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President of the Technion
Professor Peretz Lavie

Cordially invites you to attend the awarding ceremony of the

2016 HARVEY PRIZE

Sunday, June 11, 2017, at 12:30 p.m.

Heller Cinema
Stanley Shalom Zielony Student Union Building

Technion City, Haifa

1:30 p.m. Festive Lunch

Joseph and Edith Fischer Multipurpose Hall
Stanley Shalom Zielony Student Union Building

אולם ע"ש ג'וזף ואדית פישר (שקוף)
בית הסטודנט ע"ש שלום זילוני

קריית הטכניון, חיפה

נשיא הטכניון

פרופסור פרץ לביא
מתכבד להזמינכם לטקס הענקת

פרס הארווי לשנת 2016

בית הקולנוע ע"ש הלר 
בית הסטודנט ע"ש שלום זילוני

יום ראשון, י"ז בסיון תשע''ז, 11 ביוני, 2017
בשעה 12:30

13:30 ארוחת צהרים חגיגית

Entrance permit to Technion- admits two ההזמנה זוגית ומשמשת אישור כניסה לקריית הטכניון  |
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Awarding of 2016 HARVEY PRIZE

Professor
Karl Deisseroth

Department of Bioengineering, Stanford University 
and  Howard Hughes Medical Institute

Professor
Peter Hegemann

Institute of Biology, Experimental Biophysics
Humboldt University of Berlin

Recognizing the co-founders of the LIGO experiment, for the �rst direct detection of gravitational 
waves, con�rming a central prediction of Einstein’s General Relativity and opening a new window to the 
Universe. The prize is also awarded for identifying the source as a merger of two giant black holes, and 
for the unprecedented technological achievement represented by this laser interferometer experiment.

Recognizing their discovery of opsin molecules, involved in sensing light in microorganisms, and for 
the pioneering work in utilizing these opsins to develop "optogenetics". This innovative approach has 
revolutionized neurobiology, enabling the study of neuron functionality in live animals and the 
relationship between neural circuits and behavior.

הענקת פרס הארווי לשנת 2016

Professor  Emeritus
Ronald Drever*

Department of Physics
California Institute of Technology

Professor  Emeritus
Kip Stephen Thorne

Department of Physics
California Institute of Technology

Professor  Emeritus
Rainer (Rai) Weiss
Department of Physics

Massachusetts Institute of Technology

*awarded posthumously

פרופסור
קארל דייסרוס

המחלקה לביו-הנדסה, אוניברסיטת סטנפורד
והמכון הרפואי הווארד יוז

פרופסור
פיטר היגמן

המכון לביולוגיה, ביו-פיזיקה ניסויית
אוניברסיטת הומבולדט, ברלין

אשר הגו והובילו את ניסוי LIGO, על הגילוי הישיר הראשון של גלי גרביטציה, שאימת ניבוי מרכזי של תורת 
היחסות הכללית של איינשטיין ופתח צוהר חדש ליקום. הפרס מוענק גם על זיהוי המקור כהתמזגות של 
לייזר. התאבכות  של  זה  בניסוי  התקדים  חסר  הטכנולוגי  ההישג  ובעבור  מסיביים,  שחורים  חורים  שני 

האופסינים  ניצול  ועל  מקרואורגניזמים,  בתאי  אור  בחישת  מעורבות  אשר  האופסין,  מולקולות  גילוי  על 
בפיתוח ה“אופטוגנטיקה“. גישה חדשנית ומקורית זו יצרה מהפכה בתחום הנוירוביולוגיה ואפשרה לימוד 

על תפקוד תאי עצב בחיה השלמה ועל הקשר בין רשתות עצביות לבין התנהגות החיה.

פרופסור אמריטוס
רונאלד דריבר*
המחלקה לפיזיקה

המכון הטכנולוגי של קליפורניה

פרופסור אמריטוס
קיפ סטפן תורן
המחלקה לפיזיקה

המכון הטכנולוגי של קליפורניה

פרופסור אמריטוס
ריינר וייס

המחלקה לפיזיקה
המכון הטכנולוגי של מסצ‘וסטס

*מוענק לאחר מותו

בתחום המדע והטכנולוגיה ל-

בתחום בריאות האדם ל-

in the Field of  Science and Technology to

in the Field of Human Health to


