
Professor Israel Goldberg 
 
Israel was born on June 13, 1945. He received both his B.Sc. (1968) and Ph.D. (1974, 
under Professor Uri Shmueli) from the School of Chemistry at Tel Aviv University. His 
postdoctoral research at UCLA focused on polycyclic ethers, was the pioneering work, 
which led to supramolecular chemistry. In 1975 he joined Tel Aviv University and 
established his own research group, becoming Full Professor in 1991. In 2009 he 
became the incumbent of the Advanced Materials Chair. Israel spent two additional 
periods at UCLA and collaborated with Donald J. Cram who shared the 1987 Nobel 
Prize in Chemistry together with Lehn and Pedersen. In 1993-1997 Israel served as 
Head of the School of Chemistry at Tel Aviv University. From 2013 until his death on 
February 18, 2018, he was Professor Emeritus at the School of Chemistry. 
 
Israel's research program focused on two main topics: 

1. Supramolecular chemistry in the solid state, including the development of 
organometallic lattices, coordinative polymers, and porous materials that can be 
used for adsorbing gases and for catalysts. Israel pioneered in the field of 
supramolecular chemistry in a solid state, which has become very popular in 
recent years due to its relevance to energy and the environment. 

2. Crystallography of small molecules. His interest in this field led him to numerous 
collaborative research programs with groups at Tel Aviv University, such as 
those of Arkadi Vigalok and Moshe Kol, Zeev Gross of the Technion, Gabriel 
Lemcoff of Ben-Gurion University and many others. His contribution to my own 
research was crucial, evident from the many joint publications and jointly 
supervising a graduate student, Stanislav Groysman, who is currently a 
Professor in Wayne State University, making great use of the research tools he 
has acquired from Israel. 

 
Israel's research group has always been small but very effective and creative, and Israel 
was one of the most prolific and highly cited scientists in the history of the School of 
Chemistry. He was a creative scientist, diligent and critical. Despite the long years of 
cooperation between us, I never felt completely protected from his criticism. In his 
departmental activity, Israel stood tall as a very honest, impartial, practical and tough 
faculty member who was not afraid of expressing his opinions. 
 
These qualities also characterized his attitude to his illness. Although he was diagnosed 
with cancer several years ago, he never told his colleagues about it until the past few 
weeks, when his medical situation deteriorated rapidly. Israel, his character and scientific 
career will continue to serve as role models for the entire community of chemists.  
 
Moshe (Shiko) Kol 
Obituary at the funeral ceremony, 19.2.2018 



  ז"ל פרופסור ישראל גולדברג
 

( בבית הספר לכימיה 1974( והשלישי שלו )1970( השני )1968השלים את לימודי התואר הראשון )ישראל 
 ייבדל לחיים ארוכים.  ,אביב. מנחה תאריו המתקדמים הוא פרופסור אורי שמואלי-באוניברסיטת תל

 
בה היה ישראל בין הראשונים שעבדו  ,בקליפורניה UCLAכעמית מחקר באוניברסיטת  קצרהלאחר תקופה 

הוא חזר לאוניברסיטת ת״א נושא מחקר שהוליד את הכימיה הסופראמולקולרית,  –על אתרים טבעתיים 
 החזיק את 2009מאז . 1991, והתקדם במעלה הסולם האקדמי עד פרופ׳ מן המניין בשנת 1975בשנת 

ף פעולה עם דונלד קראם, חתן ושית UCLA-תקופות נוספות ב בילה שתיהוא . הקתדרה לחומרים מתקדמים
שימש כראש בית הספר לכימיה.  1993-1997שנים ב .סופראמולקולריתהכימיה ומחלוצי ה נובל לכימיהפרס 

 . אביב-בבית הספר לכימיה באוניברסיטת תל היה פרופ׳ אמריטוס 18.2.2018 -בעד לפטירתו  2013 משנת
 

 ראשית:-אביב היתה דו-פעילותו המחקרית של ישראל באוניברסיטת תל
-המחקר העצמאי שלו עסק בכימיה סופראמולקולרית במצב המוצק, וכלל פיתוח של שריגים אורגנו .1

. יים היכולים לשמש לספיחת גזים וכזרזיםמתכתיים, פולימרים קואורדינטיביים, וחומרים פורוזיב
ם הכימיה הסופראמולקולרית במצב המוצק, תחום שהפך לפופולרי ישראל היה בין החלוצים בתחו

 מאד בשנים האחרונות עם היבטים בתחום האנרגיה והסביבה. 
התמחותו בקריסטלוגרפיה של מולקולות קטנות הוליכה אותו לשיתופי פעולה עם מספר קבוצות  .2

גרוס זאב קול( ובאוניברסיטאות אחרות )משה ויגלוק וארקדי אביב )-מחקר באוניברסיטת תל
הוא גוריון(. תרומתו של ישראל למחקר שלי הייתה מכרעת: -בןמאוניברסיטת למקוף גבי טכניון, מה

סטניסלב  –, והדרכנו יחדיו תלמיד לדוקטוראט מופיע כמחבר על מרבית המאמרים אותם פרסמתי
בכלי רב (, ועושה שימוש Wayne State Universityגרויסמן שהינו כיום פרופסור בעצמו בארה״ב )

 מישראל.המחקר אותם למד 
 

אך מאד יעילה ויצירתית, וישראל הוא אחד המדענים הפוריים  קבוצת המחקר של ישראל היתה תמיד קטנה
היה מדען יצירתי, חרוץ וביקורתי. למרות השנים  הואוהמצוטטים ביותר בתולדות בית הספר לכימיה. 

ביקורתו. בפעילותו המחלקתית  הארוכות של שיתוף הפעולה בינינו מעולם לא הרגשתי בטוח לגמרי מפני
 שש להביע את דעתו.וח אשר איננו קשוחוענייני, , התבלט ישראל כאיש סגל הגון מאד ונטול פניות

 
קשיחות זו איפיינה גם את ההתייחסות למחלתו. למרות שהיה חולה בסרטן זה מספר שנים, הוא לא סיפר על 

שר היה ברור שהתקווה נגוזה, הוא לא חלק את כך לאיש מאנשי בית הספר, ואף בשבועות האחרונים כא
 מצבו עם איש. 

 
 פעילותו ואופיו של ישראל הם מופת לכולנו. יהי זיכרו ברוך.

 
 

 משה )שיקו( קול
 19.2.2018דברים בטקס ההלוויה, 
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