
גמרה אומר לכבד את

ד”ר ארנה ברי
ולהעניק לה את

אות יקירת הנגב
ליזמית פורצת דרך בתחום טכנולוגיית עילית שהצטיינה בהשתלבות בתעשייה צעירה והשכילה לצמוח יחד עימה; לאשת קריירה מעוררת השראה שלצד מילוי 

תפקידי מפתח בחברות מובילות, גילתה תעוזה ומעוף והפכה לפעילה מרכזית בעולם קרנות הון סיכון ושפעולותיה קידמו עשרת מונים את תעשיית טכנולוגיית 

העילית הישראלית; לאישה המהווה מודל לחיקוי של מצוינות והובלה בדרגים הגבוהים ביותר בתחום הטכנולוגיה, בעת שמילאה תפקידים בכירים כמדענית 

הראשית של משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה ויו”ר איגוד קרנות הון סיכון; ומתוך הערכה עמוקה למתווה מדיניות ואשת חזון שהיטיבה לראות את ההזדמנויות 

שטומן הנגב בחובו, גם בתחום טכנולוגיית העילית, ובכהונתה כמנכ”לית מרכז המצוינות של חברת EMC הייתה שותפה להחלטה להקים מרכז פיתוח של החברה 

בפארק לטכנולוגיות מתקדמות הסמוך לאוניברסיטת בן-גוריון בנגב, שיהיה לבטח גורם מוביל בהמשך הפיתוח והתנופה של באר-שבע בפרט והנגב בכלל.

hereby resolves to honor

Dr. Orna Berry
and bestows upon her

The Ben-Gurion Negev Award
In recognition of a pioneering entrepreneur in the field of hi-tech who made her mark on the fledgling industry and flourished 
alongside it; to an inspiring career woman who has held key positions in leading companies, who demonstrated courage and 
ingenuity and became a central figure in the world of venture capital funds and whose activities considerably advanced the

hi-tech industry in Israel; in acknowledgement of a role model of excellence and leadership at the highest level in technology,
in her capacity as Chief Scientist of the Ministry of Industry, Trade and Labor and as Chairperson of the Israel Venture 

Association; and in deep appreciation of a policy maker and a woman of vision who could see the potential opportunities in the 
Negev, in hi-tech, and as Corporate Vice-President and General Manager of EMC’s Center of Excellence in Israel, and who was 

a partner in the decision to establish the company’s R&D center in the Advanced Technologies Park adjacent to Ben-Gurion 
University, which will spearhead the continuing development of Beer-Sheva and the Negev.

Prof. Rivka Carmi
President

פרופ’ רבקה כרמי
נשיאה

November 20, 2012 ו’ בכסלו תשע”ג


