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) צ בדימוס"תנ( יוסי אלמוג' פרופ -  לראשונה יקבל מדען ישראלי

הצטיינות החשוב ביותר של האת אות  -  מהאוניברסיטה העברית
  האקדמיה האמריקאית לזיהוי פלילי

  
אות ההצטיינות החשוב ביותר של האקדמיה האמריקאית למדעים הפורנסיים , מדליית לוקאס

  . תוענק לראשונה למדען ישראלי,)יהוי פליליז(
  

חתן הפרס הוא פרופסור יוסי אלמוג ממכון קזאלי לכימיה יישומית באוניברסיטה העברית 
 התלת שנתי של בכינוסהמדליה תוענק לו . ולשעבר ראש המחלקה לזיהוי פלילי במשטרת ישראל

 את המדליה יעניק נשיא . בהונג קונגהחודש שיתקיים, לאומי למדע פורנסי-ןהאיגוד הבי
שהוא הגוף המקצועי הגדול והחשוב בעולם בתחום , האקדמיה האמריקאית למדעים הפורנסיים

  .זה
  

על הישגים יוצאים "מדליית לוקאס מחולקת אחת לשלוש שנים על ידי האקדמיה האמריקאית 
הל האגדי של המנ, לוקאס") דאג("המדליה מכונה על שמו של דאגלאס ". מן הכלל במדע הפורנסי

 של האקדמיה האמריקאית למדעים רונשיאה לשעב, קנדה, המרכז למדע פורנסי בטורונטו
חלוץ השימוש , פריס'הם פרופסור סיר אלק ג, שניהם מאנגליה, חתני הפרס הקודמים. הפורנסיים

  . פרופסור אלן קארי, והטוקסיקולוג הנודע, א לזיהוי פורנסי של בני אדם"בדנ
  

הוא השתלם אצל . ולמד כימיה באוניברסיטה העברית) 1944( הוא יליד הארץ פרופסור אלמוג
וסטס בארצות 'סיר דרק ברטון בלונדון ולאחר מכן במכון הטכנולוגי של מסצ, חתן פרס נובל

 הצטרף למשטרת ישראל ועשר שנים מאוחר יותר התמנה לראש המחלקה לזיהוי 1974-ב. הברית
בהנהגתו הפכה המחלקה למוסד בעל שם עולמי .  מערך החקירותהזרוע המדעית של, )פ"מז(פלילי 

 פרש לגמלאות והצטרף 2000בשנת . בתחום השימוש בשיטות מדעיות לפענוח עבירות
  . לאוניברסיטה העברית כפרופסור לכימיה פורנסית במכון קזאלי לכימיה יישומית

  
 טכניקות כימיות לגילוי אלמוג התפרסם בקהילת המדענים הפורנסיים במחקריו לפיתוח' פרופ

 נושאים אחרים בהם הוא מרבה לעסוק הם גילוי וזיהוי של חומרי נפץ". סמויות"טביעות אצבע 
הפכו , פ בתקופתו"שפותחו במז, בדיקות כאלהכמה . ופיתוח שיטות שדה לדיאגנוסטיקה פורנסית

  . כבר מזמן לנכסי צאן ברזל בחקירות הפליליות
  

, פינלנד, שווייץ, בריטניה, קנדה, ב"ארה: ל"ף פעולה עם מעבדות בחורבים ממחקריו נעשו בשיתו
  . מחמישים מאמרים מדעיים בנושאים פורנסייםיותרבמשך השנים פרסם . יפן ואוסטרליה, הודו

  
, אחדים מתלמידיו. אלמוג היה חלוץ הוראת המדע הפורנסי באוניברסיטאות בישראל' פרופ

לאחרונה נתמנה לראש . רנסיים מובילים בזכות עצמםהפכו למדענים פו, באקדמיה ובמשטרה
  . טחון לאומיישליד המועצה לב, הוועדה לטכנולוגיות הגנה מפני טרור

  
קבלת המדליה היא הישג ראוי לציון עבור מדינת ישראל בכלל ממשטרת ישראל נמסר כי 

המחלקה ראש עד למדען צעיר מיוסי אלמוג '  בהיותה החממה בה צמח פרופ– בפרט המשטרהו
עליו היא , עבודתו והישגיו יצרו שם עולמי למשטרת ישראל בתחום הזיהוי הפלילי. לזיהוי פלילי

  .  כה את דרכו המדעיתיבהמש, שומרת ואותו היא מפתחת גם כיום
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