סוניה לנשטיין–קנדל
סוניה לנשטיין–קנדל ,נולדה בזאגרב ,יוגוסלביה ,למשפחה יהודית והיגרה לגרמניה בשנות הששים .היא סיימה לימודי כלכלה ,ובגיל  24החלה את
הקריירה הבינלאומית שלה במסגרת עבודתה בבנק העולמי ובקרן המטבע הבינלאומית .היא שבה לגרמניה כאשר פגשה את מי שעתיד היה להיות
בעלה ,פרופ' מנפרד לנשטיין (לשעבר שר הכספים של גרמניה המערבית ,ובהמשך נשיא אגודת הידידות גרמניה-ישראל ויו"ר חבר הנאמנים של
אוניברסיטת חיפה).
היא המשיכה לפתח את הקריירה המקצועית שלה ומילאה שורה של תפקידים בכירים :מנהלת אזורית של ארגון הפיתוח הגרמני (the German
 ,)Development Corporationמנהלת קרן לכלכלה בינלאומית וקידום מדיניות ( )the Draeger Foundationוכן שימשה כנציבה (ללא תמורה) לסובלנות

מטעם תאגיד ברטלסמן — תאגיד תקשורת והוצאה לאור מן הגדולים בעולם.
רצף של תקריות המונעות משנאת זרים ואנטישמיות שהתחוללו בגרמניה לאחר איחודה מחדש ,הביאו את סוניה להקדיש מזמנה למאבק בחוסר
הסובלנות ,ובסוף שנות התשעים יזמה ,בשיתוף עם אישים מתחומי העסקים ,התקשורת והתרבות ,את הקמת  ,STEP21ארגון ללא מטרות רווח
לקידום והעצמה של ילדים ובני נוער .בעזרת תכניות חינוך שונות ומגוונות זוכים התלמידים לקבל בסיס ערכי מוצק למאבק כנגד אפליה ואלימות,
ולמען קבלת האחר .מאז תחילתו של פרויקט  ,STEP21לפני כשני עשורים ,נטלו בו חלק חמישה עשר אלף בתי ספר ,וכמיליון תלמידים מגרמניה,
פולין ,אוסטריה וצ'כיה.
כהוקרה על פעילותה זו העניק לה נשיא גרמניה ,בשנת  ,2001את עיטור הצלב הפדרלי הגרמני למצוינות.
המחויבות הבלתי מתפשרת לקידום הבנה וסובלנות היא גם הכוח המניע של גב' לנשטיין–קנדל להיות מעורבת בנושאים הקשורים ליהודי
התפוצות ולמדינת ישראל  -היא חברה בחבר הנאמנים של קרן ברלין לזכר היהודים שנרצחו באירופה ובחבר הנאמנים של בית החולים היהודי
בהמבורג ( .)the Israelite Hospital in Hamburgהיא מכהנת כיו"ר אגודת הידידים של מוזיאון ישראל בגרמניה ונשיאת אגודת ידידי אוניברסיטת
חיפה בגרמניה .היא גם משמשת (עד חודש יוני  )2017כסגנית יו"ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה.
הן במוזיאון ישראל והן באוניברסיטת חיפה גב' לנשטיין–קנדל היא שותפה מרכזית בקידומן וביסוסן של תכניות המעודדות לחיים בדו–קיום בין
יהודים וערבים בישראל.

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

לסוניה לנשטיין–קנדל
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מאמציה הבלתי מתפשרים למען עידוד סובלנות ודו–קיום ,ובעיקר בין יהודים לערבים,
במדינת ישראל בכלל ובאוניברסיטת חיפה בפרט; על מסירותה הרבה ועל הקדשת מיטב זמנה
ומרצה לקידום מיעוטים באשר הם ,תוך שימת דגש על חינוך ועל העצמתן של נשים; על פועלה
רב השנים ועל עשיית נפשות למען אוניברסיטת חיפה בגרמניה; על היותה שותפה בכירה בהובלת
האוניברסיטה ובקביעת מדיניותה; ועל ידידותה האמיצה עם מדינת ישראל.
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