
                           

תכנית נגב-נובל
מטרתה של תכנית נגב-נובל לעודד תלמידי תיכון מיישובי הדרום, כולל דימונה, ירוחם, נתיבות, שדרות, 
בין  פורה  פעולה  שיתוף  משקף  הפרויקט  בכימיה.  השכלה  לרכוש  רמון,  ומצפה  מלאכי  קרית  אופקים, 
החברה הישראלית לכימיה, משרד החינוך והמועצה המקומית תעשייתית נאות חובב.  בשנת הלימודים 

תשע"ג נפתחו 6 כיתות ללימודי כימיה בעזרתם של מורי כימיה חיצוניים, ביישובים דימונה, ירוחם, המועצה האיזורית שדות נגב ואילת. כל 
ארבעת הישראלים זוכי פרס נובל בכימיה, התנדבו לעזור ולעודד את התלמידים ומוריהם. טקס הפתיחה הרשמי של תכנית נגב-נובל התקיים 
ב-1 בינואר, 2013, במרכז המבקרים של חברת טבע בנאות חובב, בנוכחותם של שרים, ראשי ערים, בכירי משרד החינוך וכל ארבעת זוכי פרס 

נובל. בשנת הלימודים תשע"ד הוכפלה התכנית וכוללת מספר גדול יותר של כיתות, מורים ותלמידים.

Celebrating the opening of the Negev-Nobel Project at the visitors' center of Teva Pharmaceuticals in Ne’ot Hovav, 
January 1, 2013. In yellow (Yeruham) and grey  (Sdot Negev) shirts are some of the 140 pupils who joined the project in its first 
year. Standing from left: Mr. Michael Biton, Mayor of Yeruham; Mr. Andre Uzan, Head of the local-industrial council N’eot Hovav; 
Dr. Dorit Taitelbaum, Chief Inspector for Chemistry Education, Ministry of Education; Dalit Shtauber, Director General, Ministry 
of Education; Amira Haim, Southern District Director, Ministry of Education; Prof. Daniel Hershkowitz, Minister of Science 
and Technology; Silvan Shalom, Vice Prime Minister and Minister for Regional Development and for the Development of the 
Negev and Galilee; Prof. Ehud Keinan, President, Israel Chemical Society. Sitting, from left: Nobel Prize Laureates in Chemistry, 
Professors Aaron Ciechanover, Avram Hershko, Dan Shechtman and Ada Yonath. 
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The Negev-Nobel program aims at encouraging high school pupils of the Southern towns, including Dimona, Yeruham, Netivot, 
Sderot, Ofakim, Kiryat Malachi and Mitzpe Ramon, to pursue chemistry education. The project reflects a fruitful collaboration 
between the Israel Chemical Society, Ministry of Education and the local-industrial council N’eot Hovav. In 2012-2013 six new 
chemistry classes were established in Dimona, Yeruham, Sdot Negev and Eilat with external chemistry teachers. All four Israeli 
Nobel Prize Laureates in Chemistry volunteered to help and encourage the pupils and teachers. The formal opening ceremony 
of the Negev-Nobel program took place on January 1st at the visitors' center of Teva Pharmaceuticals in Ne’ot Hovav in the 
presence of Ministers, Mayors, top executives of the Ministry of Educations and all four Israeli laureates of the Nobel Prize in 
Chemistry. In  2013-2014 the program has doubled with more classes and an increased number of attending pupils.
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International Year of Crystallography
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חן,  אבני  בצורת  לכולנו  ומוכרים  בטבע  מקום  בכל  נמצאים  גבישיים  חומרים   :2014 הבין-לאומית  הקריסטלוגרפיה  שנת 
פתיתי שלג נוצצים או גרגרים של מלח. חקר המבנה והתכונות הפנימיות שלהם מעניק לנו הבנה עמוקה לגבי סידור האטומים 
והמולקולות במצב המוצק, וכך לקדם את מדעי הכימיה, הפיסיקה, הביולוגיה והרפואה. חומרים גבישיים תופסים מקום מכובד 
בתרבות היהודית ובכתבי הקודש. הדוגמה הבולטת ביותר הן אבני החושן, אשר מתוארות בספר שמות. החושן, פריט לבוש 
מפואר, אשר התנוסס על חזהו של הכהן הגדול, היה מורכב מ-12 אבנים יקרות שונות וליד כל אחת מהן היה רשום שמו 
של אחד משבטי ישראל. דף המזכרת מציג את 12 האבנים הללו בצורתן הגבישית הטבעית, דוגמה לשפע הגבישים בצורות 

ובצבעים שונים, שמעניק לנו הטבע.
מאה שנים חלפו מאז שהצליח האדם לפענח את סודותיהם של הגבישים ע"י שימוש בקרני רנטגן. מדע הקריסטלוגרפיה, אשר 
עוסק בפיענוח המבנה המולקולרי של הגבישים, מאפשר לנו לפענח את מבנה הדנ"א, להבין איך נוצרים חלבונים בתאים, 
להבין ולייצר שבבי מחשב ולעזור לנו בתכנון תרופות חדשות ושפע של חומרים אחרים. זאת הסיבה שביולי 2012 החליטה 
העצרת הכללית של האו"ם לקבוע את שנת 2014 כשנת הקריסטלוגרפיה הבין-לאומית, לציון 100 שנים להענקת פרס נובל 

לקריסטלוגרפים הראשונים, אב ובנו, ויליאם ולורנס בראג. 
פרופ'  גילה  ארה”ב,  במרילנד,  לתקנים  הלאומית  הסוכנות  כאורח  אלומיניום,  של  סגסוגות  שחקר  בעת   ,1982 באפריל 
עורר  הגילוי  קוואזי-גבישים.  בשם  גם  הידועים  קוואזי-מחזוריים,  גבישים  חומר:  של  חדשה  צורה  מהטכניון,  שכטמן  דן 
פרופ’  של  ההישג  שלו.  התגלית  בנכונות  עמיתיו  את  לשכנע  בנסיונות  רב  זמן  להקדיש  נאלץ  ושכטמן  ארוך  מדעי  פולמוס 
לשכנע  ונחישותו  הגילוי  של  בחשיבותו  ההכרה  גם  אלא  הקוואזי-מחזוריים,  הגבישים  של  קיומם  גילוי  רק  איננו  שכטמן 
לכימיה  נובל  פרס  של  היחיד  כזוכה  שכטמן  פרופ’  הוכרז  יותר  מאוחר  שנים  שלושים  כמעט  ספקנית.  מדעית  קהיליה 
תיאוריות  לשינוי  לגרום  הצליח  הוא  במחלוקת,  שנויה  היתה  שתגליתו  למרות  כי  הסבירה  הנובל  ועדת   .2011 לשנת 
במדע.  חדש  תחום  פתח  הקוואזי-מחזוריים  הגבישים  גילוי  למעשה,  החומר.  של  עצם טבעו  לגבי  מקובלות  שהיו  מדעיות 
גבישי. חומר  הבסיסית של  ההגדרה  לשנות את  לקריסטלוגרפיה  הבינלאומי  האיחוד  נאלץ  הדרך של שכטמן,  פריצת   לאור 
סגסוגת  של  קוואזי-מחזוריים  גבישים  צברי  של  אלקטרונים  במיקרוסקופ  צילום  היא  הבול  שעל  הפרחים  דמוית  התמונה 
קוואזי- בגבישים  שפגעה  לאחר  של אלומת אלקטרונים  עקיפה  תבנית  מוצגת  הפרחים  שמאחורי  ברקע  אלומיניום-מנגן. 

מחזוריים. הסימטריה המחומשת המושלמת של תבנית העקיפה מודגשת בתרשים. 

International Year of Crystallography 2014:  Crystals - familiar to all in gemstones, glittering snowflakes or 
grains of salt – are everywhere in nature. The study of their inner structure and properties gives us our deepest 
insights into the arrangement of atoms in the solid state - insights that advance the sciences of chemistry, physics, 
biology and medicine. Crystalline materials have a distinguished roll in the Jewish culture and scripture. The most 
obvious examples are the stones of the breastplate, described in Exodus. The Choshen, a fancy clothing item that 
was carried by the high priest, was composed of 12 various precious stones and each was named after one of 
the tribes of Israel. The souvenir leaf displays the 12 stones in their natural crystalline forms, demonstrating the 
marvelous shapes and colors given to us by Nature.
A century has passed since crystals first yielded their secrets to X-rays. In that time, crystallography has become 
the very core of structural science, showing us the structure of DNA, allowing us to understand and fabricate 
computer memories, showing us how proteins are created in cells, and helping us to design powerful new 
materials and drugs. That is why in July 2012 the General Assembly of the United Nations adopted the resolution 
that 2014 should be the International Year of Crystallography, 100 years since the Nobel Prize was awarded to the 
first crystallographers, father and son William and Lawrence Bragg.
In April 1982, while examining an aluminum-manganese alloy as a visiting scholar at the National Bureau of 
Standards in Maryland, USA, Prof. Dan Shechtman of the Technion discovered a new form of matter, quasiperiodic 
crystals, also known as quasicrystals. At that time the discovery spurred much debate, since only periodic crystals 
were known to exist prior to his discovery and Shechtman was ridiculed by some of his colleagues. He spent a 
great deal of time convincing colleagues of the veracity of his interpretation. His achievement was clearly not only 
the discovery of quasicrystals, but also the realization of the importance of this result and the determination to 
communicate it to a skeptical scientific community. Almost thirty years later, Prof. Shechtman became the sole 
recipient of the 2011 Nobel Prize in Chemistry. The Nobel Committee explained that his discovery was extremely 
controversial, but that his work eventually forced scientists to reconsider their conception of the very nature 
of matter. In fact, the discovery of quasiperiodic crystals opened up a new field in science, hundreds of such 
materials were discovered and the International Union of Crystallography changed its basic definition of a crystal 
in light of Shechtman’s breakthrough.
The flowers-like image on the stamp is an electron microscope picture of icosahedral quasicrystal aggregates 
in an aluminum-manganese alloy. The background exhibits an electron diffraction pattern from an icosahedral 
quasicrystal and the perfect pentagonal symmetry is highlighted in the diagram. 



The Israel Chemical Society 
Appropriately called the Central Science, Chemistry is not only a deeply fundamental science necessary for 
understanding the world and the Cosmos on a philosophical level, but also an applied scientific endeavor 
that forms the basis of most industries. Chemistry represents the main crossroad on the information 
highway that connects mathematics and physics with biology and medicine, and connects the basic 
sciences and the technological disciplines. Chemical reactions form the basis for the production of virtually 
all manufactured and extracted products, including all materials, foodstuffs, medicines, fuels and metals. 
Chemistry has always been a prominent area of scientific and technological excellence in the State of Israel. 
Our chemical industry has contributed significantly to the national economy, with chemical products 
constituting over 40% of industrial production and 25% of the country’s exports. Two out of nine State 
Presidents were scientists, and professors Chaim Weizmann (Israel’s first President), and Ephraim Katzir, 
(Israel’s fourth President), were chemists. All four Nobel Prizes awarded to Israeli scientists, Avram Hershko, 
Aaron Ciechanover, Ada Yonath and Dan Shechtman, are in Chemistry. These achievements are remarkable, 
considering the fact the the Israeli chemistry community is quite small, numbering only 6000 chemists, 5000 
chemical engineers and 800 teachers.
The ICS, founded in 1933, is a non-profit organization that strives for the promotion of chemical research and 
development, chemical industry and chemistry teaching, as reflected by its diverse membership, including 
academic faculty members and students, industrial chemists, chemical engineers and chemistry teachers. The 
ICS attracts the interest of young people in chemistry and chemical education in order to ensure that first-rate 
minds continue to be attracted to and challenged by the central science, emphasizing the essential role of 
chemistry in molecular medicine, in creating new materials and in developing sustainable sources of food 
and energy.

נאות חובב – פארק אקו תעשייתי בנגב  
הפארק האקו תעשייתי נאות חובב הוא עוגן כלכלי מרכזי בנגב ומודל ייחודי לתעשייה בת קיימא וצמיחה ירוקה 
והוא מספק פרנסה לכ- 10,000 משפחות בנגב. היקף  דונם  פני כ- 25,000  ובעולם. הפארק משתרע על  בישראל 

הייצוא של כלל המפעלים בפארק נאמד בכ-4 מיליארד דולר בשנה. 
והמרכיבים  השותפים  כל  בין  וסינרגיות  קשרים  ופיתוח  ירוקה  צמיחה  של  לעקרונות  מחויב  חובב  נאות  פארק 
בתחומי הפארק ומחוצה לו. באמצעות מערך של קשרים ושיתופי פעולה בין המפעלים הפועלים בפארק והמועצה 
ניתן לממש את המחויבות לשימוש מושכל במשאבים והפחתת הפליטות לסביבה: באוויר, בקרקע ובתת הקרקע. 
והרחוקה, הפארק מקיים קשרים  וחיזוק שיתוף הפעולה עם הסביבה הקרובה  לקידום  פעילות המועצה  במסגרת 

ענפים עם העולם האקדמי הישראלי והבינלאומי בדגש על נושאי הכימיה והקיימות. 

Ne'ot Hovav Eco-Industrial Park in the Negev
The Ne’ot Hovav Eco-Industrial Park is a central economic anchor for the Negev and a unique model for 
sustainable and environmentally conscious industry in Israel and the world. The park covers 2,500 hectares 
(6,200 acres) and provides a livelihood for 10,000 families in the Negev. The total export for all of the Park’s 
factories is estimated at $4 billion a year.
As an Eco-Industrial park, Ne'ot Hovav is committed to the principles of environmental growth and the 
development of connections and synergies between all partners and elements within the park and 
beyond. Through a network of connections and 
collaborations between the industries operating 
in the Park and the Council itself, we can fulfill 
the commitment for conservation of resources 
and reduction of emissions into the air, soil and 
underground. Within the Council's framework 
to promote and strengthen cooperation with 
the immediate and outlying environment, the 
park maintains extensive relationships with the 
Israeli and international academic world, with an 
emphasis on chemistry and sustainability.
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