
קרן ליבוביץ'
קרן ליבוביץ' נולדה בשנת 1973 בהוד השרון. במסגרת שירותה הצבאי, במהלך קורס קצינות, נפצעה קרן, ופציעתה גרמה לפגיעה קשה בעמוד 

השדרה שלה, פגיעה שהותירה אותה משותקת חלקית בשתי רגליה. 

קרן החליטה שלא להיכנע לנכותה, ואל אף הפציעה הקשה הייתה נחושה להמשיך ולעסוק בספורט, בו התמקדה כבר מגיל צעיר. היא פנתה 
לשחייה, ענף ספורט שמאז ומעולם היה קרוב אליה במיוחד.

במהלך הקריירה שלה הגיעה קרן להישגים רבים - היא לקחה חלק בשלושה משחקים פראלימפיים והשתתפה באליפויות אירופה ובאליפויות 
עולם, במקצועות השחייה למרחקים קצרים של 50 ו–100 מטר בסגנונות חופשי וגב. 

בשנת 2000 לאחר שנים של אימונים קשים הגיעה קרן אל המעמד הנכסף, השתתפות במשחקים הפראלימפיים בסידני שם זכתה בשלוש מדליות 
זהב ורשמה מספר שיאי עולם.

ארבע שנים לאחר מכן, במשחקים הפראלימפים באתונה, זכתה קרן בארבע מדליות אולימפיות: אחת מזהב, שתיים מכסף ואחת מארד. באותה 
שנה התכבדה להשיא משואה בטקס יום העצמאות החמישים ושישה של מדינת ישראל.

בשנת 2012, לאחר פציעה בירך שמנעה את השתתפותה במשחקים הפראלימפים בלונדון, הציבה לעצמה קרן מטרה חדשה שנשמעה דמיונית                            
להפליא — לעמוד מחדש על רגליה, וללכת. היא החלה באימונים יומיומיים מפרכים שנועדו לחיזוק הרגליים ושרירי הבטן, ולאחר שלוש שנים אכן  
עשתה את הבלתי ייאמן, היא עמדה על רגליה והחלה ללכת בעזרת קביים. הצלחתה זו של קרן מהווה מקור של השראה לאנשים בארץ ובעולם.

ובאימון פועלת קרן ליבוביץ' רבות להעלאת המודעות הציבורית לספורט הנכים ולמתן תמיכות לספורטאים בעלי  בנוסף לעיסוקיה בשחייה 
מוגבלויות.

קרן היא אם חד הורית לשני זוגות תאומים: איתן, דניאל אורי ונועם.



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לקרן ליבוביץ'
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על תרומתה הייחודית לתחום ספורט הנכים ועל היותה אחד מעמודי התווך של הספורט 
בישראל; על הכבוד הרב שהנחילה למדינת ישראל בהישגיה הספורטיביים חסרי התקדים ומעוררי 
ההשראה; על פועלה הרב להעלאת המודעות הציבורית לספורט הנכים ועל תמיכתה בספורטאים 
בעלי מוגבלויות; על התמודדותה מעוררת ההשתאות עם מגבלות ושינויים; על דרכה הייחודית 

ופורצת הגבולות להגשמה עצמית; ועל סיפור חייה המעורר ההערצה.
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