
השגריר דניאל ב' שפירו 
דניאל שפירו נולד בשנת  1969 בעיר שמפיין שבאילינוי למשפחה יהודית בת ארבעה ילדים. הוא החל את לימודיו האקדמיים באוניברסיטת 
וושינגטון סנט לואיס. את שנת לימודיו השנייה עשה באוניברסיטה העברית בירושלים והשלים בהצטיינות יתרה את לימודי התואר הראשון 
במזרח תיכון ולימודי יהדות באוניברסיטת ברנדייס. בשנת 1993 סיים את לימודי התואר השני במדיניות המזרח התיכון באוניברסיטת הרווארד.

עם סיום לימודיו החל שפירו לעבוד במסגרת תת הוועדה ליחסי חוץ עם אירופה והמזרח התיכון של בית הנבחרים, ובהמשך מילא שורה של 
תפקידים בממשל האמריקאי. בשנת 2008 שימש כיועץ בכיר למועמד לנשיאות ברק אובמה בנושאי המזרח התיכון והקהילה היהודית ובמקביל 
שימש כאסטרטג בקמפיין הבחירות. בשנת 2009, לאחר ניצחונו של אובמה, מונה שפירו למנהל מדור המזרח התיכון וצפון אפריקה במועצה 
לביטחון לאומי. בתפקידיו הרבים בממשל היה השגריר שפירו מעורב בהעצמת השותפות הישראלית–אמריקנית ופעל לקידום חוקים הנוגעים 
לסוגיות החשובות ביותר למדינת ישראל כשהעיקריות שבהן: הסנקציות על איראן, סוריה, חיזבאללה ותנועת החמאס. כמו כן פעל ביתר שאת 

לביסוס ולהגדלת סיוע החוץ האמריקני לישראל. 

ביולי 2011 הושבע שפירו לתפקיד שגריר ארצות הברית בישראל ובאוגוסט 2011 הגיש את כתב האמנה לנשיא המדינה שמעון פרס ז"ל. במהלך 
שירותו כשגריר, טיפל שפירו בסוגיות הליבה של יחסי ארצות הברית–ישראל, בין היתר מילא תפקיד מרכזי בהשלמת מזכר ההבנות בתחום הסיוע 
הביטחוני שנחתם בספטמבר 2016, המבטיח לישראל חבילת סיוע בגובה 38 מיליארד דולר לעשר השנים הקרובות. עשייתו המשמעותית ומאמציו 

הרבים בלטו מאוד נוכח שורה של אתגרים ומשברים ביחסי שתי המדינות במהלך כהונתו. 

בחברה  רחבים  למעגלים  בפניה  שפירו  לשגריר  סייעו  ישראליים,  לימוד  במוסדות  לומדים  ילדיו  כי  והעובדה  שבפיו  הרהוטה  העברית  השפה 
הישראלית. 

שפירו פעל רבות לחיזוק הקשר בין ארצות הברית, מדינת ישראל ויהדות ארצות הברית. במסגרת תפקידו אירח משלחות רבות של ארגונים 
יהודיים וסייע לטיפוח היחסים בין החברה הישראלית לבין יהדות ארצות הברית. השגריר שפירו הינו תומך נלהב של תוכנית רודרמן ללימודי 
יהדות ארצות הברית באוניברסיטת חיפה, התוכנית האקדמית היחידה בישראל ששמה במרכז את חקר החברה היהודית האמריקאית. הוא סייע 

רבות להצלחתה, מתוך הבנה שחיזוק הקשר בין ישראל ויהדות ארצות הברית הוא אינטרס חשוב של שתי הקהילות.



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לדניאל ב' שפירו
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על שירותו הציבורי המופתי, ובמיוחד על מסירותו יוצאת הדופן לקידום הברית בין 
ישראל לבין ידידתה הגדולה והחשובה בעולם - ארצות הברית, ועל היותו ידיד אמת של מדינת 
ישראל; על תרומתו לקידום ערכי הפלורליזם, הסובלנות וקבלת האחר, ערכים החרותים גם על 
דגלה של אוניברסיטת חיפה; על פועלו להעמקת שיתוף הפעולה בין ארגונים יהודים–אמריקאים 

לבין ארגונים ישראלים; ועל תמיכתו בתוכנית רודרמן ללימודי יהדות ארצות הברית 
באוניברסיטת חיפה.
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