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וענו על  ,קראו אותו .ערך נובל פרס הלקוח מאנציקלופדיית "אביב"כם הלפני

  השאלות.

  נובל פרס

פרסי נובל, הנחשבים לפרסים החשובים ביותר בעולם, מוענקים למדענים 
לם למען האנושות. הם ניתנים מתוך קרן, דגולים כאות הערכה על פועולאישים 

  די אלפרד ברנהרד נובל במאה שעברה.וושאותה יסד הכימאי הש
דיה. אביו היה ממציא ותעשיין, שהקים ברוסיה וובש 1833נובל נולד בשנת 

מפעלים למנועי אניות ולמוקשים ימיים. כשהיה צעיר לימים החל אלפרד לעזור 
חזרה משפחת נובל מרוסיה  1895 - הנפץ. ב לאביו והתמחה בכימיה של חומרי

ן סוכדיה, והקימה מפעל ראשון מסוגו בעולם לניטרוגליצרין. לחומר נפץ מוולש
אחר רכי חפירת מכרות ופיצוץ סלעים. אולם מוזה היה ביקוש גם בימי שלום, לצ

רעו אסונות רבים כאשר התפוצץ בטרם ישזהו חומר רגיש מאד לטלטולים, א
יתה התפוצצות אדירה במפעל של משפחת נובל, ובאסון מת יה 1864זמנו. בשנת 

ואביו נפצע קשה. אלפרד נובל החליט אפוא להקדיש את חייו  ,אחיו של אלפרד
סיונות המציא את ילפיתוח חומר נפץ פחות מסוכן, ולאחר שנים מספר של נ

חומר נפץ בטוח בשימוש, שמיוצר מתערובת של ניטרוגליצרין  –הדינמיט 
  כך גילה חומרי נפץ יציבים נוספים.-ם אחרים. אחרוחומרי

בתי חרושת, בארות נפט  –אלפרד נובל היה רווק, ואת כל רכושו והונו הרב 
הוריש לקרן פרסים על שמו. לפי  –כמאה פטנטים  גיןותמלוגים שקיבל ב

מחלקים מקרן זו כל שנה פרסים "לאנשים אשר תרמו את התרומה ,צוואתו
לקה הקרן יח 1901תו ולרווחתו של המין האנושי". מאז שנת החשובה ביותר לטוב

  :העולם) פרסים בתחומים אלה-כל שנה (להוציא שנות מלחמות
פיסיקה, כימיה, רפואה, ספרות ופרס לאדם (או למוסד) שפעל למען השלום. מאז 

  מוענק פרס נובל גם בתחום הכלכלה.  1969
כגון האקדמיה  –דיה ווורוח בש דיה, ומוסדות מדעווהקרן היא בפיקוח ממשלת ש

מופקדים על בחירת הזוכים בפרסים בכל שנה. את הפרסים  –דית למדעים ווהש
  שנה למותו של אלפרד נובל.היום  –בדצמבר  עשרהמעניקים ב

דיה. פרס נובל לשלום וודיה, במעמד מלך שוובירת ש ,הטקס נערך בשטוקהולם
  גיה.ומוענק באוסלו, בירת נורו

אלף  70 -מדליית זהב, תעודת הערכה וסכום כסף מרווחי הקרן (כהפרס כולל 
  הפרס בתחום מסוים מתחלק בין שניים או שלושה זוכים. לעתיםדולר לכל פרס). 

פרס נובל נחשב לאות הערכה החשוב ביותר בתחומים שבהם הוא מחולק. בין 
נון, זכה וישראלי אחד, הסופר ש"י עג .סודו היו יהודים רביםיהזוכים בו מאז י

גרמנית נלי זק"ש, פליטת -בפרס נובל לספרות עם המשוררת היהודית 1966בשנת 
  ודיה. ותה בשיהשואה שהי
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