from rapid fruit softening. Later, the 
scientists reproduced their success by introducing 
another ripening-inhibitor gene into cherry tomatoes, 
which were at that time a marginal crop. They 
developed prolific new cherry tomato varieties that 
are economically viable as an agricultural product, 
with a long shelf life and an exceptional taste that 
appeals to people all over the world.

Long-Keeping 
Regular and 
Cherry Tomatoes

עגבניות 
ועגבניות שרי 

הנשמרות לאורך זמן

AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL SCIENCES

חקלאות וסביבה

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Dr. Avi Pearl
Agricultural Research Organization – 

Volcani Center

This researcher heads a project that develops vines 
yielding improved seedless grape varieties, both for 
export consumption and for the local market. The 
project aims for large, very firm grapes that have 
an excellent taste and long shelf life. It has yielded 
choice varieties that now grow on a large scale in 
vineyards inside and outside Israel, including the 
Prime variety – a tasty green variety that ripens 
early and is exported by the millions of boxes per 
season. Recently its red cousin, the Starlight variety, 
was also developed.

New Varieties 
of Seedless Grapes

זני גפן חסרי חרצנים

ד"ר אבי פרל

מינהל המחקר החקלאי - מרכז וולקני

פרויקט ההשבחה בראשות החוקר מיועד לפיתוח זני 

במסגרתו  המקומי.  ולשוק  ליצוא  חרצנים  חסרי  גפן 

גבוהה,  מוצקות  גדול,  גרגר  בעלי  זנים  מפותחים 

טעם משובח וחיי מדף ארוכים. הפרויקט הניב זנים 

נבחרים שנשתלו בהיקפים גדולים בארץ ובעולם, בהם 

הזן "פריים" - זן ירוק בכיר וטעים המיוצא בהיקפים 

של מיליוני תיבות לעונה. בעת האחרונה פותח גם זן 

ה"סטארלייט" - בן דודו האדום.

AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL SCIENCES

חקלאות וסביבה

צילום: רועי גרינברג

Photo: Roei Greenberg
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וייס,  פרופ' אהוד  ד"ר אלישיב דרורי, 

ן,  ן לובי ד"ר בת ח ד"ר מלי שלמון-דיבון, 

פרופ' יצחק חביב

מרכז מחקר ופיתוח אזורי יהודה שומרון ובקעת הירדן, 

אוניברסיטת אריאל בשומרון

חוקרים הפיקו DNA מעשרות ממצאי גפן שהתגלו בחפירות 

הזנים  אוסף  עם  אותם  והצליבו  בישראל  ארכאולוגיות 

כתוצאה מכך  הארץ–ישראלי שאספו בשנים האחרונות. 

הצליחו לאתר זנים ששימשו לייצור יין והיו נפוצים בעת 

יין  לייצור  העתיקה לפני כ–3,000 שנה. המחקר הביא 

ישראלי מודרני על בסיס זנים שנשתמרו מתקופת התנ"ך.

Dr. Elyashiv Drori, Prof. Ehud Weiss, 

Dr. Mali Salmon-Divon, 

Dr. Bat-Chen Lubin, Prof. Itshak Haviv
East Regional Research and Development Center, 

Judea, Samaria and Jordan Valley, Ariel University

These researchers obtained DNA from scores of vine 
remnants found in archeological digs in Israel and 
compared them with a collection of local Israeli 
varieties they had collected in recent years. In that 
way, they identified several varieties that were used 
for wine and were prevalent about 3,000 years ago. 
This research led to the production of modern Israeli 
wine based on varieties that have survived since 
the Biblical period.

Developing 
Modern Wine from 
Vines of the Bible

פיתוח 
יין מודרני 

מזני גפן תנ"כיים

AGRICULTURE / ENVIRONMENTAL SCIENCES

חקלאות וסביבה

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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)IDE Technologies ,צילום: רועי גרינברג )מתקן ההתפלה חדרהPhoto: Roei Greenberg (Hadera Desalination Plant, IDE Technologies) |
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פיתוח ממברנה מסחרית 
להתפלת מים 

 (2008-1916) פרופ' סידני לוב 

פרופ' סריניווסה סורירג'אן 

אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס

תהליך האוסמוזה ההפוכה מאפשר להפריד מלחים ומזהמים 

אחרים ממים ביעילות רבה ובהשקעת אנרגייה נמוכה יחסית 

לשיטות אחרות. קרום )ממברנה( עמיד וגמיש שפיתחו החוקרים 

הביא ליישום התהליך בהיקף ענק בתעשיית התפלת המים, 

והפיתוח עומד כיום בבסיסם של מתקני ההתפלה הגדולים 

שפעל  בעולם  השני  ההתפלה  מתקן  את  ובעולם.  בארץ 

בשיטה זו הקים פרופ' לוב בקיבוץ יטבתה בשנת 1968.

 Development of a 
Commercial Membrane 
for Desalination

Prof. Sidney Loeb (1916-2008) 
Prof. Srinivasa Sourirajan
Ben-Gurion University of the Negev 

and UCLA

Reverse osmosis is a highly efficient and less energy 
demanding process for separation of salts and other 
pollutants from water. A durable and flexible membrane 
developed by these researchers led the desalination 
industry to apply reverse osmosis on a massive scale. 
Today, major desalination facilities in Israel and around 
the world are based on this development.  The second 
reverse osmosis desalination facility in the world 
based on this method was constructed by Prof. Loeb 
at Kibbutz Yotvata in 1968.
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 - ElectroInk
הדיו האלקטרוני הראשון 

בעולם לדפוס מסחרי 

נדא ני ל ב

HP, אינדיגו

דיו נוזלי טעון חשמל, רשום בפטנטים, להדפסה דיגיטלית 

איכותית של דפוס מסחרי הומצא ופותח לראשונה בישראל. 

לתעשיית  הדיגיטליים  היתרונות  את  הביאה  הטכנולוגיה 

הדפוס, שעד להמצאה הייתה אנלוגית. היא הובילה לפיתוח 

מכונות דפוס דיגיטליות המאפשרות הדפסה ישירה מהמחשב 

ולמהפך בשיטות ההדפסה הקיימות. יותר מ–6,000 מכונות 

דפוס המבוססות על טכנולוגיה זו, כולן תוצרת כחול לבן, 

נמצאות כיום בשימוש ב–120 מדינות בעולם.

ElectroInk - The World's 
First Electronic Ink for 
Commercial Printing

Benny Landa
Indigo, HP

Patented, electrically charged liquid ink for high-
quality commercial digital printing was first invented 
and developed in Israel. This technology bestowed 
the advantages of digital technology on the printing 
industry, which had been entirely analog until then. 
Digital printing presses became possible that print 
directly from the computer and revolutionized printing 
methods. More than 6,000 printing presses based 
on this technology, all made in Israel, are currently 
operating  in  120 countries  throughout  the world.
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Intel’s 
New Generation 
Processors

מעבדי 
הדור החדש 

של אינטל

נדסי מרכזי הפיתוח, אינטל חיפה ויקום מה

נטל ישראל אי

מעבדי הדור השישי של אינטל נחשבים לחדשניים 

ביותר שפיתחה החברה עד כה, והם בעלי מהירות 

בחשמל.  ניכר  וחיסכון  משופרת  גרפיקה  גבוהה, 

יותר  דקים  ניידים  למחשבים  משמשים  המעבדים 

שנים  ארבע  העולם.  ברחבי  קלים  לוח  ולמחשבי 

פיתחו צוותי המהנדסים את המעבדים והם מיוצרים 

בטכנולוגיית ייצור של 14 ננומטר.

Engineers from Intel’s Development 
Centers, Haifa and Yakum, Intel Israel

The 6th generation Intel Core processors o ffer the 
company’s highest performances ever, with higher 
speeds, enhanced graphics and significant power 
savings. As such, they are used in ever-thinner, 
ever-lighter laptop PCs and tablet computers all 
across the world. It took the engineering teams 
4 years to develop these state-of-the-art processors, 
which are manufactured using the leading-edge 
14-nanometer manufacturing technology.



46



47

פרופ' יוסף ישורון, ד"ר שוקי וולפוס

GridON ,אוניברסיטת בר–אילן

הגידול בצריכת החשמל וחיבור מקורות אנרגייה נוספים 

מעלים את זרמי הקצר ומביאים להפסקות חשמל רבות. 

חשמל  רשתות  לשימוש  המיועד  המדענים  של  הפיתוח 

בעולם בולם את זרמי הקצר, מונע הפסקות חשמל, משפר 

מקורות  חיבור  ומאפשר  ויעילותה  הרשת  אמינות  את 

החשמל  ברשת  כבר  מותקן  הפיתוח  נוספים.  אנרגייה 

הבריטית ומשרת עשרות אלפי צרכנים.

Prof. Yosef Yeshurun, Dr. Shuki Wolfus
Bar-Ilan University, GridON

The increase in power consumption and connection 
of additional energy sources raises fault currents 
which damage the electrical grid reliability. The 
scientists developed a concept for use in electricity 
grids throughout the world, which limits fault 
currents - thereby preventing blackouts, improving 
grid reliability and efficiency, and enabling the 
connection of energy sources including renewable 
energy. This technology is already installed in the UK 
network, serving tens of thousands of customers.
 

GridON - Preventing 
Power Outages in 
High Voltage Grids

GridON - למניעת 
הפסקות חשמל 

ברשתות מתח גבוה
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Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Israel Space Agency – Ministry of Science and 

Technology, Israel Aerospace Industries, Elbit Systems 

Electro-optics – Elop, RAFAEL – Advanced Defense 

Systems, French Space Agency – CNES

This remote sensing satellite uses a multi-spectral 
camera to research and monitor vegetation, agriculture, 
irrigation efficiency and pollution of lakes and seas.  
An Israeli-developed electric ion propulsion system 
has been installed, for the first time, in this satellite. 
The satellite was successfully launched into orbit in 
August 2017.

סוכנות החלל הישראלית שבמשרד המדע והטכנולוגיה, 

תעשייה אווירית לישראל, אלביט מערכות אלקטרו–

אופטיקה אל–אופ, רפאל - מערכות לחימה מתקדמות, 

סוכנות החלל הצרפתית

ונוס הוא לוויין חישה מרחוק המצויד במצלמה בעלת מספר 

רב של צבעים למטרות חקר וניטור צמחייה, חקלאות, יעילות 

השקיה וזיהומים בימים ובאגמים. בלוויין מוטמעת בפעם 

הראשונה מערכת הנעה בטכנולוגיה חשמלית–יונית שפותחה 

בישראל. ונוס שוגר בהצלחה למסלולו בחלל באוגוסט 2017.

ונוס - לוויין מחקר 
לאיכות הסביבה

VENμS Environmental 
Research Satellite

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Dr. Meir Ariel
Herzliya Science Center

DUCHIFAT 1 is the first Israeli nanosatellite and the 
only satellite designed by high school students that 
is still operational in space today. It was launched on 
June 19, 2014. DUCHIFAT 2 is an Israeli nanosatellite 
for measuring the electron density of the lower 
thermosphere. It was built at the Herzliya Science 
Center by high school students from all over the 
country. The satellite was launched into orbit from 
the international space station in May 2017.

ד"ר מאיר אריאל

המרכז למדעים הרצליה

עד  של  במשקל  )לוויין  הזעיר  הלוויין  הוא   1 דוכיפת 

ולוויין התלמידים הפעיל  ישראל  10 ק"ג( הראשון של 

היחיד בעולם. הלוויין שוגר ב–19 ביוני 2014. דוכיפת 

2 הוא לוויין זעיר ישראלי למיפוי הפלזמה בתרמוספרה 

בידי  הרצליה  המדעים  במרכז  נבנה  הלוויין  התחתונה. 

תלמידי תיכון מרחבי הארץ. הלוויין שוגר למסלולו בחלל 

בתחנת  המותקנת  רובוטית  זרוע  באמצעות   2017 במאי 

החלל הבין–לאומית.

The First Israeli 
Nanosatellite

הלוויין הזעיר הראשון 
של ישראל

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Photo: Ziv Korenצילום: זיו קורן |
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נדסי החברה והחברות השותפות מה

רפאל - מערכות לחימה מתקדמות

המערכת פותחה בזמן שיא של פחות משנתיים וחצי 

על ידי מהנדסים ברפאל. המערכת יירטה אלפי רקטות 

שנורו על מדינת ישראל והצילה את חייהם של אזרחים 

ישראלים רבים. כיפת ברזל זכתה בפרס ביטחון ישראל 

ובפרסים נוספים בעולם על הצלחתה ועל ייחודיותה.

Developed in a record time of less than 2.5 years 
by Rafael’s engineers and its partner industries, 
Iron Dome has intercepted thousands of rockets 
that have been fired at Israel, saving the lives of 
countless Israeli civilians. Iron Dome won the Israel 
Security Award and other international awards, for 
its groundbreaking success and uniqueness.

Iron Dome - 
Rocket and Mortar Air 
Defense System

מערכת "כיפת ברזל"
להגנה אווירית מפני 

רקטות ופצמ"רים

The Company’s Engineers 
And Partner Industries 
RAFAEL – Advanced Defense Systems
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דב מורן )ורושמי הפטנט האחרים: 

ן( אמיר באן ואורון אוגד

אמ–סיסטמס (שנמכרה לסנדיסק)

החסן נייד הוא מכשיר זעיר מבוסס זיכרון הבזק וממשק 

המכשיר,  אליו.  או  מהמחשב  נתונים  להעברת   USB

הנתונים  את  לשמור  בישראל, מאפשר  ופותח  שהומצא 

ישירות  נתונים  ולהעביר  בנקל  נתונים  לגבות  “בכיס”, 

בין שני מחשבים או שני אנשים. ההמצאה נחשבת אחת 

יוצרו  מ–100 הגדג’טים הגדולים בכל הזמנים. עד כה 

מיליארדי יחידות והמוצר נמצא בשימוש על ידי מרבית 

תושבי העולם.

Dov Moran (For the patent, Amir Ban and 
Oron Ogdan are registered together with him 

as authors)

M-Systems (was sold to SanDisk)

This tiny mobile device, based on  flash memory and 
a USB interface for transferring data from or to the 
computer, was invented and developed in Israel. It 
enables people to keep data in their pockets, easily 
back data up and transfer data directly between two 
people or two computers. The invention is considered 
one of the 100 top gadgets of all time. Billions of units 
have been produced to date, and the product is used 
by most of the world’s population.

DiskOnKey - 
USB Flash Drive

דיסק און קי - 
החסן נייד זעיר לאחסון 

נתונים מהמחשב
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Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Ehud Shabtai, Uri Levine, Amir Shinar
Waze

One of the world’s most widespread applications for 
navigation and traffic reports, based on community 
participation. The application shares real-time traffic 
updates and road conditions reported by drivers 
in the area, and helps everyone save time and gas 
money on their daily commutes. The development was 
initially started as a map-sharing project in 2006, 
and it flourished among drivers in Israel. In 2013, the 
company was purchased by Google.

ן, אמיר שנער אהוד שבתאי, אורי לוי

Waze

 

Waze היא אפליקציית הניווט ודיווחי התנועה מהגדולות 

האפליקציה  משתמשים.  קהילת  על  המתבססת  בעולם 

מאפשרת שיתוף מידע בזמן אמת על עומסי תנועה ודיווחים 

בנסיעות  ודלק  זמן  לחסוך  לנהגים  ומסייעת  מהדרך, 

היום–יומיות שלהם. הפיתוח החל בשנת 2006 בפרויקט 

מפות שיתופי שצבר תאוצה בקרב נהגים בארץ. בשנת 

2013 נרכשה החברה על ידי חברת גוגל.

 - Waze
יחד, נגד הפקקים

Waze - Outsmarting 
Traffic, Together
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Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Prof. Amnon Shashua and his partner 

Ziv Aviram
The Hebrew University of Jerusalem, Mobileye

This researcher invented a system designed to 
prevent accidents by warning the driver in real 
time about dangerous situations and driving 
conditions. The system is original equipment in 
cars built by major automotive manufacturers 
worldwide and it is manufactured in Israel. 
In 2017,  the company was bought by Intel for 
15 billion dollars - the largest sum ever paid for 
the purchase of an Israeli company.

נון שעשוע ושותפו  פרופ' אמ

זיו אבירם

האוניברסיטה העברית בירושלים, מובילאיי

החוקר פיתח מערכת למניעת תאונות דרכים המתריעה 

בזמן אמת על מצבי סכנה ומפגעים בכביש. המערכת 

והיא  בעולם  הגדולים  הרכב  יצרני  רוב  בידי  אומצה 

החברה  נרכשה   2017 בשנת  בישראל.  כיום  מיוצרת 

על ידי חברת אינטל בסכום של 15 מיליארד דולרים, 

העסקה הגדולה ביותר בתולדות המשק הישראלי.

Mobileye - an Accident 
Prevention System

מובילאיי - למניעת 
תאונות דרכים

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג



צילום: צ'ק פוינט

Photo: Check Point

פיירוול לאבטחת 
רשת המחשבים

גיל שויד

צ'ק פוינט

טכנולוגיה  שהציע  הראשון  המוצר  היה  פיירוול-1 

חדשנית להגנה על רשתות מחשבים מפני פריצה וחדירה. 

 Stateful Inspection–המוצר מתבסס על טכנולוגיית ה

מידע  ניתוח  על–ידי  חדירה  ניסיונות  לזהות  היודעת 

נרשם  הטכנולוגיה  על  התקשורת.  בתעבורת  מתקדם 

פטנט, ומאז השקתה בשנת 1993 ועד היום, הטכנולוגיה 

היא הבסיס להגנת רשתות מחשבים ומִגנה על מיליוני 

משתמשים ברחבי העולם.

Firewall for 
Computer Network 
Security

Gil Shwed
Check Point

Firewall-1 was the first product to offer an innovative 
technology to defend computer networks from 
penetration. The product, based on the patented 
Stateful Inspection technology, can recognize infiltration 
attempts using advanced information analysis of 
communication traffic. Since its launch in 1993 this 
technology has been the foundation for protecting 
computer networks and defending millions of 
users all over the world.
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פרופ' משה שהם

מזור רובוטיקה 

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

הרובוט פותח במעבדה לרובוטיקה רפואית והפך למוצר 

עמוד  לחוליות  מוצמד  הרובוט  ניתוח.  בחדרי  מבוקש 

המנתח  את  ומנחה  המנותח  של  לראשו  או  השדרה 

פועל  הוא  אנושית.  ביד  אפשריות  שאינן  דיוק  ברמות 

דימות  בדיקות  בסיס  על  המנתח  שבונה  תכנית  פי  על 

של המטופל ומאפשר לנתח בדיוק, בבטיחות ובפולשנות 

מזערית. הרובוט נמצא בשימוש ביותר ממאה בתי חולים 

בעולם ובעזרתו נותחו יותר מ–15,000 איש.

רובוט "רנסנס" לניתוחי 
עמוד שדרה ומוח

Prof. Moshe Shoham
Mazor Robotics, 

Technion – Israel Institute of Technology

The robot was developed in the laboratory of medical 
robotics and became an essential tool in operating 
rooms. It is attached to the patient’s vertebras or head, 
and guides the surgeon with levels of precision that 
are not possible by the human hand. The robot moves 
according to the surgical plan, based on patient’s 
imaging studies, facilitating greater accuracy, safety 
and a minimally invasive approach. The robot is being 
used in more than 100 hospitals around the world, 
and over 15,000 people were operated with it.

Renaissance Robot 
for Spine and 
Brain Surgery

צילום: אסף שילה 

Photo: Assaf Shilo57



58

Tel Aviv University, Weizmann Institute of Science, 

Technion – Israel Institute of Technology

A huge system of state-of-the-art detectors, developed and built in 
Israel, is central to the operation of the ATLAS experiment operating 
at the European Organization for Nuclear Research (CERN). The 
experiment documents high-energy collisions initiated by the world’s 
largest particle accelerator. The Israeli detector system identifies 
muons, which are elementary particles created by the collision 
of energetic counter-rotating proton beams. The protons collide 
at a very high rate, and the products of their collision decay in a 
split second. Once the Israeli system identifies a muon, a signal is 
issued calling for a precise recording of the unusual events in the 
ATLAS detector, so that the nature and properties of the collision 
products may be later investigated. The Israeli detectors were a vital 
component in the discovery of the long-sought Higgs Boson in 2012.

Muon Detectors in the 
World’s Largest Scientific 
Experiment

אוניברסיטת תל אביב, מכון ויצמן למדע 

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל 

המיואונים הם חלקיקי יסוד זעירים הנוצרים בהתנגשות אלומות אנרגטיות 

ההתנגשות  תוצרי  אך  עצום,  הפרוטונים  התנגשויות  קצב  פרוטונים.  של 

מתפרקים לאחר שבריר של שנייה. ניסוי "אטלס" מתעד את ההתנגשויות 

במעבדה  בעולם  הגדול  החלקיקים  במאיץ  המתרחשות  גבוהות  באנרגיות 

האירופית לחקר הגרעין CERN. נדבך מרכזי בניסוי הוא מערך ענק של 

גלאים מתוחכמים לזיהוי מיואונים שפותחו ונבנו בארץ. זיהוי של מיואון 

של  מדויקת  ולבחינה  לרישום  אות  נותן  הישראלית  המערכת  באמצעות 

מאורעות נדירים בגלאי "אטלס" ומאפשר לחקור את טיבם ומאפייניהם 

של תוצרי ההתנגשויות האלה. הגלאים הישראליים היו מרכיב חיוני לגילוי 

בוזון היגס בשנת 2012. 

גלאי מיואונים בניסוי המדעי 
הגדול בעולם
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פרופ' שרית קראוס

אוניברסיטת בר–אילן

החוקרת פיתחה מערכות מחשב אינטליגנטיות המתקשרות 

בהן: קלינאית  והבולטות  בני אדם,  ביעילות רבה עם 

תקשורת וירטואלית המסייעת במתן טיפול מרחוק, מערכת 

לנהל  ומערכות המסוגלות  המדמה חדר חקירות משטרתי 

בארץ  ומגוונת  ייחודית  תרומה  לפיתוחיה  ומתן.  משא 

ואת היישומים שלהם אפשר למצוא במיזמים  ובעולם, 

להגברת האבטחה בנמלי תעופה, לחיסכון בצריכת אנרגייה 

ברכבים ולשיפור השירות בקופות חולים. 

Prof. Sarit Kraus
Bar-Ilan University

This researcher has developed intelligent computer systems 
that can interact proficiently with people. These systems 
include an automated speech therapist that can treat 
people remotely, a simulation of a police interrogation 
room, and automated negotiators. Her innovative work 
has made unique and diverse contributions in Israel and 
abroad, and its applications can be found in projects for 
increasing airport security, maximizing energy savings in 
cars and improving services from health care providers. 

Intelligent 
Computer 
Systems

מערכות ממוחשבות 
בעלות 

בינה מלאכותית
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פר ד"ר עמית גו

ReWalk Robotics חברת

שלד חיצוני שפותח מאפשר למשותקי גפיים תחתונות לקום 

מכיסא הגלגלים, ללכת, לעלות ולרדת במדרגות ולשבת מתוך 

שליטה בפעולות השונות. השימוש בפיתוח בחיי היומ–יום 

תורם לשיפור משמעותי בבריאותם ולחיזוק ההערכה העצמית 

שלהם והיכולת לעשות פעולות ופעילויות שאי אפשר לעשותן 

בכיסא גלגלים. הפיתוח הוצג באירועים רבים ובתקשורת 

החשובות  הישראליות  ההמצאות  אחת  ונחשב  העולמית 

בעשור האחרון. החברה ביצעה הנפקה מוצלחת ונסחרת 

כיום בבורסת נאסד"ק.

Dr. Amit Goffer
ReWalk Robotics

The Exoskeleton enables paraplegics to get up from 
the wheelchair, walk, go up and down stairs and 
sit, all under their own control. When used in the 
patient’s day-to-day life, this invention contributes 
to a significant improvement in health, reinforces 
self-esteem and extends the patient’s range of 
ability to actions and activities which cannot be 
performed from a wheelchair. This development has 
been presented at numerous events and in the global 
media as one of the important Israeli inventions in 
the last decade. The company conducted a successful 
IPO and is currently traded on  NASDAQ.

ReWalk - An Exoskeleton 
that Enables Paraplegics 
to Walk Again

ReWalk - שלד חיצוני 
המאפשר למשותקי גפיים 

תחתונות ללכת מחדש
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Lior Haramaty, Alon Cohen
VocalTec (merged with magicJack)

The company developed the first software that 
made it possible to conduct voice conversations via a 
personal computer using the Internet and computer 
networks. This development was patented and led 
to the creation of voice over Internet protocol (VoIP) 
and the establishment of many companies, both in 
Israel and around the globe. The product was used 
to transmit phone calls while substantially reducing 
call rates, and laid the foundations for many popular 
applications we use today. 

Transmitting Voice 
Conversations via 
the Internet

ליאור הרמתי, אלון כהן 

ווקלטק (התמזגה עם מג'יקג'ק)

 

החברה פיתחה בפעם הראשונה תוכנה לניהול שיחות 

קול במחשב האישי באמצעות האינטרנט ורשתות מחשבים. 

תחום  ליצירת  שהוביל  והוא  פטנט  נרשם  הפיתוח  על 

של  ולהקמתן   )VoIP( האינטרנט  גבי  על  הקול  שיחות 

חברות רבות בארץ ובעולם העוסקות בתחום. המוצר שימש 

להעברת שיחות טלפון ולהוזלה משמעותית של תעריפי 

רבים  פופולריים  ליישומים  הבסיס  את  והניח  השיחות, 

שבהם אנו משתמשים כיום.

העברת שיחות קול 
על גבי האינטרנט
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Dr. Yossi Yovel
Tel Aviv University

Miniature sensing devices, based on the Global 
Positioning System (GPS) and other sensors such 
as ultrasonic microphones, enable the researchers 
to study the social life of bat colonies with 
unprecedented detail. The research sheds new light 
on the social behavior of these flying mammals, for 
the first time ever, providing a new, clearer picture 
of their communication and search for food, their 
navigation skills and their swarming behavior in 
the wild.

Steering 
with the Bats

לנווט 
עם העטלפים

יוסי יובל ד"ר 

אוניברסיטת תל אביב

 )GPS( מכשירי מעקב זעירים המבוססים על איכון לווייני

מאפשרים  קולי  על  מיקרופון  כמו  נוספים  וחיישנים 

של  התנהגותן  את  תקדים  חסר  בדיוק  לנתח  לחוקרים 

קבוצות עטלפים. המחקרים שופכים אור חדש על חייהם 

של היונקים המעופפים ומאפשרים בפעם הראשונה לקבל 

תמונה ברורה כיצד עטלפי בר מחפשים מזון, מנווטים 

גדולות  בקבוצות  ומתקשרים  קילומטרים  מאות  פני  על 

בסביבתם הטבעית.

צילום: יינס ריידל

Photo: Jens Rydell
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אוניברסיטת תל אביב, מרכז ידע גליל עליון (מיג"ל)

החוקרים הראו שחיידקים כגון חיידק המעיים אשריכיה קולי יכולים 

המנגנונים  את  וחקרו  נמצאים,  הם  שבה  הטמפרטורה  את  לזהות 

עלייה בטמפרטורה. הממצאים  עם  להתמודד  לחיידקים  המאפשרים 

הביאו לפיתוח חיישנים רגישים לשינויי טמפרטורה ולהבנת השפעת 

הטמפרטורה על חיידקים מחוללי מחלות. לתוצאות המחקר חשיבות 

של  גנטי  לפיתוח  תורמים  והם  הגלובלית  ההתחממות  נוכח  גדולה 

חיידקים, צמחים ובעלי חיים בעלי שרידות משופרת בטמפרטורות גבוהות.

Prof. Eliora Z. Ron, Dr. Dvora Biran, 
Dr. Ran Rosen, Dr. Eyal Gur
Tel Aviv University, MIGAL Galilee Research Institute

Having shown that bacteria – such as the intestinal Escherichia 
coli – respond to the temperature of their environment, 
researchers studied the mechanisms that enable the bacteria 
to cope with increased temperature. Their findings led to 
understanding the molecular mechanisms regulating this 
response as well as the effect of temperature on pathogenic 
bacteria and enable the development of sensors that detect 
temperature changes. Results of this study are highly 
important in view of global warming, and may contribute to 
the development of genetically enhanced survivability at high 
temperatures for bacteria, plants and animals.

Study of Bacterial 
Mechanisms for Coping 
with Temperature Change

גילוי מנגנוני תגובה 
של חיידקים 

לשינויי טמפרטורות
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צילום: ד״ר דבורה בירן וד״ר רן רוזן

Photo: Dr. Dvora Biran and Dr. Ran Rosen
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פיתוח הביוטכנולוגיה 
לייצור חומרים בעלי ערך 

ממיקרו אצות 
אדומיות ימיות

Developing the 
Biotechnologies of 
Valuable Products from 
Red Marine Microalgae

Photo: Dani Machlisצילום: דני מכליס

פרופ' שוש ארד

אוניברסיטת בן–גוריון בנגב

סוכר  רב  מוקפים  תאיות  החד  האדומיות  האצות  תאי 

)פוליסכריד( סולפטי, מולקולה ייחודית שלה כמה פעילויות 

ביולוגיות: נוגדת חמצון, אנטי דלקתית ומסככת. החוקרת 

למדה את המולקולה הייחודית מהיבטים שונים: פיסיולוגיים, 

שיטה  פותחה  כן,  כמו  ומולקולריים.  מבניים  ביוכימיים, 

הפוליסכריד  תעשייתי.  מידה  בקנה  האצות  לגידול 

כבר נמצא בשימוש בחברת קוסמטיקה מהמובילות בעולם, 

ושימושים פרמצבטיים נמצאים בפיתוח.

Prof. Shosh Arad
Ben-Gurion University of the Negev

The sulfated polysaccharide that encapsulates red 
microalgal cells has been studied intensively by this 
researcher (physiology, biochemistry, chemistry, and 
molecular structure). A unique, large-scale production 
technology has been developed. The novel material – 
with its antioxidant, anti-inflammatory and lubricant 
bioactivities – is already being used in the products 
of a leading international cosmetics company. 
Pharmaceutical development is underway.
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Prof. Zelig Eshhar
Weizmann Institute of Science

The innovative treatment the scientist developed 
is based on the genetic engineering of the immune 
system's T cells to selectively attack cancer cells. 
This method is now on the forefront of biomedical 
drug development, and medical trials based on 
this research are showing promising results.

פרופ' זליג אשחר

מכון ויצמן למדע

 T טיפול חדשני בסרטן מבוסס על הנדסה גנטית של תאי 

תאים  כנגד  שלהם  בררנית  והפעלה  החיסונית  מהמערכת 

סרטניים. שיטה זו עומדת כיום בחזית הפיתוחים המדעיים–

מראים  עליה  המבוססים  בטיפולים  וניסויים  רפואיים, 

תוצאות חיוביות.

A New Method 
for Recruiting Immune 
Cells to Fight Cancer

שיטה חדשה 
להפעלת תאים חיסוניים 

לטיפול בסרטן
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קופקסון - תרופה 
לטיפול 

בטרשת נפוצה

Copaxone - Drug 
for the Treatment 
of Multiple Sclerosis 

ן  פרופ' מיכאל סלע, פרופ' רות ארנו

וד”ר דבורה טייטלבאום 

מכון ויצמן למדע

המולקולה גלטירמר אצטט, פרי מחקריהם של המדענים, 

פותחה לתרופה המשפרת את איכות חייהם של בני–אדם 

רבים ברחבי העולם. 

"קופקסון" היא תרופת המקור הישראלית הראשונה.

Prof. Michael Sela, Prof. Ruth Arnon 
and Dr. Dvora Teitlelbaum
Weizmann Institute of Science

The glatiramer acetate molecule, the product of the 
research, was developed into a drug that has improved 
the lives of many people in different countries.
Copaxone is Israel's first ethical (original) drug.
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Nanoghosts - 
Targeting Cancer

ננו שלדים - קליע הקסם 
לטיפול בגידול הסרטני 

פרופ' מרסל מחלוף

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

ננו–שלדים, אשר  ננו–חלקיקים המכונים  החוקרים פיתחו 

יכולת  המדגימים  תאים  של  החיצוני  הקרום  מן  מופקים 

החוקרים  סרטניים.  גידולים  במגוון  ספציפית  התמקדות 

שונות  בתרופות  אלו  ננו–שלדים  לטעון  שאפשר  הראו 

בסוגים  להתמקד  התאים  של  יכולתם  על  שמרו  הם  וכי 

את  מעכבים  בעודם  גידולים  של  שונים  ובשלבים  שונים 

התפתחותם עיכוב ניכר.

Doxil (Caelyx) 
for Cancer Treatment 

דוקסיל )קאליקס( 
לטיפול בסרטן 

Photo: Roei Greenberg

יזון  ופרופ' אלברטו גב ץ  פרופ' יחזקאל ברנהול

האוניברסיטה העברית בירושלים

 
דוקסיל היא הננו–תרופה הראשונה בעולם שפותחה לטיפול 

בסוגי סרטן שונים. החוקרים פיתחו ננו–ליפוזום,  מבנה 

דמוי כדור שקוטרו כ–100 ננומטר, הבנוי מקרום שומני 

המקיף נוזל מימי שבו “כלואה" התרופה האנטי–סרטנית 

הננו–ליפוזום  כננו–גביש.  גבוה  בריכוז  )דוקסורוביצין( 

מפחית  בעת  ובה  הסרטנית  לרקמה  התרופה  את  מוביל 

מאריכה  התרופה  בריאות.  לרקמות  התרופה  רעילות  את 

חיים ומשפרת את איכות חיי המטופלים. התרופה נמצאת 

בשימוש נרחב בכל העולם ומטופלים בה רבבות חולים.

Prof. Marcelle Machluf
Technion – Israel Institute of Technology

The researchers developed nanoparticles, called 
nanoghosts, for improved drug delivery. Produced 
from the membrane of cells, they possess natural 
targeting capabilities to various cancers. Nanoghosts 
can be loaded with different drugs and retain the 
selective targeting capabilities of their source cells 
while leading to dramatic tumor growth inhibition. 

Prof. Yechezkel Barenholz and 
Prof. Alberto Gabizon
The Hebrew University of Jerusalem

Doxil (known as Caelyx in Canada and Europe) is the 
world’s first nanomedicine developed for treating 
cancer of various forms. The researchers developed a 
nano-liposome, a tiny (nano) ball measuring approximately 
100 nanometers in diameter (one ten-thousandth of 
a millimeter), where a fatty membrane surrounds a 
watery liquid in which the anti-cancer drug (doxorubicin) 
has been “trapped” at high concentration in the form 
of a nanocrystal. The nano-liposomes direct the drug 
to cancerous tissues and, at the same time, make the 
drug less toxic to healthy tissues. The drug lengthens 
patients’ survival and improves their quality of life. 
At present, this drug is used worldwide to the benefit 
of tens of thousands of patients.

צילום: רועי גרינברג
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The Genetics of Hearingהגנטיקה של השמיעה

פרופ' קרן אברהם

אוניברסיטת תל אביב

 
המחקר על הגנטיקה של השמיעה סייע להבין כיצד פועל 

השאר  בין  והגנטית.  המולקולרית  ברמה  השמיעה  חוש 

זיהתה החוקרת גנים מרכזיים המעורבים במערכת השמע, 

חקרה את חשיבותם בהתפתחות התקינה של חוש השמיעה 

גורמים  ובתפקודם  הגנים  ברצף  שיבושים  כיצד  והבינה 

לחירשות תורשתית. מחקריה הניחו את היסודות לפיתוח 

טיפולים עתידיים בחירשות גנטית ודרכים למניעתה.

Prof. Karen B. Avraham
Tel Aviv University

Research into the genetics of hearing has increased 
the understanding of how our sense of hearing works 
at the molecular and genetic level. Among other 
accomplishments, this  researcher identified key genes 
that are involved in the auditory system, investigated 
the importance of normal development of hearing 
and learned how hereditary deafness derives from 
disruptions in the sequence and functioning of genes. 
Her findings are the foundation for developing new 
treatments to counteract genetic deafness and new 
ways to prevent it.

BIOMEDICAL / LIFE SCIENCES

רפואה ומדעי החיים





76

BIOMEDICAL / LIFE SCIENCES

רפואה ומדעי החיים

AZILECT - 
Drug for 
Parkinson’s Disease

אזילקט - 
תרופה 

למחלת פרקינסון

ג ן פינבר פרופ' מוסה יודעים, פרופ' ג'וה

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

בשנות ה–70 גילו החוקרים את מולקולת "רסג'ילין". כיום התרופה 

משווקת בעולם בשם אזילקט. התרופה מיועדת לטיפול יחיד 

)בלא שילוב "לבודופה"( במחלת פרקינסון או לטיפול משולב 

)עם "לבודופה"(. אזילקט מאטה את מותם של תאי עצב ואת 

התקדמות מחלת פרקינסון.

Prof. Moussa B.H. Youdim, Prof. John Finberg
Technion – Israel Institute of Technology

These researchers discovered the molecule "rasagiline" in the 
1970s. Now the drug is marketed globally as AZILECT. AZILECT 
is indicated for the treatment of Parkinson's disease (PD) 
as monotherapy (without levodopa) or as adjunct therapy 
(with levodopa). AZILECT slows down neuron death and the 
progression of Parkinson’s disease.



77 Photo: Ethan Vitkonצילום: איתן ויתקון |





79

BIOMEDICAL / LIFE SCIENCES

רפואה ומדעי החיים

Illustration: Amiram Eini, Photo: Roei Greenbergאיור: עמירם עיני, צילום: רועי גרינברג 

ן, פרופ' מיכאל חורב,  נשטוק-רוזי פרופ' מרטה וי

ד"ר זאב תא-שמע

האוניברסיטה העברית בירושלים

פיתוח תרופה בשימוש קליני שמטרתה לשפר את המצב 

הקוגניטיבי ולעכב התפתחות של שיטיון בחולי אלצהיימר 

ופרקינסון.

Prof. Marta Weinstock-Rosin, 
Prof. Michael Chorev, Dr. Zeev Ta-Shma
The Hebrew University of Jerusalem

This medicine, which is in clinical use, can improve 
cognitive function and slow the progression of 
dementia in patients with Alzheimer’s disease and 
dementia of Parkinsonism.

Exelon - A Drug for the 
Treatment of Dementia

אקסלון - תרופה לטיפול 
במחלות שיטיון
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Technological Application 
of the Molecular 
Recognition and Assembly 
Mechanisms Behind 
Degenerative Disorders

הבנת המנגנונים 
בתאים האחראים 

למחלות ניווניות
והשימושים 

הטכנולוגיים בהם

Painting: Dr. Michal Gavishציור: ד"ר מיכל גביש 

The Research Group Headed by Prof. Ehud Gazit: 
Dr. Lihi Adler-Abramovich, Aviad Levin, 
Zohar Arnon
Tel Aviv University

The researchers discovered how materials in a living 
cell organize into ordered nanostructures. This self-
organization studied by the researchers plays a role 
in various degenerative and metabolic disorders. The 
researchers found that nano-spheres, nano-fibrils, 
nano-plates and other nanostructures formed in this 
way have mechanical, optical and electrical properties 
that make them useful for energy storage and light 
emission. This technology was commercialized and 
is currently at the development stage.

קבוצת המחקר בראשותו של פרופ' אהוד גזית: 

ן,  ד"ר ליהי אדלר-אברמוביץ, אביעד לוי

נון זוהר אר

אוניברסיטת תל אביב

החוקרים גילו את צורת התארגנותם של חומרים בתא החי 

זו משחקת  יכולת ארגון  ננומטרי.  למבנים בקנה מידה 

החוקרים  שונות.  ומטבוליות  ניווניות  במחלות  תפקיד 

גילו כי לננו–צינורות, לננו–כדורים, לננו–משטחים ולמבני 

ננו אחרים המיוצרים בדרך זו תכונות מכניות, אופטיות 

אור.  ולפליטת  אנרגייה  לאגירת  המשמשות  וחשמליות 

הטכנולוגיה מוסחרה ונמצאת בשלב פיתוח.
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PillCam - for Diagnosing 
and Monitoring 
Diseases in 
the Digestive System

- PillCam
גלולה לאבחון מחלות 

במערכת העיכול  

גבריאל עידן ד"ר 

גיוון אימג'ינג/מדטרוניק

הגלולה מכילה מצלמת וידאו שפותחה בישראל ומשמשת 

לאבחון דימום ופתולוגיות במעי הדק כגון גידולי סרטן, 

בליעתה  לאחר  וכיבים.  דלקתיות  מעי  מחלות  פוליפים, 

ומצלמת  העיכול  במערכת  שעות  כ–8  הגלולה  משייטת 

יותר מ–50,000 תמונות. התמונות המתקבלות ממצלמת 

הגלולה מועברות לסרטון וידאו, והוא נמסר לאבחון רפואי. 

יותר מ–2.5 מיליון איש בעולם כבר אובחנו באמצעות הגלולה.

Dr. Gabriel Idan
Given Imaging/Medtronic

A capsule containing a miniature video camera was 
developed in Israel for diagnosing and monitoring 
sources of bleeding and Crohn’s disease in the small 
intestine. After the capsule is swallowed, it travels 
for about 8 hours through the digestive system, 
taking over 50,000 images. The photographs taken 
by the capsule’s camera are then downloaded into 
a video that the physician can review. More than 
2.5 million patients throughout the world have 
benefited from this technology.

צילום: גיוון אימג'ינג, עיבוד: רועי גרינברג

Photo: Given Imaging, Photo Processing: Roei Greenberg



Prof. Hossam Haick
Technion – Israel Institute of Technology

The system is a pipeline technology that promises 
a rapid and noninvasive diagnostic tool for cancer 
and other diseases. Easily deployed and equipped with 
nanosensors, the system samples exhaled breath and 
decodes it. Data is then transferred via mobile phone to a 
data processing system for analysis . From there, results 
and recommendations are sent to the physician.

Sni ffPhone - Mobile 
Disease Diagnostics

סניפון - טכנולוגיה 
לאבחון מחלות על בסיס 

דגימת הבל פה

ם חאיק פרופ' חוסא

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

 
מהיר  אבחון  מציעה  פיתוח  בתהליכי  הנמצאת  המערכת 

של סרטן ומחלות נוספות על סמך הבל פיו של הנבדק. 

היכולים  זעירים  במערכי–חיישנים  מצוידת  הטכנולוגיה 

"לקרוא" סמנים כימיים של המחלה דרך הבל הפה ומאפשרת 

מועברים  הנתונים  רגיל.  תפקוד  והמשך  פשוט  תפעול 

מהמערכת באמצעות הטלפון הנייד למערכת עיבוד מידע 

המפענחת אותם ומפיקה תוצאות והמלצות נוספות לרופא.

BIOMEDICAL /LIFE SCIENCES

רפואה ומדעי החיים

צילום: רועי גרינברג

Photo: Roei Greenberg 82
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פרופ' אלי שפרכר, ד"ר ז'אנה נוסבק,  

ד"ר עופר שריג

המרכז הרפואי ת"א ע"ש סוראסקי (איכילוב)

להיוולד  לאנשים  הגורמת  נדירה  מחלה  חקר  באמצעות 

בלא טביעת אצבע ועם תחושה לקויה בקצות האצבעות, 

גילו החוקרים את הגן האחראי ליצירת טביעות אצבעות. 

מעבר לסיוע לחולים עצמם, המחקר עשוי ללמד רבות על 

היבטים ביולוגיים נוספים, שכן הגן שהתגלה שותף בבקרה 

על ההתפתחות התקינה של מרכיבים רבים ברקמת העור.

Prof. Eli Sprecher, Dr. Janna Nousbeck, 
Dr. Ofer Sarig
Tel Aviv Sourasky Medical Center (Ichilov)

While investigating a rare disease that causes people 
to be born without fingerprints and with poor sensation 
at their fingertips, the researchers found the gene 
responsible for the formation of fingerprints in humans. 
In addition to helping patients, this discovery has shed 
new light on other aspects of skin biology, since the 
newly found gene seems to regulate the development 
of numerous elements of the skin tissue.

Discovering the Gene 
Responsible for 
Fingerprint Formation

גילוי הגן האחראי 
ליצירת 

טביעות אצבעות

צילום: פרופ' פיטר איטין, עיבוד: רועי גרינברג

Photo: Prof. Peter Itin | Photo Processing: Roei Greenberg
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HUMANITIES / SOCIAL SCIENCES

מדעי הרוח והחברה

Ancient Gold Treasure 
Found at the
Foot of the Temple Mount

Photo: Ouria Tadmorצילום: אוריה תדמור

Dr. Eilat Mazar
The Hebrew University of Jerusalem

A Jewish treasure of 1,400-year-old coins and jewelry 
was unearthed in excavations at the Ophel, south of the 
Temple Mount, in 2013. The rare treasure includes 36 
gold coins bearing the images of Byzantine emperors, 
and a unique 10 cm gold medallion engraved with a 
Temple candelabrum, a ram’s horn and a Torah scroll. 
This discovery is magnificent evidence of the renewed 
presence of Jews in Jerusalem, hundreds of years after 
the Romans exiled them and forbade them to return.

ד"ר אילת מזר

האוניברסיטה העברית בירושלים

ותכשיטים  מטבעות  של  שנים   1,400 בן  יהודי  מטמון 

מזהב וכסף התגלה בשנת 2013 בחפירות ארכאולוגיות 

בין  כולל  המטמון  הר–הבית.  שלמרגלות  העֶֹפל  באתר 

השאר 36 מטבעות זהב שעליהם דיוקנאות של קיסרים 

ביזנטיים ומדליון זהב נדיר בקוטר 10 ס"מ שעליו חרוטים 

סמלי מנורת שבעה הקנים, שופר וספר תורה. הגילוי הוא 

עדות מפוארת לנוכחותם המחודשת של יהודים בירושלים 

לאחר שחלפו מאות שנים מאז גורשו מן העיר על ידי 

הרומאים ולא הורשו לשוב אליה.

גילוי מטבעות זהב 
בעיר דוד
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גב גי מש גנור, ד"ר ח נקל, סער  יוסי גורפי פרופ' 

האוניברסיטה העברית בירושלים

הבסיס  לחיזוק  הובילו  חרס  כתובת  של  ופענוח   גילוי 

ההיסטורי לסיפורי התנ"ך ולאפשרות קיומה של ממלכת 

דוד. כתובת החרס נמצאה בחפירות ארכאולוגיות בחורבת 

ותוארכה למאה העשירית לפני  קיאפה שבעמק האלה 

הספירה. בכתובת הקשה לפענוח זוהו המילים: אל תעש, 

עבד, שופט ומלך. זו הכתובת העברית הקדומה בעולם. 

ארבע כתובות שנחשפו בעת האחרונה מחורבת קיאפה, 

יכולת  התפשטות  על  מעידות  שמש  ומבית  מירושלים 

הכתיבה בימי דוד, צורך בסיסי של כל ִמנהל ממלכתי.

Prof. Yosef Garfinkel, Sa’ar Gnor, Dr. Hagai Misgav 

The Hebrew University of Jerusalem

The discovery and deciphering of an inscription on a 
potsherd added to the historical credibility of Bible 
stories and to the likelihood that the Kingdom of David 
existed. The potsherd was found in archeological digs at 
Khirbet Qeiyafa in the Elah Valley and is dated to the 10th 
century BCE. The inscription was difficult to decipher but 
the following words emerged: “Do not do,” “slave,” “judge” 
and “king.” This is the world’s earliest surviving Hebrew 
inscription. Four inscriptions found recently in Khirbet 
Qeiyafa, Jerusalem and Beit Shemesh indicate that in 
David’s time the ability to write, a basic administrative 
need of any state, was spreading.

צילום: פטר לני, 

אוסף רשות העתיקות, מוזיאון ישראל, ירושלים

The World’s Most 
Ancient Hebrew 
Inscription

הכתובת העברית 
הקדומה בעולם

Photo: Peter Lanyi, 

Collection of the Israel Antiquities Authority, The Israel Museum, Jerusalem
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צילום: 11QPsalmsa, דימות צבע: שי הלוי, 

באדיבות הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה על שם ליאון לוי, רשות העתיקות

רשות העתיקות, 

הספרייה המקוונת של מגילות מדבר יהודה ע"ש ליאון לוי

ימי  בסוף  נכתבו  שרובם  יד  כתבי  לכאלף  השייכים  מגילות  קטעי  אלפי  של  אוסף 

הבית השני, מהמאה הראשונה לפנה"ס ועד למאה הראשונה לספירה, התגלו במערות 

ובאתרים במדבר יהודה. המגילות כוללות עותקים מכל ספרי המקרא פרט למגילת אסתר, 

ספרים חיצוניים, תפילין, מזוזות וכתבים כיתתיים. המגילות כתובות בעברית, בארמית 

וביוונית. נוסף על כתבים אלו התגלו גם תעודות אישיות ומנהליות מימי מרד בר 

כוכבא. רשות העתיקות עוסקת בשימור ובתיעוד של המגילות באמצעים טכנולוגיים 

מתקדמים ביותר הקיימים כיום.

מגילות מדבר יהודה

HUMANITIES / SOCIAL SCIENCES

מדעי הרוח והחברה
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Photo: 11QPsalmsa, multispectral image: Shai Halevi, 

Courtesy of The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library 

Israel Antiquities Authority

Israel Antiquities Authority, 

The Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library

A collection of thousands of scroll fragments from approximately a thousand 
manuscripts written at the end of the Second Temple period, from the 1st 
century BCE to the 1st century CE, found in caves and sites in the Judean 
Dessert on the western shore of the Dead Sea. The scrolls include copies of 
every book of the Bible except for the Book of Esther, Apocrypha, phylacteries 
(tefillin), mezuzahs and sectarian texts. They are written in Hebrew, Aramaic 
and Greek. In addition, a large collection of personal and administrative 
documents were found dated to the Bar Kokhba revolt. The Israel Antiquities 
Authority is engaged in the conservation, preservation and digitization of the 
scrolls using the most advanced technologies available at present.

The Dead Sea Scrolls
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גידול זרעי גפן 
מהתקופה הביזנטית

Vine Seeds Discovered 
from the Byzantine Period

וייסברוד,  פרופ' גיא בר עוז, ד"ר ליאור 

ני ד"ר טלי אריקסון-גי

אוניברסיטת חיפה

קבוצת החוקרים מצאה לראשונה זרעי גפן בנגב מהתקופה 

בזכות  התאפשר  הגילוי  שנים.  כ–1,500  לפני  הביזנטית 

חפירה ארכאולוגית באשפות העיר חלוצה שבגן–הלאומי 

חולות חלוצה. החפירה כללה שיטות ניפוי קרקע מתקדמות 

יכולות  על  גנטי  מחקר  יאפשר  הגילוי  הזרעים.  לאיתור 

הזרעים לשרוד באקלים המדבר. אפשר שבעתיד ייתוספו 

היכולות האלה לזרעי הגפן בני ימינו.

Prof. Guy Bar-Oz, Dr. Lior Weissbrod, 
Dr. Tali Erickson-Gini
University of Haifa

This research group was the first to find vine seeds 
from the Negev of the Byzantine period (about 
1,500 years ago). The finding was the achievement 
of an archeological dig among the waste mounds 
of the town of Halutza, located in the Holot Halutza 
National Park. The dig involved advanced soil-
screening methods aimed at locating the seeds. This 
discovery will make possible a genetic study of the 
seeds’ ability to survive in the desert climate, and 
in the future such abilities may even be added to 
present-day vine seeds.

HUMANITIES / SOCIAL SCIENCES

מדעי הרוח והחברה

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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INTERNATIONAL AWARDS NOBEL PRIZE

פרסים בין–לאומיים פרס נובל

1996

Turing Award - 
Developing New Tools 
for Systems Verification

Prof. Amir Pnueli (1941-2009)

Weizmann Institute of Science

As computerized systems become more complex, 
the risk of malfunction increases. An error in an 
autonomous vehicle control system, an inaccuracy in 
the data of a flight management system or a false 
reading in a medical device may lead to the loss of 
life. Prof. Pnueli developed tools and methods to 
verify the operations of such systems. His seminal 
paper was published in 1976, when he was at Tel Aviv 
University. He returned to the Weizmann Institute of 
Science in 1980, and in 1996, his research earned him 
the Turing Award, the most prestigious award in the 
field of computer science.

Photo: Ilan Carmi צילום: אילן כרמי

(2009-1941) נואלי  פרופ' אמיר פ

מכון ויצמן למדע

כך  יותר,  מורכבות  נעשות  ממוחשבות  שמערכות  ככל 

גדל הסיכון לתקלות. שגיאה במערכת בקרה של מכונית 

או  טיסה  לניהול  מערכת  של  במידע  אי–דיוק  נהג,  ללא 

טעות בחישוב במכשיר רפואי עלולים לגרום לאבדן חיי 

אדם. פרופ' פנואלי פיתח שיטות וכלים המאפשרים לאמת 

פעילות תקינה של מערכות כאלו. מאמר מדעי חשוב שלו 

פורסם בשנת 1976 כשעבד באוניברסיטת תל אביב. בשנת 

על  זכה   1996 ובשנת  למדע,  ויצמן  למכון  חזר   1980

מחקריו בתחום זה בפרס טיורינג, הפרס היוקרתי ביותר 

בתחום מדעי המחשב.

פרס טיורינג -  
פיתוח שיטות מתוחכמות 

לאימות מערכות ממוחשבות

INTERNATIONAL AWARDS TURING AWARD

פרסים בין–לאומיים פרס טיורינג





2012

Turing Award - 
The Development 
of Interactive 
Zero-Knowledge Proofs 

פרופ' שפרירה )שפי( גולדווסר בשיתוף 

פרופ' סילביו מיקאלי )ארה"ב(

מכון ויצמן למדע

המדענית ועמיתה למחקר היו חלוצים בתחום המחקר של הוכחות 

אינטראקטיביות באפס ידיעה. מערכות אלו מאפשרות למשל 

מבלי  שלו  הסודי  הקוד  מה  יודע  לוודא שהלקוח  לכספומט 

בשרת  מידע  על  חישובים  לעשות  או  לגלותו;  עליו  שיהיה 

מרוחק מבלי לחשוף את המידע. ב–2012 זכו השניים בפרס 

טיורינג הנחשב לפרס היוקרתי ביותר בתחום מדעי המחשב.

Prof. Shafrira (Shafi) Goldwasser with 

Prof. Silvio Micali (USA)

Weizmann Institute of Science 

This scientist and her research partner pioneered the 
field of provable security. The interactive zero-knowledge 
proof systems they developed enable an ATM user, for 
example, to keep his password secret, only proving that 
he, himself, knows it; or a person to compute using cloud 
technology without revealing his data. In 2012, the two 
received the Turing Award, the most prestigious award 
in computer science.

פרס טיורינג - 
פיתוח הוכחות 

אינטראקטיביות 
באפס ידיעה

INTERNATIONAL AWARDS TURING AWARD

פרסים בין–לאומיים פרס טיורינג

Photo: Roei Greenberg93צילום: רועי גרינברג
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1976

Turing Award - 
Nondeterministic 
Decision-Making 

בשיתוף  פרופ' מיכאל רבין 

נה ס' סקוט פרופ' ד

האוניברסיטה העברית בירושלים, 

אוניברסיטת קרנגי מלון

החוקרים פיתחו מודל חישובי פורץ דרך המאפשר למחשב לקבל 

החלטה לא דטרמיניסטית לגבי הפעולה הבאה שעליו לעשות. 

עם  להתמודד  המסוגלים  אלגוריתמים  פותחו  המודל  בזכות 

מחקרם  על  צפויים.  בלתי  משתנים  הכוללות  מורכבות  בעיות 

הוענק לחוקרים בשנת 1976 פרס טיורינג, הפרס היוקרתי ביותר 

בתחום מדעי המחשב. פרופ' רבין ערך גם מחקרים רבים במבחני 

ראשוניות שתרמו משמעותית בתחומי ההצפנה ואבטחת המידע.

Prof. Michael Rabin with 

Prof. Dana S. Scott  
The Hebrew University of Jerusalem, 

Carnegie Mellon University

These researchers developed a groundbreaking model 
that enables a computer to make a nondeterministic 
decision about the next step it must take. Thanks to 
this model, algorithms were developed that are able to 
handle complexproblems including unexpected factors. 
In 1976, the researchers won the Turing Award, the most 
prestigious award in the field of computer science, for 
their work. Prof. Rabin also has conducted research in 
primality testing that has contributed significantly to 
the fields of encryption and information security.

פרס טיורינג - 
קבלת החלטות 

באמצעות חישוב 
לא דטרמיניסטי

INTERNATIONAL AWARDS TURING AWARD

פרסים בין–לאומיים פרס טיורינג

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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INTERNATIONAL AWARDS NOBEL PRIZE

פרסים בין–לאומיים פרס נובל

2011

פרס טיורינג - 
הסקת מסקנות חישובית 

תחת אי-ודאות 

Turing Award - 
 Machine Reasoning 
Under Uncertainty

 Prof. Judea Pearl
University of California, Los Angeles (UCLA) 

Technion – Israel Institute of Technology 

 Formulation of a theoretical model that enables a 
machine to mimic the activity of the human brain. The 
model revolutionized the field of artificial intelligence 
and enabled a machine to make decisions even when 
lacking all the data. The principles of the model are 
applied in a variety of fields, including the development 
of vaccines, voice recognition and automatic translation. 
In 2011, the researcher won the Turing Award, the most 
prestigious award in the field of computer science.

פרופ' יהודה פרל

אוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס 

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

החוקר יצר מודל תאורטי המאפשר למחשב לחקות את פעולת 

המוח האנושי. המודל הביא למהפכה בתחום האינטליגנציה 

המלאכותית וִאפשר קבלת החלטות על ידי מחשב גם בהיעדר 

נתונים מלאים. עקרונות המודל משמשים במגוון תחומים כגון 

פיתוח חיסונים, זיהוי דיבור ותרגום אוטומטי. בשנת 2011 זכה 

החוקר בפרס טיורינג, הפרס היוקרתי ביותר בתחום מדעי המחשב.

UCLA ,צילום: ריד האצ'יסוןPhoto: Reed Hutchinson, UCLA

INTERNATIONAL AWARDS TURING AWARD
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2010

מדליית פילדס 
במתמטיקה

Fields Medal Award 
in Mathematics

Prof. Elon Lindenstrauss
The Hebrew University of Jerusalem 

This scientist's pioneering research in ergodic theory has 
had an impact on number theory and other mathematical 
disciplines and served as the basis for further research. 
Ergodic theory is a branch of mathematics studying 
the long term behavior of dynamical systems, such as 
various systems arising from physics, that evolve over 
time. In 2010, Prof. Lindenstrauss became the first Israeli 
to win the Fields Medal, often described as the “Nobel 
Prize of Mathematics.”

נשטראוס נד פרופ' אילון לי

האוניברסיטה העברית בירושלים

מחקריו פורצי הדרך בתחום התורה הארגודית פתרו בעיות 

בסיס  ושימשו  המספרים  תורת  כגון  מתמטיים  בתחומים 

להבין  מסייעת  הארגודית  התורה  נוספים.  רבים  למחקרים 

מערכות  כגון  דינמיות  מערכות  של  זמן  לאורך  התנהלות 

לינדנשטראוס  פרופ'  היה   2010 בשנת  שונות.  פיזיקליות 

לישראלי הראשון שזכה במדליית פילדס, "פרס הנובל" של 

תחום המתמטיקה.

INTERNATIONAL AWARDS FIELDS MEDAL

פרסים בין–לאומיים מדליית פילדס

Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג
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Nobel Prize in Economics -  
Human Judgment 
and Decision-Making 
Under Uncertainty

פרס נובל בכלכלה - 
שיפוט וקבלת החלטות

בתנאי אי ודאות

INTERNATIONAL AWARDS NOBEL PRIZE
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2002

נמן  ניאל כה פרופ' ד

פרופ' עמוס טברסקי (1996-1937)

האוניברסיטה העברית בירושלים 

אוניברסיטת פרינסטון

מחקרם של פרופ' דניאל כהנמן ופרופ' עמוס טברסקי עסק 

בשיפוט ובקבלת החלטות בתנאי אי ודאות וחשף מנגנונים 

פסיכולוגיים הגורמים לטעויות שיטתיות, בתנאים הניתנים 

תחום  בהולדת  מרכזי  חלק  היו  המחקר  ממצאי  לחיזוי. 

הכלכלה ההתנהגותית, והשפעתם על המחקר בתחומים רבים 

ניכרת עד היום. על המחקר זכה פרופ' כהנמן בפרס נובל 

בכלכלה בשנת 2002.

Prof. Daniel Kahneman 
Prof. Amos Tversky (1937-1996)

The Hebrew University of Jerusalem 

Princeton University

Prof. Daniel Kahneman and Prof. Amos Tversky’s 
research focus was judgment and decision-making 
under conditions of uncertainty.  The research revealed 
psychological mechanisms that cause systematic errors 
under predictable conditions.  The findings were central 
in the birth of behavioral economics and influenced 
research in many other fields. For the research, Prof. 
Kahneman won the Nobel Prize in Economics in 2002.

Photo: Audrey Melton צילום: אודרי מלטון
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2004

Nobel Prize in Chemistry - 
Ubiquitin, Deciding the Fate 
of Defective Proteins 
in Living Cells

פרס נובל בכימיה -  
גילוי מערכת האוביקוויטין 

האחראית לפירוקם של חלבונים 
פגומים בגוף החי

Photo: Miki Korenצילום: מיקי קורן

פרופ' מחקר אברהם הרשקו 

ופרופ' מחקר אהרן צ'חנובר

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

פירוק חלבונים פגומים הוא תהליך קריטי בתפקוד התקין של 

החל  רבים  בתחומים  לסייע  יכולה  שהבנתו  תהליך  חי,  תא 

ממדעי המוח ועד לפיתוח תרופות נגד סרטן. החוקרים גילו 

כיצד מערכת האוביקוויטין מפרקת חלבונים לא רצויים בתא 

והעברתם "לסל האשפה התאי".  בתווית  באמצעות סימונם 

נובל  בפרס  צ'חנובר  ופרופ'  הרשקו  פרופ'  זכו  הגילוי  על 

בכימיה בשנת 2004, הפעם הראשונה שבה מדענים ישראלים 

זכו בפרס נובל בתחום זה.

Distinguished Prof. Avram Hershko and 

Distinguished Prof. Aaron Ciechanover
Technion – Israel Institute of Technology

Protein degradation is a critical process in cellular 
health, and understanding this process improves our 
knowledge in multiple fields ranging from neuroscience 
to development of anti-cancer therapies. These scientists 
revealed how defective proteins are destroyed by tagging 
them with ubiquitin, which leads to their destruction by 
a “cellular shredder.” For the unveiling of the ubiquitin 
system, Prof. Hershko and Prof. Ciechanover won the 
Nobel Prize in Chemistry – the first for Israeli scientists 
– in 2004.

INTERNATIONAL AWARDS NOBEL PRIZE

פרסים בין–לאומיים פרס נובל



Photo: Roei Greenbergצילום: רועי גרינברג104

Nobel Prize in Economics - 
Repeated Games

פרופ' ישראל אומן 

האוניברסיטה העברית בירושלים

פרופ' אומן חקר מצבים של אינטראקציה ממושכת, "משחקים 

תופעות  באמצעותם  להבין  שאפשר  הראה  הוא  חוזרים". 

חברתיות כגון אמון, שיתוף פעולה, חסד, יצירת קואליציות, 

לא  להיראות  לכאורה  יכולות  אלו  תופעות  ואיומים.  ענישה 

כל  ולפיה  המקובלת  הכלכלית  החשיבה  במסגרת  רציונליות, 

אדם שואף לקדם את מטרותיו שלו. על מחקריו בנושא זה 

ובאחרים חלק פרופ' אומן את פרס נובל בכלכלה בשנת 2005.

Prof. Yisrael Aumann
The Hebrew University of Jerusalem

This researcher investigated situations of ongoing 
interaction – “repeated games.” He showed that social 
phenomena like trust, cooperation, altruism, punishment, 
revenge and threats – which may at fi rst appear irrational 
– can be understood in terms of the usual “selfish” 
paradigm of accepted economic theory. For his research 
in this and related areas, Prof. Aumann shared the Nobel 
Prize in Economic Sciences in 2005.

פרס נובל בכלכלה - 
משחקים חוזרים

2005
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Nobel Prize in Chemistry - 
Decoding the Structure and  
Function of the Ribosome

Micheline Pelletier/L'Oréal FWIS :צילום

נת  יו פרופ' עדה 

מכון ויצמן למדע

הריבוזום - בית החרושת לחלבונים של התא - הוא נדבך 

התמודדה  מחקר  שנות  מ–30  יותר  החיים.  בקיום  מרכזי 

פרופ' יונת עם האתגר ופיתחה שיטות מתוחכמות לחשוף את 

מבנה הריבוזום. הצלחתה אפשרה בין השאר פיתוח תרופות 

אנטיביוטיות וזיכתה אותה בפרס נובל בכימיה בשנת 2009.

Prof. Ada Yonath
Weizmann Institute of Science

The ribosome – the protein factory of all cells – plays 
a central role in the existence of life. Investing more 
than 30 years of research and developing sophisticated 
methods, Prof. Yonath rose to the challenge of revealing 
the ribosome’s structure. Her success provided essential 
input for the development of antibiotic drugs, and 
earned her the Nobel Prize in Chemistry in 2009.

Photo: Micheline Pelletier/L'Oréal FWIS

פרס נובל בכימיה -  
פענוח מבנה הריבוזום

2009
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2011

Photo: Eugene Weisbergצילום: יוג'ין וייסברג

Nobel Prize in Chemistry - 
Quasiperiodic Crystals

ן פרופ' מחקר דן שכטמ

הטכניון - מכון טכנולוגי לישראל

החוקר גילה סוג חדש של חומר - גבישים קוואזי–מחזוריים. 

לא–מחזורית,  בצורה  מסודרים  האטומים  הללו,  בגבישים 

כמו אריחים בפסיפסים אסלאמיים עתיקים. בעקבות הגילוי, 

שנחשב עד אז לבלתי אפשרי בתחום חקר הגבישים, נאלץ 

עולם המדע לשנות את הגדרת המושג "גביש". על גילויו זכה 

פרופ' שכטמן בפרס נובל בכימיה בשנת 2011.

Distinguished Prof. Dan Shechtman
Technion – Israel Institute of Technology

 
This scientist discovered a new class of matter – 
quasiperiodic crystals. In quasiperiodic crystals, 
atoms are ordered aperiodically, like tiles in medieval 
Islamic mosaics. Previously considered impossible by 
conventional crystallography, this discovery forced 
scientists to change the definition of crystal. The 
discovery won Prof. Shechtman the 2011 Nobel Prize 
in Chemistry.

פרס נובל בכימיה - 
גבישים קוואזי-מחזוריים
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2013

צילום: מתוך "הנובליסטים", יוצר: אורי רוזנווקס 

צילום: עודד קירמה ואיתן חי 

אבי חי( )בתמיכת YES דוקו וקרן גשר-

Photo: From ”The Nobelists,” directed by: Uri Rosenwaks 

Cinematographers: Oded Kirma, Eitan Hai 

)With the support of ”YES Docu” and the Gesher-Avichai Foundation(

Nobel Prize in Chemistry - 
The Development of 
Multiscale Models for 
Complex Chemical Systems

כאל לויט  פרופ' אריה ורשל, פרופ' מי

)בשיתוף פרופ' מרטין קרפלוס מאוניברסיטת הרווארד(

אוניברסיטת דרום קליפורניה, אוניברסיטת סטנפורד

החיים  של  הכימיה  את  העבירו  ולויט  ורשל  הפרופסורים 

מהמעבדה למרחב הממוחשב בדגש על המבנה והפעילות של 

החוקרים  פיתחו  בישראל,  שעבדו  בעת  ואנזימים.  חלבונים 

שיטות תאורטיות ותכנות מחשב, ואת החישובים המוקדמים 

אף עשו על המחשב "גולם בי" שנבנה במכון ויצמן למדע. 

עבודתם החלוצית התפתחה עם הזמן לתחום מדעי שלם. על 

עבודתם זכו פרופ' ורשל ופרופ' לויט בשנת 2013 בפרס נובל 

בכימיה עם פרופ' קרפלוס.

Prof. Arieh Warshel, Prof. Michael Levitt 

(together with Prof. Martin Karplus, 

Harvard University)

University of Southern California, Stanford University

Prof. Warshel and Prof. Levitt took the chemistry of life 
from the laboratory to cyberspace, focusing on the structure 
and action of proteins and enzymes. They worked together 
in Israel to develop theoretical methods and computer 
programs, doing their earliest calculations on the Golem B 
computer home-built at the Weizmann Institute of Science. 
This pioneering work grew to become an entire field. 
They were awarded the 2013 Nobel Prize in Chemistry 
together with Prof. Karplus.

פרס נובל בכימיה - 
פיתוח מודלים ממוחשבים 

להבנת מערכות כימיות 
מורכבות









Photo: Kobi Gideon, Government Press Office



About the Exhibition and the Book

Leaders of the Zionist Movement – including David 
Ben-Gurion, the first Prime Minister, and Dr. Chaim 
Weizmann, the first President – and the Jewish 
population in the Land of Israel viewed scientific 
research  as  a significant   part of  the Zionist      enterprise       
and of establishing their spiritual center in the 
Jewish state.

Even before the declaration of the State of Israel, 
Albert Einstein, Martin Buber, Sigmund Freud, Aaron 
Aaronsohn and other Jewish scientists regarded the 
establishment of scientific institutes and research 
centers as an important national and economic 
priority.  Many of the State of Israel’s achievements 
originate from the scientific infrastructure established 
then, as well as the scientific, technological and 
human potential which has evolved with the growth 
and development of the State.

Scientific research is a universal language that 
serves as a bridge between nations and cultures. 
The achievements of Israeli scientists contribute 
considerably to Israel’s international status, earning the 
State a respected position among developed countries. 
Israeli scientists are internationally respected and 
recognized. At the pinnacle of this recognition are 
Israeli scientists who have been awarded the Nobel 
Prize, the Turing Award, the Fields Medal and many 
other prestigious awards.

Israeli science is characterized by pioneering innovation. 
The scientific discoveries and developments of this 
thriving, advanced, knowledge-based industry in Israel 
contribute to humanity, through the significant effect 
they have on the quality of life of billions of individuals 
throughout the world.

The achievements of Israeli science cover a wide range 
of fields and subjects, with groundbreaking discoveries 
in agriculture, medicine, robotics, computerization, 
archeology,  space, mathematics, social sciences 
and others. Moreover, Israel is considered a high-tech 
superpower, attracting leading multi-national companies 
which establish their research and development 
centers in Israel and  invest  in start-up companies in 
various fields.

Nine universities and 66 higher education institutes 
operate in Israel. The country also has the world’s 
highest rate of academic degree holders in relation to 
the population size. Israel is one of the ten member 
countries in the prestigious “Space Club” that have 
developed, produced, launched and operated satellites 
in space.

A display of scores of Israeli pioneering discoveries 
and developments was exhibited in Ben Gurion 
International Airport during 2016 and is presented in this 
book. The available space cannot contain the full list, 
but it provides exposure to the fascinating range of 
scientific innovations and accomplishments that have 
emerged from the State of Israel and offers you the 
opportunity to learn about their impact on humanity 
and become acquainted with the researchers behind 
the innovations.



About the Ministry of Science and Technology

 The mission of the Ministry of Science and Technology is to 
advance, encourage and foster science at the highest levels of 
achievement and creativity in Israel and to position Israel as a 
leading scientific and technological power.
 
The Ministry identifies scientific and technological research 
areas that are of national priority. In addition, it acts to develop 
human capital, increase the social and economic vigor of Israeli 
society, and maintain equal opportunity in all areas of science 
and technology.

The Ministry’s goals include serving as a bridge between basic 
research, applied research and industrial development. Another 
key goal of the Ministry is to strengthen as well as initiate 
international scientific collaboration with other countries and 
international organizations.
 
Since its establishment, the State of Israel has continually 
invested in nurturing science, technology and higher education. 
To a great extent, the country’s economic achievements rest on 
Israel’s ability to tap its  scientific and technological potential. 
Israel’s scientific research greatly contributes to establishing its 
international status and geopolitical position and earns it a place 
of respect among the developed countries of the world as well as 
acting as a springboard for economic growth.

 Science and technology serve as unifying languages that 
constitute a bridge between people and nations. With this 
in mind, the Israeli government is advancing science and 
technology with an emphasis on international collaboration. 
The international alliances and agreements that the Ministry 
forms enable the scientific and research institutions in Israel to 
further relationships with leading scientists worldwide, to utilize 
unique research equipment and benefit from global financial 

resources. Israel’s most significant accomplishments in this area 
in recent years include its acceptance as an associate member 
of the Research and Development Framework Program of the 
European Union and the European Organization for Nuclear 
Research (CERN) as well as a member of the Organization for 
Economic Co-operation and Development (OECD).

 The space field constitutes a focal point for outstanding scientists 
and technologists, and space research promotes science and 
technology in the country. In the last year, the Ministry of 
Science and Technology substantially increased governmental 
investment in the civil space program through the Ministry’s 
Israel Space Agency (ISA). Furthermore, the Ministry promotes 
collaboration with other leading countries in the space field 
including the United State of America, France, Italy, Russia, 
India and Japan as well as with the European Space Agency, in 
addition to cooperative ventures with the business sector. The 
Ministry strives to expand its circle of partners and projects with 
other countries.

 In recent years, another principal objective of the Ministry  has 
been to bring the general public, particularly in the periphery 
of Israel, as well as younger generations, closer to science by 
making science more approachable. Over the last few decades, 
the Ministry of Science and Technology has established regional 
research and development centers in the North, in Judea, in the 
Negev desert and at the Dead Sea. These centers are engaged 
in research that is grounded in local challenges. They attract 
researchers, offer employment opportunities and contribute 
to local development. The regional research and development 
centers are unique initiatives that build a foundation for 
scientific excellence in peripheral areas and are an exemplary 
model for the global community.
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 Message from the Minister of Science and Technology

 I am pleased to present you with this book, Israeli Discoveries and 
Developments That Influenced the World. 
 
The book features photographs and presentations that were first displayed 
in an exhibition of the same name at Israel’s Ben Gurion International Airport. 
The book  presents notable discoveries of Israeli researchers and scientists in 
various fields, such as science, technology, medicine, space and agriculture. 

These sixty images and presentations were selected, in a challenging and rigorous 
process, as representing Israel as a country that is a trailblazer – a leader in 
innovation. Thanks to these discoveries and developments, Israel has 
become a world leader in the fields of science and technology and it is no 
wonder that many of the world’s countries look to Israel with enormous 
admiration and amazement.
 
This is the third edition of the book. It is being published as part of the celebrations 
marking Israel’s 70th year of independence. There are few countries in the world 
who can feel proud of having so many incredible accomplishments, in such a 
short period of time.

One of the Ministry of Science’s main goals is to strengthen international 
ties in the areas of science, technology and innovation, exposing the country’s 
strengths and beauty to the rest of the world. Another goal is to make science and 
technology accessible to all of Israel’s citizens.
 
I am happy to lead the Ministry that continues to advance the fields which 
ensure the State of Israel’s future and open up new possibilities for interaction 
and cooperation with dozens of countries.

 I invite you to read this book, to learn about the discoveries and developments, to 
look at the beautiful photographs, and most of all to take pride in Israeli 
achievements and in the State of Israel.

We are an ancient nation, that has a tremendous future!

Ofir Akunis, M.K.   
Minister of Science and Technology






