
פליקס פוזן
ולאחר מכן לארצות הברית, שם  נמלטה משפחתו, תחילה לבריטניה  ליל הבדולח,  נולד בשנת 1928 בברלין. בשנת 1938, לאחר  פוזן  פליקס 
גדל. הוא סיים את לימודיו באוניברסיטת ג'ון הופקינס, שירת בצבא האמריקאי והשתתף במלחמת קוריאה. לאחר שירותו הצבאי החל פוזן את 
דרכו העסקית, כשהקים חברה למסחר בנפט, מתכות ומינרלים. בשנת 1992, לאחר שהחברה המשגשגת הייתה לאחת החברות הגדולות בעולם 

בתחומה, פרש פוזן מעסקיו.

מגיל צעיר פוזן נמשך לתרבות היהודית ולתפיסה על–פיה היהדות אינה דת בלבד, אלא קבוצת השתייכות בעלת מאפיינים תרבותיים והיסטוריים 
וכן אורחות חיים משותפים. 

לאורך השנים, פעל פוזן רבות לחיזוק תפיסת היהדות כתרבות. הוא תרם למרכז ללימודי עברית ויהדות באוניברסיטת אוקספורד והיה שותף 
להקמת המרכז לחקר האנטישמיות באוניברסיטה העברית.

בראשית שנות השמונים הקים את ‘קרן פוזן', ששמה לה למטרה לתמוך בחינוך יהודי כתרבות, על פי תפיסתו. לקרן מחויבות עמוקה לתרבות 
היהודית. היא פועלת מתוך  אמונה בכוחו של החינוך להביא לשינוי משמעותי בחיים היהודיים, ומעניקה את האפשרות להעמיק ולהעשיר את 

לימוד מורשתו התרבותית וההיסטורית של העם היהודי מנקודת מבט חילונית.

מאז הקמתה, תמכה הקרן, בין השאר, בבית הספר למובילות חינוכית בירושלים )בראשית שנות ה–90( ובפרויקט שהשיקה בראשית שנות ה–2000 
הברית  ארצות  בישראל,  גבוהה  להשכלה  מוסדות  בכ–40  בנושא  קורסים  נפתחו  במסגרתו  אשר  חילונית,  יהודית  ותרבות  היסטוריה  ללימודי 

ואירופה. הקורסים התמקדו בחקר התמורות בדפוסי החיים היהודיים החילוניים, החל מסוף עידן הנאורות באירופה ועד לימינו. 

 The Posen Library of Jewish Culture and( יהודית'  ותרבות  ליהדות  פוזן  ‘ספריית  של  להקמתה  פוזן  קרן  פועלת  האחרון  בעשור 
Civilization(, אנתולוגיה רחבת היקף האוצרת ומציגה לעולם מסורת בת 3,000 שנה של הגות ויצירה יהודית מגוונת, וחושפת את ההיסטוריה 

התרבותית של יהדות העולם. באנתולוגיה כלולים חומרים שלוקטו ונאספו על ידי למעלה מ–120 חוקרי התרבות היהודית המובילים בעולם.

פוזן תרם, כאמור, למוסדות מחקר רבים בישראל, ביניהם אוניברסיטת חיפה, בה הוקם בשנת 2003 "פורום פוזן לחקר מחשבה פוליטית יהודית 
תוך  תרבויות,  הדדיות בין  ובהשפעות  והמשפט,  הפוליטיקה  האינטלקטואלית של  בהיסטוריה  הפורום,  עניינו של  עיקר  וישראלית".  אירופית 
שימת דגש מיוחד על התרבות היהודית, מורשתה במחשבה הפוליטית המודרנית, וחשיבותה כבסיס לדיאלוג ישראלי-אירופי בזמננו. פוזן תרם 
נוסדה  אשר  למורים  שני  תואר  ללימודי  התכנית  בהם  היהודית,  ולתרבות  למסורת  הקשורים  באוניברסיטה,  המתקיימים  נוספים  לפרויקטים 

במשותף עם הקרן, ואשר מקנה הסמכה בהוראת תרבות ישראל למורים בעלי ותק של חמש שנים ומעלה במערכת החינוך. 

 



אוניברסיטת חיפה

סנאט אוניברסיטת חיפה בתוקף סמכויותיו המוענקות לו
על–ידי חוקת האוניברסיטה ובהתאם להמלצות הנשיא והוועד המנהל

מעניק בזאת

לפליקס פוזן

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על תרומתו המשמעותית והחשובה לחיזוק התרבות היהודית באמצעות חינוך, השכלה 

ודעת; על תמיכתו בטיפוח זיקתם של יהודים ברחבי העולם ליהדותם, באמצעות תרבות 
והיסטוריה משותפת, תוך שהעלה על נס ערכים פלורליסטים כקבלת האחר והקשבה לזולת; 
על תרומתו למען המאבק באנטישמיות; על הסיוע הנרחב שהעניק למערכת ההשכלה הגבוהה 
בישראל; ועל תרומתו לאוניברסיטת חיפה בפרט, בזכותה התאפשר קיומן של תכניות להוראת 

תרבות ישראל ושל פורום פוזן לחקר מחשבה פוליטית יהודית אירופית וישראלית.
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