
פרופסור רפאל ביאר
רפי ביאר נולד ב 1952 בפתח תקווה שם התחנך בבית הספר אחד העם ובתיכון עירוני א׳. עם סיום לימודיו התיכונים התקבל ללימודי רפואה 
באוניברסיטת תל אביב במסגרת העתודה האקדמית וקיבל תואר MD בשנת 1977. לאחר שירותו בצה״ל כרופא בגולני וביחידות שדה נוספות, 
למד פרופ׳ ביאר הנדסה רפואית בטכניון והשלים בשנת 1983 תואר דוקטור למדעים בתחום ההחייאה וסיוע ללב הכושל. בהמשך, בשנת 2008 
השלים תואר MA בבריאות הציבור באוניברסיטת ג׳ונס הופקינס שבבולטימור. בשנת 1995 התמנה פרופ׳ ביאר לפרופסור מן המניין בפקולטה 
להנדסה ביו-רפואית בטכניון ולאחר שנה נבחר לנהל את היחידה לקרדיולוגיה פולשנית במכון הקרדיולוגי במרכז הרפואי רמב״ם. בשנת 1999 
החל בתפקידו כדיקן הפקולטה לרפואה בטכניון, תפקיד אותו מילא בהצלחה רבה במשך שש שנים. במהלך תקופתו כדיקן זכתה הפקולטה בהכרה 
בינלאומית רחבה, הן בתחום המחקר והן בתחום ההוראה, כאשר אחד מהישגיה הבולטים והחשובים היה זכיתם בפרס נובל בכימיה של החוקרים 

פרופ׳ אהרון צ׳חנובר ופרופ׳ אברהם הרשקו.

בראשית שנת 2006 נבחר פרופ׳ ביאר כמנהל הקריה הרפואית לבריאות האדם, רמב“ם. זמן קצר לאחר מכן החלה מלחמת לבנון השנייה, במהלכה 
הוביל בהצלחה רבה את בית החולים, תחת מתקפת רקטות בלתי פוסקת, בטיפול בעשרות חיילים ואזרחים פצועים. במסגרת “חזון האדם“, הוביל 
פרופ׳ ביאר את המרכז הרפואי לתנופת פיתוח יוצאת דופן הכוללת בין היתר את הקמתו של בית חולים תת קרקעי ממוגן, בית חולים לילדים, 

מרכז אונקולוגי ובית חולים למחלות לב. 

לפרופ׳ ביאר תרומה משמעותית ופורצת דרך לתעשיית הביו-רפואה כממציא פטנטים רבים כאשר הבולטים בהם: פטנטים למערכות הובלה של 
סטנטים, פיתוח צנתר לב על בסיס פטנט שפיתח ובהקמת חברות ביו-מד שונות.  

פרופ׳ ביאר עומד בחזית המחקר הרפואי בארץ ובעולם. מחקריו מעניקים דרכים ושיטות חדשות לטיפול בתחום קרדיולוגיה פולשנית, הדמיה 
ואנליזה תלת ממדית של הלב ומתפרסמים בעיתונות המדעית המובילה בעולם. על הישגיו מעוררי ההשראה קיבל פרופ׳ ביאר פרסים רבים, 

החשובים שבהם הם פרס לנדאו למחקר, פרס נויפלד למחקר קרדיולוגי, פרס גוטווירט לקידום המחקר, פרס טאוב למצוינות במחקר.

לאורך קריירת הניהול העשירה שלו כיהן פרופ׳ ביאר בשורה ארוכה של תפקידים ציבורים במקביל לעיסוקיו במחקר פורץ דרך. בין היתר כדירקטור 
בחברת יוראפ, יו“ר הדירקטוריון של תאגיד הבריאות של רמב“ם, יו“ר הדירקטוריון של חברת קמ“ר, יו“ר הוועדה להרחבת סל התרופות, יו“ר 

ועדת סל התרופות ויו“ר המרכז הלאומי להשתלות.

בימים אלה בקריה  והטכניון, מוקם  אוניברסיטת חיפה  דופן עם  יוצא  ובזכות שיתוף פעולה  ביאר  פרופ׳  לחזונו מעורר ההשראה של  בהמשך 
הרפואית לבריאות האדם רמב“ם, “מגדל תגליות הבריאות ע“ש הלמסלי“  - קמפוס רפואי אליו חברו מרכזי אקדמיה ורפואה מהמובילים בתחומם 

במטרה להזניק את המחקר הרפואי-יישומי בישראל.



אוניברסיטת חיפה

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

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

 בהוקרה על מנהיגות ומצוינות מחקרית ועמידה בחזית המחקר והפיתוח בתחום קרדיולוגיה פולשנית
 וצנתורים; על סלילת הדרך לפיתוחים חדשניים אשר הועילו למיליוני חולים ברחבי העולם;

 על התרומה להכשרת דורות חדשים של חוקרים ורופאים; על מנהיגות מעוררת השראה בהובלת
 הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב״ם בתקופות מלחמה ושלום ועל עמידה בחזית הקדמה והחדשנות

  הטכנולוגית הרפואית בישראל; על החזון פורץ הדרך בהובלת הקמתו של “מגדל תגליות הבריאות
ע“ש הלמסלי“, המאפשר חיבור הדוק בין השדה הקליני לבין השדה המחקרי והטכנולוגי.
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