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Nobel Prize in Chemistryפרס נובל בכימיה 2009
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שנת הכימיה הבין-לאומית

Ubiquitin-protein destructor
יוביקוויטין - הורס החלבונים

Nobel Prize in Chemistryפרס נובל בכימיה 2004

שנת הכימיה הבין-לאומית
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כימיה היא מדע מרתק, מכיון שהוא עוסק בעולם החומר ברמה המולקולרית. הכימאים חוקרים את מבנה המולקולות, את 
התועלת שניתן להפיק מהן, ואת יחסי הגומלין שלהן עם מולקולות אחרות ועם כל צורות האנרגיה. לא רק בנית חמרים חדשים, 
אלא גם איחסון מידע ואנרגיה, העברתם והמרתם לסוגי מידע ואנרגיה אחרים, כולם תהליכים כימיים. שליטה בתהליכים אלו 
אפשרית רק באמצעות הבנה מעמיקה של בסיסם המולקולרי. זאת הסיבה לכך שהכימיה מהווה את התשתית לכל המדעים 
הבסיסיים והיישומיים, וממלאת תפקיד מרכזי בפיזיקה, בביולוגיה, ברפואה, ובכל תחומי ההנדסה והטכנולוגיה. התפוצצות 
האוכלוסין על פני כדור הארץ מציבה בפני האנושות אתגרים קשים, כגון מגבלות אנרגיה ומזון, בריאות האדם, התחממות 
גלובלית, זיהום אוויר ומים, מחסור בחומרי גלם, התפתחותן של ערי ענק, איכות החיים, וכו'. אם נוכל אי פעם להתמודד עם 
האתגרים הללו, נעשה זאת בעיקר באמצעות מדע הכימיה והתעשייה הכימית. כל חברי החברה הישראלית לכימיה, כולל 

כימאים, מהנדסים כימאים ומורים לכימיה, מקדמים בגאווה את השקתה של שנת הכימיה הבין-לאומית.  

Chemistry is a fascinating science that is concerned with the material world on a molecular level, dealing with the 
structures of molecules, their aggregates and their interactions with other molecules and with all forms of energy. 
Understanding fundamental processes such as storage, transmission, and conversion of information and energy is 
possible only through a sufficient command of the molecular basis of these processes. Therefore, chemistry plays 
a central role in all basic and applied fields of science, including physics, biology, medicine and all technological 
disciplines. The explosive growth of the world population challenges humankind with severe problems, such as 
limited energy and food, human health, global warming, lack of fresh water, air and water pollution, disappearing 
raw materials, increased urbanization, quality of life, etc. If we’ll ever be able to meet these challenges, it will be 
mainly through chemical science and chemical industry. With the launch of the International Year of Chemistry, all 
members of the Israel Chemical Society, including chemists, chemical engineers and chemistry teachers, share the 
excitement and pride of being Israeli chemists.

Prof. Ehud Keinan  
President, the Israel Chemical Society



SOUVENIR LEAF  דף מזכרת

שנת הכימיה הבין-לאומית
International Year of Chemistry

אְַך אֶת-הַּזָהָב, וְאֶת-הַּכֶָסף; אֶת-הַּנְֹחֶׁשת, אֶת-הַּבְַרזֶל, אֶת-הַּבְִדיל, וְאֶת-הָֹעפֶָרת...
Only the gold, and the silver, the brass, the iron, the tin, and the lead...
Book of Numbers 31/22 במדבר ל"א כ"ב



פרסי נובל בכימיה לשלושה מדענים ישראלים
הרשקו  ואברם  צ'חנובר  אהרן  לפרופסורים  במשותף  הוענק   2004 לשנת  בכימיה  נובל  פרס 
מהטכניון בחיפה, ולאירווין רוז מאוניברסיטת קליפורניה באירוויין, עבור גילוי המנגנון שמסלק 
את  שמילאו  לאחר  הגוף.  של  האיכות  הבטחת  ממנגנון  כחלק  מיותרים,  או  פגומים  חלבונים 
תפקידם ואין בהם עוד צורך, החלבונים מסומנים להשמדה על-ידי קישורם לחלבון קטן אחר, 
הנקרא יוביקוויטין, אשר מבנהו המולקולרי מופיע על גבי אחד הבולים. הסימון הזה הוא בבחינת 
"נשיקת מוות" לחלבון מכיון שחלבון מסומן, מוצא את דרכו לתוך מגרסה ביולוגית, הנקראת 

פרוטאזום, אשר מפרקת חלבונים מסומנים מבלי לפגוע בחלבונים בריאים ובלתי מסומנים.

למדע,  ויצמן  ממכון  יונת  עדה  לפרופסורים  במשותף  הוענק   2009 לשנת  בכימיה  נובל  פרס 
וונקטראמאן ראמאקרישנאן מאוניברסיטת קיימברידג' באנגליה ותומאס סטייץ מאוניברסיטת 
מכונה  הוא  הריבוזום  תפקודו.  ואופן  הריבוזום  של  המדויק  המבנה  פיענוח  על  בארה"ב,  ייל 
לזו  זו  אמיניות  חומצות  חיבורן של  ע"י  חלבונים  ומייצרת  חי  תא  כל  בתוך  ביולוגית, שקיימת 
בשרשרת. הבנת מבנה הריבוזום ומנגנון הפעולה שלו היא חיונית להבנת מעגל חייהם של בעלי 
חיים, ומאפשרת פיתוח של תרכובות אנטיביוטיות חדשות. האיור שמופיע על גבי הבול, מציג 
את חלבוני הריבוזום )בצבע כתום( ורנ"א הריבוזום )כחול וורוד( יחד עם התרכובת האנטיביוטית 

אריתרומיצין )אדום(, אשר חוסמת את פעילותו. 

h

Chemistry Nobel Prizes to three Israeli scientists
Professors Aaron Ciechanover and Avram Hershko of the Technion – Israel Institute 
of Technology, and Irwin Rose of the University of California, Irvine, were awarded the 
2004 Nobel Prize in Chemistry for discovering the mechanism that removes damaged 
or unnecessary proteins. As part of the body’s quality control mechanism, proteins 
are destroyed after fulfilling their function. These proteins are labeled for destruction 
by another small protein called ubiquitin, whose general structure is shown on one of 
the stamps. Once tagged by this “kiss of death” the labeled proteins are removed by a 
biological shredding machine, called the proteasome.
 
The 2009 Nobel Prize in Chemistry was awarded jointly to professors Ada E. Yonath of 
the Weizmann Institute of Science, Venkatraman Ramakrishnan of the Medical Research 
Council, Cambridge, UK, and Thomas A. Steitz of Yale University, USA, for showing what 
the ribosome looks like and how it functions. The ribosome is the biological machine 
in every living cell that makes proteins from amino acids. Understanding the ribosomal 
structure and its operating mechanism is critical for understanding of all kinds of life 
and for developing new antibiotics. The image on the stamp shows the large ribosomal 
subunit with the ribosomal proteins (orange), the ribosomal RNA (blue and pink) 
together with the antibiotic erythromycin (red), which blocks it.



Prof. Ehud Keinan
President, the Israel Chemical Society

The Israel Chemical Society and the International Year of Chemistry

Following a proposal made by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC) and 
UNESCO, the General Assembly of the United Nations has declared the year of 2011 as the International 
Year of Chemistry (IYC2011). The Israel Chemical Society (ICS) joins its sister societies around the globe 
with many exciting endeavors, such as the collaboration with the Israel Postal Company that gave birth 
to these colorful stamps. 

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 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 three Nobel Prizes awarded to Israeli scientists, Avram Hershko, Aaron Ciechanover and Ada 
Yonath, were in Chemistry. 

The ICS, founded in 1933, is a non-profit organization that aims at the promotion of chemical research and 
development, chemical industry and chemical teaching, as reflected by its diverse membership, including 
academic faculty members and students, industrial chemists, chemical engineers and chemistry teachers. 
The overarching goals of the ICS perfectly match the global goals of the IYC2011, as outlined below. 

We wish to increase the public appreciation and awareness of chemistry. Appropriately called the Central 
Science, Chemistry is not only a deeply fundamental science necessary for understanding the world and 
the Cosmos on the 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.

We wish to increase 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. We wish 
to emphasize the essential role of chemistry in molecular medicine, in creating new materials and in 
developing sustainable sources of food and energy.

We wish to convey the enthusiasm for the creative future of chemistry for better understanding of our 
world, for the discovery of exciting new principles and for the development of novel applications of these 
new concepts. Chemists will continue to play an essential role in overcoming the challenges facing our 
world, in advancing human knowledge, in boosting the economic progress and in fostering a wholesome 
environment. 

The year 2011 marks the 100th anniversary of the Nobel Prize in Chemistry awarded to Marie 
Sklodowska Curie, highlighting the role of women in chemistry and other sciences. This year also marks the 
100th anniversary of the founding of the International Association of Chemical Societies that promotes 
international communication and 
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