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דבר נשיא הטכניון
שלום רב לבאי הטורניר הבינלאומי בכדורעף חופים,

בשם בית הטכניון כולו אני מברך אתכם ומאחל לכולכם הצלחה רבה בטורניר הראשון מסוגו הנערך בטכניון, 
במסגרת האירועים לציון 100 שנים להנחת אבן הפינה לבניינו ההסטורי בהדר הכרמל.

הטכניון נהגה ונוסד על ידי בעלי חזון מרחיקי ראות, עוד בטרם הוקמה מדינת ישראל. החלוצים הללו ראו בעיני 
רוחם מדינה צעירה ודינמית, חסרת תשתיות לחלוטין, שתוקם באיזור נידח של האימפריה העות’מנית. הם לא 
תיארו לעצמם שיום יבוא והטכניון יהיה לאוניברסיטה מדעית-טכנולוגית ידועה בעולם כולו, שבוגריו אכן יקימו, 

הלכה למעשה, את מדינת ישראל ויתרמו כה רבות לחוסנה הכלכלי והביטחוני.
ההישגים הללו לא באים בקלות. הם דורשים מאמץ מחשבתי רב והשקעה רבה בלימודים. בכל זאת מוצאים 

הסטודנטים שלנו זמן לפעילויות רבות שלא קשורות בהנדסה ובמדע. יש בטכניון תזמורת רבת משתתפים, 
מקהלה, חוגים שונים, אמנות, מוסיקה וכמובן ספורט. 

ב-19 בינואר חגג הטכניון 100 שנה להנחת אבן הפינה שלו. שיאו של הערב היה כאשר נפתח המסך ומאחוריו 
התגלו  התזמורת הסימפונית והמקהלה ע”ש שלום זילוני, יותר ממאה סטודנטיות וסטודנטים, שהדהימו 

את הקהל בביצוע נפלא של יצירות מאת בן חיים, הנדל, ברהמס, באך, רוסיני, שוברט ואלגר. תחת ניצוחם הנפלא של מנחם נבנהויז 
ולאונטי וולף, הם העניקו לקהל ערב בלתי נשכח שעמד על רגליו והריע ממושכות לסטודנטיות ולסטודנטים שלנו, המצליחים להביא את 
כשרונותיהם לידי מיצוי מלא, הן במעבדות ועל ספסל הלימודים בטכניון, והן על במת הקונצרטים. עתה הם יראו את כוחם גם בכדורעף. 

ברוכים הבאים, אורחינו מהארץ ומחו”ל!
אני מאחל הצלחה לכל המשתתפות והמשתתפים ולקהל – הנאה רבה מהטורניר המיוחד הזה.

פרופסור פרץ לביא,
נשיא

GREETINGS OF THE PRESIDENT

A warm welcome to the participants of the International Beach Volleyball Tournament.
On behalf of the Technion, I welcome you and wish you all good luck in the first tournament of its kind at the Technion, 
which is being held as part of the events commemorating the centennial of the cornerstone laying of its historic building 
at Hadar Hacarmel.
The Technion was conceived and founded by visionaries even before the establishment of the State of Israel. These 
pioneers had in their mind’s eye a young, dynamic country, devoid of any infrastructure, to be established in a remote 
region of the Ottoman Empire. They could not imagine that the day would come when the Technion would become a 
world-famous scientific and technological university whose graduates would in effect establish the State of Israel and 
would contribute so greatly to its economic stability and security.
Such achievements do not come easily. They require great mental effort and a substantial investment in studies. And yet 
our students still find time for many activities unrelated to science and engineering. The Technion has an orchestra with 
many musicians, a choir, a variety of extracurricular activities, art, music and of course sports.
On January 19, the Technion celebrated the centennial its cornerstone-laying ceremony. The highlight of the evening was 
when the curtain opened, revealing the Stanley Shalom Zielony Symphony Orchestra and Choir and more than a hundred 
students, who astonished the audience with their wonderful performance of selections by Ben Haim, Handel, Brahms, 
Bach, Rossini, Schubert and Elgar. Brilliantly conducted by Menahem Nebenhaus and Leonti Wolf, they gave the audience 
an unforgettable evening, and the audience reciprocated with an extended standing ovation for our students, who 
succeed so well in fully bringing to bear their skills, both in the Technion’s laboratories and classes, and on the concert 
stage. Now they will show their strength in volleyball, as well. 
I welcome you, our guests from Israel and from abroad!
I wish all the participants good luck, and to the audience - have fun at this special tournament.

ֿProfessor Peretz Lavie,
President
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ברכת יו”ר איגוד הכדורעף בישראל

ידידים יקרים, עמיתים ואוהדי הכדורעף חופים ברוכים הבאים,
בשם איגוד הכדורעף בישראל, יש לי העונג לברך את כל השחקנים שהגיעו מארצות-הברית,

ספרד, ברזיל, פינלנד, גרמניה, שוויץ, לטוויה, צ’כיה, אסטוניה, בלגיה, רוסיה וכמובן - ישראל.
אנו מעריכים מעומק הלב את הגעתכם אלינו כדי להשתתף בטורניר כדורעף חופים
“Technion Challenge 2012“, כחלק מחגיגות מאה שנים להנחת אבן הפינה לטכניון.

איגוד הכדורעף הישראלי גאה מאוד להיות חלק מחגיגות אלה.
הפופולריות של תחרויות כדורעף החופים הולכת וגדלה בהתמדה בכל רחבי העולם וכמובן גם 

בישראל, והן מושכות אליהן עוד ועוד אוהדים, ספורטאים, תקשורת ונותני חסות.
אני מצפה שגם אנחנו נידבק ב’קדחת’ החיובית הזאת ונהפוך בעתיד הקרוב לאתר מרכזי עבור אירועים נוספים

בכדורעף חופים. אני מקווה מאוד שכולנו ניהנה מטורניר ברמה גבוהה ומאחל לכל אחד מכם חוויה מהנה ובלתי נשכחת.
אני מאחל הצלחה רבה לכל הקבוצות המשתתפות והנאה רבה לכל הצופים.

בברכה,
יעקב שטופמן

דבר המשנה לנשיא ומנכ”לית הטכניון
שלום לכל הסטודנטיות והסטודנטים, הספורטאים והספורטאיות,

נפש בריאה בגוף בריא - זו אינה מליצה בעלמא. הספורט שומר על בריאותנו, מחדד את חושנו, 
מחזק את רוחנו. לא בכדי יחידת הספורט בטכניון היא הגדולה בתחום הספורט האוניברסיטאי בארץ 

ונבחרות הטכניון זוכות מדי שנה במקומות הראשונים בתחרויות ספורט בארץ ובחו”ל. המצויינות, 
שהיא נר לרגליו של הטכניון מאז הונחה אבן הפינה שלו לפני מאה שנים, מנחה גם את הספורטאים 

שלנו בכל התחומים: טניס שולחן, כדורסל, כדור-עף, כדורגל, כדור-יד, טניס, התעמלות מכשירים, 
אגרוף, ג’ודו, סייף, שייט, שחמט, רוגבי, שחייה, רובה אוויר, גלשני מפרש. וכמובן - כדור-עף חופים.

בנוסף מוצעים חוגים רבים ומגוונים, כמו שחייה, התעמלות אירובית, פילאטיס, באולינג, בדמינטון, יוגה, 
קפוארה, טאיקוונדו, ריקודי עם, בלט, מחול מודרני, ג’אז, סלסה ועוד ועוד. 

הלב מתרחב למראה סטודנטיות וסטודנטים המוצאים זמן, עושים הפסקה בלימודיהם הקשים, 
משתתפים בהמוניהם בחוגים ונהנים מההיצע העצום.

בטכניון גם מספר בריכות שחייה וניתנים קורסים מקצועיים בענפי הספורט השונים.
חדר הכושר בטכניון משתרע על פני שטח של כ- 700 מ’’ר הכוללים אולם אירובי חדש ומפואר וחדר כוח. חדר הכושר מאובזר 

ומתוחזק היטב ובמקום יותר מ- 100 עמדות אימון המצוידות במכשירים חדשים מהטובים בעולם. 
כמי שהייתה ספורטאית פעילה בתקופת לימודיה ועוסקת רבות בספורט גם כיום, אני יכולה להעיד מכלי ראשון עד כמה 

פעילות זו הועילה לי בלימודי ובדרכי המקצועית בהמשך. 
הטורניר הבינלאומי בכדורעף חופים הוא דרך נפלאה לציין את התאריך ההסטורי - 100 שנה להנחת אבן הפינה לטכניון ואני 

מאחלת הצלחה רבה לכל האלופות והאלופים, המצויינות והמצויינים, שבאו מרחבי הארץ ומכל כנפות תבל לשמוח עם הטכניון 
ביום חגו.

ד”ר אביטל שטיין

WELCOMING SPEECH OF THE PRESIDENT
OF THE ISRAELI VOLLEYBALL ASSOCIATION

Dear Friends, Colleagues and Beach Volleyball Fans,
On behalf of the Israeli Volleyball Association, it is my great pleasure to welcome
all the athletes who have come from the United States, Spain, Brazil, Finland, Germany, Switzerland, Latvia, the Czech 
Republic, Estonia, Belgium, Russia, and of course - Israel.
We greatly appreciate your coming to Israel in order to take part in the “2012 Technion Challenge” Beach Volleyball 
Tournament as a part of the celebrations of the Centennial of the Cornerstone Laying of the Technion.
The Israeli Volleyball Association is very proud to be part of the Technion celebrations.
Beach Volleyball competitions are indeed enjoying ever-increasing popularity all over the world and of course in Israel, 
attracting more and more fans, athletes, media and sponsors. I expect that we will also be touched by this positive “fever” 
and perhaps become a central location for additional Beach Volleyball events in the near future.
I hope that all of us will enjoy a high quality tournament, and I wish each one of you an enjoyable and unforgettable 
experience.
I wish great success and the very best luck to all the participating teams as well as lots of fun to all the spectators!

Sincerely,
Jacob Stoffman

ADDRESS OF THE TECHNION EXECUTIVE VICE PRESIDENT
AND DIRECTOR GENERAL

Good day to all students and athletes,
A Healthy Mind in a Healthy Body - this is not just a figure of speech. Sport preserves our health, sharpens our senses and 
strengthens our spirit. Not in vain is the Technion’s Sports and Physical Education Unit the largest of its kind in university 
sports in Israel, and every year the Technion’s teams win first place in sporting competitions in Israel and abroad. 
Excellence, the Technion’s guiding principle since the laying of its cornerstone one hundred years ago, also guides our 
athletes in all sports: table tennis, basketball, volleyball, soccer, tennis, gymnastics, boxing, judo, fencing, sailing, chess, 
rugby, swimming, air rifle, wind surfing, and of course - beach volleyball.
A variety of other courses are also offered, such a swimming, aerobics, Pilates, bowling, badminton, yoga, capoeira, 
taekwondo, folk dancing, ballet, modern dance, jazz, salsa and many, many more. The heart rejoices at the sight of 
students finding the time, taking a break from their difficult studies, participating in their multitudes in extracurricular 
activities and enjoying their enormous diversity.
The Technion also has several swimming pools and offers professional sports courses. The Technion’s gym stretches over 
700 sq.m., which includes a new luxury aerobics room and a weight workout room. The workout room is well equipped 
and maintained and includes more than 100 exercise stations with new training instruments that are among the best in 
the world.
As someone who used to be an active athlete during her studies, and who still engages in sports, I can vouch first hand 
for how much this activity has helped me in my studies and later in my professional career. The International Beach 
Volleyball Tournament is a wonderful way to commemorate the historical date - the Technion cornerstone laying 
centennial, and I wish much success to all the champions, the excellent athletes, who came from all around the country 
and from all corners of the earth to rejoice with the Technion on its day of 

festivity.
Dr. Avital Stein
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גבריםנשים

שלישי, 3 באפריל 2012
מגרש 2מגרש 1זמן התחלהסיבוב

שלב הבתים

בית א16:00

חימום 
שחקנים 
ופעילות 

קהל

בית ב16:50

בית א17:40

בית ב18:30

בית א19:20

בית ב20:10

בית א21:00

בית ב21:50

רביעי, 4 באפריל 2012
מגרש 2מגרש 1זמן התחלהסיבוב

חצי גמר
חצי 2חצי 12:401

חצי 2חצי 13:301

מדליית ארד
17:003-4

17:503-4

מדליית זהב
גמר18:40

גמר19:30

20:30טקס סיום

שני, 2 באפריל 2012
מגרש 2מגרש 1זמן התחלהשלב

שלב הבתים

בית אבית א16:00  

בית בבית ב16:50

בית אבית א17:40

בית בבית ב18:30

בית אבית א19:20

בית בבית ב20:10

בית אבית א21:00

בית בבית ב21:50

Games scheduleתוכנית משחקים

Women Men

Tuesday, April 3, 2012
Round Strat Court 1 Court 2

Pools

16:00 Pool A

 Players
 warm up

 and crowd
activities

16:50 Pool B

17:40 Pool A

18:30 Pool B

19:20 Pool A

20:10 Pool B

21:00 Pool A

21:50 Pool B

Wednesday, April 4, 2012
Round Strat Court 1 Court 2

S.FINALS
12:40 Semi 1 Semi 2

13:30 Semi 1 Semi 2

BRONZE
17:00 3-4

17:50 3-4

GOLD
18:40 Final

19:30 Final

 Awarding
Ceremony

20:30

Monday, April 2, 2012
Stage Steart time Court 1 Court 2

Pools

  16:00 Pool A Pool A

16:50 Pool B Pool B

17:40 Pool A Pool A

18:30 Pool B Pool B

19:20 Pool A Pool A

20:10 Pool B Pool B

21:00 Pool A Pool A

21:50 Pool B Pool B

Woman
Pool A Group B

A1 B1

A2 B2

A3 B3

A4 B4

נשים
בית בבית א

ב1א1

ב2א2

ב3א3

ב4א4

Men
Pool A Group B

A1 B1

A2 B2

A3 B3

A4 B4

גברים
בית בבית א

ב1א1

ב2א2

ב3א3

ב4א4
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TEAM MENקבוצות גברים

Team name Smedins, J.

First name Janis

Last name Smedins

Age 24 (31/07/1987)

Nationality LAT

Hometown Kuldiga

Languages Latvian

Team name Plavins

First name Martins

Last name Plavins

Age 26 (8/05/1985)

Nationality LAT

Hometown Riga

Languages Latvian, Russian, English

Latvia

Smedins - Plavins
4th at the 2011 World 
Championships.

Team name Herrera

First name Pablo

Last name Herrera Allepuz

Age 29 (29/06/1982)

Nationality ESP

Hometown Castellon

Languages Spanish

Team name Gavira

First name Adrián

Last name Gavira Collado

Age 24 (17/09/1987)

Nationality ESP

Hometown San Roque, Cádiz

Languages Spanish

Spain

Herrera - Gavira
5th at the 2011 World Championships.

Team name Erdmann

First name Jonathan

Last name Erdmann

Age 23 (3/12/1988)

Nationality GER

Hometown Berlin

Languages German

Team name Matysik

First name Kay

Last name Matysik

Age 31 (18/06/1980)

Nationality GER

Hometown Berlin

Languages German, English, French

Germany

Erdmann - Matysik
Silver at the 2011 Euro 
Championships.

Team name Fuerbringer

First name Matthew

Last name Fuerbringer

Age 38 (24/01/1974)

Nationality USA

Hometown Herman Beach, CA

Languages English

Team name Lucena

First name Nicholas

Last name Lucena

Age 32 (22/09/1979)

Nationality USA

Hometown Davie

Languages English

USA

Fuerbringer - Lucena
 8th at the Olympic Ranking.

Team name Benjamin

First name Insfran

Last name Benjamin

Age 39 (14/04/1972)

Nationality BRA

Hometown Fortaleza

Languages English,Portuguese, Spanish

Team name Harley

First name Harley

Last name Marques Silva

Age 36 (6/07/1975)

Nationality BRA

Hometown Rio de Janeiro

Languages Portuguese, English

Brazil

Benjamin - Harley
9th at the 2004 Olympics, 2011 
World Tour.

Team name Vesik

First name Rivo

Last name Vesik

Age 31 (15/07/1980)

Nationality EST

Hometown Pârnu

Languages Estonian, English, Russian

Team name Jaani

First name Karl

Last name Jaani

Age 26 (27/12/1985)

Nationality EST

Hometown Tartu

Languages Estonian

Estonia

Vesik - Jaani
19th at the 2008 Olympics.

Team name Semenov

First name Konstantin

Last name Semenov

Age 22 (9/06/1989)

Nationality RUS

Hometown Kyrgistan

Languages Russian

Team name Koshkarev

First name Yaroslav

Last name Koshkarev

Age 26  (21/05/1985)

Nationality RUS

Hometown Moscow

Languages Russian

Russia

Semenov - Koshkarev
14th at the world tour ranking.
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TEAM WOMENקבוצות נשים

Team name Hajeckova

First name Lenka

Last name Hajeckova

Age 33 (18/04/1978)

Nationality CZE

Hometown Prague

Languages Czech

Team name Klapalova

First name Hana

Last name Klapalova

Age 29 (29/03/1982)

Nationality Czech

Hometown Moravany U Brna

Languages Czech

4th at the 2011 World 
Championships.

Czech

Hajeckova - Klapalova

Team name Slukova

First name Marketa

Last name Slukova

Age 23 (28/06/1988)

Nationality CZE

Hometown Prague

Languages Czech

Team name Kolocova

First name Kristyna

Last name Kolocova

Age 23 (1/04/1988)

Nationality CZE

Hometown Prague

Languages Czech, English

Czech

Slukova - Kolocova
2010 U23 European Champion.

Team name Mouha

First name Mouha

Last name Liesbeth

Age 29 (7/01/1983)

Nationality BEL

Hometown Meeswijk

Languages Dutch, English, French, Ita

Team name Gielen

First name Katrien

Last name Gielen Silva

Age 21 (26/10/1990)

Nationality BEL

Hometown Hasselt

Languages Dutch

Belgium

Mouha - Gielen
5th at the 2011 European 
Championships.

Team name Forrer

First name Isabelle

Last name Forrer

Age 29 (28/03/1982)

Nationality SUI

Hometown Oberaach

Languages German, French, English

Team name Vergé-Dépré

First name Anouk

Last name Vergé-Dépré

Age 20 (11/02/1992)

Nationality SUI

Hometown Bern

Languages German, French, English

Switzerland

Forrer - Verge-Depre
17th at 2011 European 
Championships.

Team name Büthe

First name Britta

Last name Büthe

Age 23 (25/05/1988)

Nationality GER

Hometown Stuttgart

Languages German, English, French

Team name Borger

First name Karla

Last name Borger

Age 23 (22/11/1988)

Nationality GER

Hometown Stuttgart

Languages German

Germany

Buthe - Borger
2009 U23 European Championship.

Team name Nystrom Em.

First name Emilia

Last name Nystrom

Age 28 (13/09/1983)

Nationality FIN

Hometown ???

Languages Finnish, English

Team name Nystrom Er.

First name Erika

Last name Nystrom

Age 28 (13/09/1983)

Nationality FIN

Hometown Muurame

Languages Finnish, English, German

Finland

Nystrom - Nystrom
17th at the 2011 World 
Championships.

Team name Fendrick

First name Lauren

Last name Fendrick

Age 29 (20/03/1982)

Nationality USA

Hometown Carlsbad, CA

Languages English

Team name Hanson

First name Brooke

Last name Hanson

Age 31 (11/03/1981)

Nationality USA

Hometown Ventura, CA

Languages English

5th at the 2011 World 
Championships.

USA

Fendrick - Hanson



אבן הפינה לטכניון הונחה באפריל 1912. בעקבות ויכוח גדול על שפת ההוראה בו )עברית או גרמנית(, הידוע בשם “מלחמת השפות”,
חל עיכוב בתחילת הלימודים. בינתיים פרצה מלחמת העולם הראשונה שגרמה לקשיים תקציביים, ובסופו של דבר נפתח הטכניון בשנת 

1924. למשכנו הנוכחי הוא עבר בשנת 1953, לאחר שדוד בן גוריון בחר לו את השטח היפהפה בנוה שאנן.
משנה לשנה התברר גודל חזונם של הוגי הטכניון ומקימיו. הודות להחלטה להקים אוניברסיטה טכנולוגית בפינה נידחת של האימפריה 
העות’מנית, מדינת ישראל היא מדינה מודרנית ומפותחת. 80 אלף בוגרי הטכניון תרמו תרומה משמעותית ומכרעת לתשתיתה, ביטחונה 

וכלכלתה של מדינת ישראל. 
התפוקה השנתית הכוללת של המהנדסים בוגרי הטכניון בענפי ההי-טק ושירותי המחשב, התקשורת ומחקר ופיתוח נאמדת במינימום 

של 21 מיליארד דולר, או כ-20% מסה”כ התפוקה הגולמית השנתית של ענפים אלה. מהנדסים אלה אף  תורמים ליצירת 78,000 מקומות 
עבודה תומכי הי-טק בשכר גבוה במשק. תרומת בוגרי הטכניון באה לידי ביטוי גם בהכנסה השנתית ממיסוי שהם מייצרים לממשלה 

הנאמדת בכ-16.6 מיליארד ₪, שהם כ-13% מכלל הכנסות המדינה ממיסים ישירים ועקיפים.
מבין 125 המנהיגים העסקיים  המובילים בישראל 41 )כשליש( הם בוגרי טכניון. מהם 28 הקימו חברות הנסחרות בבורסה ו-13 חברות 

פרטיות. 
בוגרי הטכניון מובילים את 11 החברות הישראליות הגדולות מבחינת היקפי היצוא , המעסיקות כ-80,000 עובדים ומייצאות כ-19.5 מיליארד 

דולר מסך כולל של 45 מיליארד דולר.
121 חברות ישראליות נסחרות בנסד”ק והן מהוות 41% מכלל 298 החברות הזרות הנסחרות בנסד”ק. מבין אלו כמחצית )59 חברות( 

מונהגות או הוקמו על ידי בוגרי הטכניון. ערך השוק של חברות אלו מוערך בכ-28 מיליארד דולר )נכון לנובמבר 2010(. 
מבין ההמצאות המובילות הנחשבות לפריצת דרך אשר התגלו על ידי חברי סגל בטכניון ובוגריו ניתן לציין את הדיסק-און-קי )דב מורן(,
זיו-למפל - אלגוריתם לדחיסת מידע, תרופת ה-רסג’לין/אזילטק )לטיפול במחלת הפרקינסון( שפותחה בידי הפרופסורים מוסא יודים

וג’והן פינברג, “בטר פלייס” מכוניות חשמליות )שי אגסי(, אוביקויטין, תגלית של הפרופסורים אברהם הרשקו ואהרן צ’חנובר, חתני פרס 
נובל בכימיה לשנת 2004 )התגלית שמשה בסיס לתרופה Velcade נגד סרטן המיאלומה(,  הגביש הקוואזי-מחזורי )התגלית שזיכתה 

את פרופ’ דן שכטמן בפרס נובל בכימיה לשנת 2011(, ה”אף המלאכותי” של פרופ’ חוסאם חאיק, המסוגל “להריח” סרטן בשלבים מאד 
מוקדמים, המסת גידולי סרטן בעזרת אולטרה-סאונד )חברת Insightec, כאשר בוגר הטכניון יואב מידן מוביל את הפיתוח(, הדמיית 

אולטרה-סאונד לצרכים קרדיולוגיים )GE Medical(, בהובלת בוגר הטכניון אלכס זילברקלנג, DNA מוליך חשמלי - פרופ’ אורי סיון,
פרופ’ ארז בראון ופרופ’ יואב איישן השתמשו ברצפי DNA כדי ליצור חוט מתכת מוליך שעוביו אלפית מעוביה של שערה אנושית,

לוויין זעיר - לוויין הטכניון, גורווין טכסט 2, ששוגר לחלל ביולי 98’, גן הכוהנים - פרופ’ קרל סקורצקי מצא הוכחה גנטית לכך שכל היהודים 
המשתייכים למשפחת כהן הם בניו של אותו אב קדמון, כנראה אהרן הכהן. 

בשנת ה-100 להנחת אבן הפינה שלו, הטכניון הוא מוסד מדעי-טכנולוגי מוביל וידוע ברחבי העולם, עם קשרים בינלאומיים ענפים.
באחרונה הוא זכה ביחד עם אוניברסיטת קורנל במכרז של העיר ניו-יורק, להקמת מרכז מחקר הנדסי-יישומי שעתיד להפוך את ניו יורק 

למרכז הי-טק עולמי.

ABOUT THE TECHNION

The cornerstone of the Technion was laid in April 1912. The start of studies was delayed due to what is known as the
“War of Languages”, a heated debate on the teaching language to be used (Hebrew or German). In the meantime, World 
War I broke out and caused budgetary difficulties, and eventually the Technion was opened in 1924. In 1953 it moved to 
its current home, after Ben Gurion chose a beautiful area in Neve Sha’anan for it.
Over the years, the magnitude of the vision of those who conceived the Technion and of its founders has become clear. 
Thanks to the decision to establish a technological university in a remote corner of the Ottoman Empire, Israel became
a modern and developed country. The Technion’s eighty thousand graduates have contributed significantly and decisively 
to the infrastructure, security and economy of the State of Israel.
The total annual output of engineers who are Technion graduates in the high-tech, computer services, communications 
and research and development branches is estimated at $ 21 billion at least, or about 20% of the total annual gross 
product of these branches. These engineers have also contributed to the creation of 78,000 high-wage high-tech support 
jobs in the economy. The contribution of Technion graduates is also reflected in the annual tax income they generate 
for the government, estimated at about NIS 16.6 billion, or about 13% of the total income of the State from direct and 
indirect taxes.
Out of the 125 leading business leaders in Israel, 41 (about one-third) are Technion graduates. Twenty-eight of them have 
established firms that are traded on the stock exchange, and thirteen have set up private companies.
Technion graduates lead the 11 largest Israeli companies in terms of export volume, which employ about 80,000 workers 
and export about $19.5 billion out of a total of $ 45 billion.
One hundred and twenty-one Israel companies are traded on the NASDAQ, and represent 41% of a total of 298 foreign 
companies traded there. About half of these (59 companies) are led or were established by Technion graduates.
The market value of these companies is estimated at about $ 28 billion (as of November 2010). 
Among the leading breakthrough inventions of members of the Technion faculty and  its graduates, one may note the 
Disk-On-Key (Dov Moran); Lempel-Ziv, a data compression algorithm; the drug Rasagline/Aziltec (for the treatment of 
Parkinson’s disease) developed by Professors Moussa Yodim and John Feinberg; Better Place Electric Cars (Shai Agassi); 
Uniquitin, a discovery of Professors Avram Hershko and Aaron Ciechanover, the 2004 Nobel Prize Laureates in Chemistry 
(the discovery was used as a basis for Vlecade, a medication against myeloma cancer); the quasiperiodic crystal (the 
discovery for which Prof. Dan Shectman was awarded the 2011 Nobel Prize in Chemistry); the “artificial nose” by
Prof. Hossam Haick, capable of sniffing out cancer at very early stages; the dissolution of cancerous tumors using
ultra sound (Insightec, with Technion graduate Yoav Medan leading the development); ultra-sound imaging for cardiology
(GE Medical), led by Technion graduate Alex Silberklang; electricity conducting DNA - Prof. Uri Sivan, Prof. Erez Brown
and Prof. Yoav Eichen used DNA sequences to create a conducting metal wire one thousandths of the thickness of a 
human hair; a tiny satellite - the Technion satellite, Gurwin TechSat-2, launched into space in July 1998; the Priestly Gene - 
Prof. Carl Skoretzky found genetic proof that all Jews that belong to the Cohen (priest) family are descendents of the 
same ancestor, probably Aaron the Priest.
At the centennial of the laying of its cornerstone, the Technion is a leading institute of science and technology, known 
throughout the world, with widespread international connections. Recently it was chosen, together with Cornell 
University, to establish the New York City Applied Science and Engineering Campus, which will turn New York into a global 
high-tech center.
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