
גילה אלמגור-אגמון 
גילה אלמגור-אגמון נולדה בפתח תקווה בשנת 1939, ארבעה חודשים לאחר רצח אביה שנורה למוות בידי צלף ערבי. בימי ילדותה נדדה בין מוסדות 
ניצולי שואה והמקום שימש עבורה תיקון לילדותה  חינוך שונים ובגיל 14 הגיעה לכפר הנוער “הדסים״, שם התרחש המפגש הראשון עם ילדים 
וזאת במטרה לנסות ולהגשים חלום מופנם להיות  גילה אלמגור את “הדסים״ ועברה לתל אביב  האחרת. בשנת 1955 בגיל 15 וחצי בלבד, עזבה 
שחקנית תאטרון. למרות גילה הצעיר, קיבלה הזדמנות להיבחן בבית הספר למשחק בתיאטרון הבימה ולאחר שעברה בהצלחה גדולה את המבחנים, 
הופיעה לראשונה בשנת 1956 על במת התיאטרון בהצגה “בעור שינינו״. בשנת 1960 השתתפה בסרט העלילתי הראשון שלה “חולות לוהטים״. בשנת 
1963 נסעה גילה אלמגור לארה״ב לשתי שנות לימוד בבית הספר למשחק לי שטרסברג בניו יורק. במקביל, למדה משחק אצל אוטה האגן ומחול 
מודרני אצל אנה סוקולוב. עם שובה ארצה חזרה אל במות התיאטרון וגילמה גלריה גדולה ומגוונת של תפקידים ממחזות ישראליים, מתורגמים, 
מודרניים וקלאסיים. במקביל שיחקה ביותר משישים הפקות קולנוע ישראליות וזרות ביניהן: “סלאח שבתי״, “על חבל דק״, “הבית ברחוב שלוש״- 
שהיה מועמד לפרס האוסקר בקטגורית הסרט הזר, “מבצע יהונתן״ - שהיה מועמד לפרס האוסקר בקטגורית הסרט הזר, “מצור״ - שהיה מועמד 
לפרס גלובוס הזהב בקטגורית הסרט הזר, “עץ הדומים תפוס״ - המבוסס על ספר פרי עטה, “הקיץ של אביה״ - המבוסס על חוויות הילדות הקשות 
שעברה ואף זכה בפרסים בינלאומיים רבים, “מלכת הכביש״, “החיים על פי אגפא״ ועוד.  בנוסף, פרסמה גילה אלמגור חמישה ספרים, בינהם: “הקיץ 

של אביה״, ו-״עץ הדומים תפוס״.

בד בבד עם פעילותה האמנותית הענפה עסקה גילה אלמגור במרוצת השנים בפעילות ציבורית והתנדבותית נרחבת: ארגון אמני ישראל )אמ״י(, 
יו״ר הסניף הישראלי של “אסיטג״, יו״ר סניף תל אביב של האגודה למלחמה בסרטן ועוד. בנוסף, גילה אלמגור היתה חברת מועצת העיר תל אביב-
יפו במשך 5 שנים, ושמשה גם כיו״ר סינמטק תל אביב. את עיקר תשומת הלב, השקיעה גילה אלמגור בפעילות “קרן המשאלות של גילה אלמגור״, 

שמטרתה רווחת ילדים חולים וילדים במצוקה והגשמת חלומותיהם.

לאורך קריירה מפוארת שנמשכת למעלה משישים שנה, זכתה גילה אלמגור בעשרות פרסים על מפעליה השונים, בינהם: כלת פרס ישראל על תרומה 
לקולנוע הישראלי, פרס “כינור דוד״ כשחקנית השנה בקולנוע ובתיאטרון, פרס ראשון בפסטיבלי שיקגו ואטלנטה עבור הסרט “מצור״, פרס מרגלית 
כשחקנית השנה בתיאטרון, פרס מפעל חיים בקולנוע בפסטיבל הסרטים הישראלי בניו יורק ופרס דב הכסף בברלין על הסרט הקיץ של אביה. בנוסף, 

הוענקו לגילה אלמגור שלושה תארי דוקטור לשם כבוד ממוסדות אקדמיים: אוניברסיטת תל-אביב, מכון ויצמן למדע ואוניברסיטת בן גוריון.

גב׳ אלמגור רואה בתיאטרון הבימה בית מזה שנים רבות למרות שהופיעה מעל כל בימות התיאטראות בארץ, החל מתיאטרון סמבטיון, תיאטרון 
אהל, תיאטרון חיפה, הקאמרי, תיאטרון בימות וכלה בתיאטרון באר שבע. גילה אלמגור נשואה ליעקב אגמון, להם בת משותפת ושני נכדים.



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לגילה אלמגור-אגמון

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על תרומתה יוצאת הדופן לעיצוב התרבות הישראלית בזכות כישרון משחק נדיר ומיוחד 
במקביל ליצירתיות בלתי פוסקת; על הכבוד הרב שהנחילה למדינת ישראל בזכות פועלה מעבר לים 
והפרסים הבינלאומיים הרבים שבהם זכתה; על פעילות חברתית ייחודית ומשמעותית למען החברה 

בכלל ולמען ילדים בפרט; ועל מעורבותה המתמדת בציבוריות הישראלית.  
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