
 
 

 
 

 המושב המ"ג של חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפה
 תכנית

 מנקודת מבט אקדמית -תמה מרכזית: ישראל והעולם

2015י יונב 1, התשע" סיוןב  י"ד, שני יום  

 "כל כך קרוב, כל כך רחוק..."  -בגבול הצפון  סיור   09:00-14:30
 

  בתכנית:
     

 בית הספר לקציני ים עכו  – ממעגן מיכאלהעתיקה בניית רפליקה לספינה אתר 
 פרויקט ה, ראש פרופ' יעקב כהנוב בהנחיית

 
 עכו -קהילתית בפיתוח סביבתי  מעורבות: "מאבנים לאנשים"

 המרכז לחקר חיפה והצפון, ראש קריינר-ר נגה קולינס"ד בהנחיית
 

  מערביהגליל ה – "בעיות הגליל והאתגרים מול דרום לבנון"
 ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה, רפרופ' ארנון סופ בהנחיית

 
 08:30יציאת הסעה ממלון דן כרמל בשעה 

 

  חבר הנאמניםשל  גהמ"מושב הפתיחה חגיגית של  22:00-18:00
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  דיקנאט הסטודנטים והרשות ללימודים מתקדמיםבשיתוף עם   

  עם מעט עזרה מידידיי... " "
 האוניברסיטה יידידהסטודנטים שלנו מוקירים את 

  
 ביקור בדיר אל מוחרקה )קרן הכרמל(  18:00

 טקס הפתיחה 19:00

 
  במעמד:

 , המנהיג הרוחני של העדה הדרוזית בישראלהשיח' מואפק טריף
 כרמל-, ראש מועצת דאלית אלרפיק חלבי

 

 יו"ר חבר הנאמנים ,פרופ' אלפרד טאובר : דברים
 , יו"ר הוועד המנהלעמי אילון

 , נשיאעמוס שפירא

o "הוקרה לתורמי המלגות לסטודנטים ששירתו במילואים במבצע "צוק איתן 

o דיקן פרופ' חנן אלכסנדר ע"י עדן ליכטנר הענקת פרס "אזרחות ישראלית למופת" לסטודנט דייר המעונות ,
  נות, מנהלת המעואסנת ויינשטייןו הסטודנטים

 לאנגלית בתיכון למדעים ומנהיגות דלית אל כרמל וסטודנטית להוראה מורה , דועאא זידאןה: מנח
 באוניברסיטת חיפה

 
 " לפולקלור הדרוזילהקת אומנות הדבקה" תכנית אמנותית:

 גני אלחדיד, דרך המוחרקה, דאלית אל כרמל

 



 

 
 

2015י יונב 2 , התשע" סיוןבט"ו  יום שלישי,  

 התכנסות והרשמה   09:00-08:30
 מוזיאון הכט, בניין ראשי רחבת  

  ישיבת מליאה ראשונה   10:30-09:00

 
 יו"ר חבר הנאמנים  , פרופ' אלפרד טאובר  :הדברי פתיח

  - , דיפלומט ישראלי, לשעבר סגן השגריר של ישראל בנורבגיה ובניגריהג'ורג' דיקהרצאת אורח: 

"Jerusalem and Oslo: it's complicated"  

o הצגת חברים חדשים 

o דו"ח יו"ר חבר הנאמנים 

o עמי אילון ל,דו"ח יו"ר הוועד המנה 

o ועדת ביקורתלו מינוי יו"ר 

o  איתן אדרס ד"ר, ועדת ביקורתהיוצא של יו"ר הדו"ח 

 
 ראש החוג לציוויליזציות ימיות, גיל גמבשד"ר   מנחה:

 

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 הפסקה  11:00-10:30

   מליאההישיבת המשך    12:45-11:00

 , החוג לפסיכולוגיהמנו-ד"ר סיגל זלכהל לחוקר צעיר מצטיין דסטי ואתי מילרהענקת פרס 

 המכון לארכיאולוגיה , , החוג לארכיאולוגיהעוז-פרופ' גיא ברל מצטייןלחוקר לשנת תשע"ה הרקטור  הענקת פרס

 ע"ש זינמן

 , הפקולטה למשפטיםד"ר עומר קמחיל טייןלמרצה מצלשנת תשע"ה הענקת פרס הרקטור 

o  עמוס שפירא ,דו"ח הנשיא 

o פרופ' דוד פרג'י ,רדו"ח הרקטו 

 שאלות ותשובות

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי            

 

  בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותהקמת השקת  13:30-13:00

 ברכות: 

  , נשיאעמוס שפירא

 חיפה, ראש העיר יונה יהב

 בריאות, מנכ"ל משרד האפק ארנון' פרופ

 רווחהמנכ"ל משרד ה, יוסי סילמן

 , דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותפרופ' שי לין



 

 
 

 ע"ש שריל ספנסר חוג לסיעודה, אפרת שדמיד"ר מנחה: 

 , בניין ראשי700-רחבת קומת ה

 םיארוחת צהרי 14:30-13:30
 , בניין ראשי700-רחבת קומת ה

 אגודת הסטודנטים ועיריית חיפה , בשיתוף עם האטר חנוכת גשר   15:15-14:45

 , אגודת ידידי האוניברסיטה באנגליה   סר מוריס וליידי איירין האטרבמעמד: 

                 , נשיאעמוס שפירא ברכות:
 , ראש העיר חיפה  יונה יהב

 , סגן נשיא ומנכ"לברוך מרזן
 ם, יו"ר אגודת הסטודנטיעמית שפר

  , סטודנטית בפקולטה למשפטיםקשת בן שטריתמנחה: 
 

 שדרות אבא חושי 

 :היו"ר ותיאמנים עם יו"ר חבר הנאמנים וסגנמפגש של חברי חבר הנ 16:30-15:30
 חבר הנאמנים ו"ר, יאלפרד טאוברפרופ' 
 סגנית יו"ר חבר הנאמנים ,קנדל-לנשטיין סוניה

 ם, סגנית יו"ר חבר הנאמניליידי איירין האטר

 , בית הסטודנט ע"ש האטר225חדר 
 

 בגרמניה האוניברסיטה ידידי אגודת מטעם פנים קבלת 18:30-16:30
 אוניברסיטת חיפה כמודל לחיים בדו קיום" –"לחיות ביחד בסביבה רבגונית 

 

 התכנסות ותערוכת פרויקטים:   16:30

o ערבית–יהודית קהילתית למנהיגות התוכנית 

o מוסמך לתואר ערביות הלומדות לסטודנטיות וטוא ורנר ש"ע המלגות תוכנית 

o הלימודים לספסל חבר פרויקט 

o ירוקה עסקית למעורבות מקונפליקט :בכרמל הביוספרית והשמורה הדרוזים קהילת פרויקט 

o  חיפה פוגשת את פרנקפורטפרויקט 

 

 טקס  17:00

 ת יו"ר חבר הנאמניםבגרמניה וסגני ידידי האוניברסיטה אגודת ר"יו ,קנדל-לנשטיין סוניהברכות: 
 

 רב שיח 
 , אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניהר מיכאל גרינג"דמנחה: 

 ערבי-ראש המרכז היהודי ,ח'מאיסיפרופ' ראסם הצגת נתוני מחקר: 
 , נשיאעמוס שפיראמשתתפים: 
 , דיקן הפקולטה למדעי הטבעפרופ' אדי ברקאי                   
  ערבי-, יו"ר הוועד המנהל של המרכז היהודיר פאהום ג'יוסיעו"ד בשאי                   

 מלגות הענקת

 , ראש תחום פיתוח משאבים בינלאומיים באגף לקשרי חוץ ופיתוח משאביםמיכאל מסינגרמנחה:  

 מועדון בית הסטודנט ע"ש האטר, 0קומה 
 

  קהילה-מוזיאון-הפנים: אקדמיה-המשקפות את הקשר רב, מוזיאון הכטבתערוכות     19:00-18:30
                               

 ". זואולוגי-המחקר הארכאו –חכמת העצמות העתיקות " :ארכאולוגיה                          



 

 
 

 . וויסברוד ורועי שפיר ליאורד"ר  גיא בר־עוז,פרופ' אוצרים:                                                  
 ". אוצר: ד"ר סורין הלרבין אתוס למיתוס –יונתן גולד ואסי משולם " :אמנות                         

 מוזיאון הכט, הבניין הראשי                           

  טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד   22:30-18:30

 ארוחת ערב קבלת פנים ו  18:30  

 טקס הענקת התארים  20:00

 

 דברים:
 יושב ראש חבר הנאמנים, אלפרד טאובר' פרופ

 נשיא , עמוס שפירא
 רקטורפרופ' דוד פרג'י, 

 מקבלי התואר: 

 ארה"ב, פרופ' רוברט )אורי( אלטר

 מעטרים: 

 , ארה"במייקל טרייזון

 , דיקן הסטודנטיםפרופ' חנן אלכסנדר

 ישראל, אורנה פורת

 מעטרים: 

 , ישראלליטל פורת

 ולטה לניהולדיקן הפק, פרופ' יצחק סמואל

 ארה"ב, פרופ' קרול פאדן
 מעטרים:

 , ישראלאריק שטיינר
 דיקן הפקולטה למדעי החברה, פרופ' גוסטבו מש

 
 בריטניה ,פליקס פוזן

 מעטרים: 
 , שוויץדניאל פוזן

  דיקן הפקולטה למשפטים ,פרופ' גד ברזילי

 ישראל/ארה"ב ,שירה וג'יי רודרמן
 מעטרים: 
 ארה"ב, ברי שרייג
 , דיקן הפקולטה למדעי הרוחובן שנירפרופ' רא

 ,ישראלנח קליגר
 מעטרים: 

 , בריטניהסר וולטר בודמר
 דיקנית הפקולטה לחינוך, ברק-פרופ' לילי אורלנד

 נח קליגרדברים בשם מקבלי התואר: 

   תכנית אמנותית: 

 כלי הקשה -צ׳לו, נועה וקס  -גיטרה, עוד, נעה איילי  -שירה, עידן טולדנו  -מרים טוקאן  ":אנסמבל "קווארטטוקאן
 

ויולה, לב  -כינור שני, ולדימיר שמולנסון  -כינור ראשון, אלכסנדר גורביץ  -מילן טודורוביץ  :קוורטט זמיר
 צ'לו- -מטיוקוב

 
 : מופיעים בשפת הסימנים

 מקהלה, יוסי מויאלשרה לנסמן: מלמדת שפת סימנים ב



 

 
 

 תומר הישגד"ר בניצוחו של , החוג למוסיקה -מקהלת האוניברסיטה

 , גלי צה"לשיבל כרמי מנסורמנחה: 

  
  ישראליתהאמריקנית וה םסימניולשפות ה בשפה העברית וילווה בתרגום סימולטני לאנגלית תנהל* הטקס י

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

2015ביוני  3ן, תשע"ה, יום רביעי, ט"ז בסיו  

  מנקודת מבט אקדמית –ישראל והעולם בנושא:  יום דיונים

 יו"ר חבר הנאמנים פרופ' אלפרד טאובר,דברי פתיחה:  10:00-09:00

 לשעבר היועץ לביטחון לאומי לראש הממשלה המרכז הבינתחומי הרצליה, , פרופ' עוזי ארד :הרצאת אורח

  ישראל חזקה בעולם מסוכן" -אתגר האסטרטגי הגלובלי "ה - וראש המועצה לביטחון לאומי

 סטודנטית לתואר שני בחוג לתקשורת, רעות כהןמנחה: 

 , בית הסטודנט ע"ש האטר101אודיטוריום 

 

 מקבילות: ניםקבוצות דיו  11:30-10:15

o  וצפון אמריקהישראל 
 : יושבי ראש

 ארה"ב, פרופ' מרק יודוף
 למדעי המדינהראש בית הספר  ,פרופ' מיכאל גרוס

 134 חדר

o ישראל ואירופה 
 יושבי ראש: 

 אנגליה ,מיק דיוויס
 , גרמניהפרופ' מנפרד לנשטיין

 107 חדר

o ישראל והמזרח התיכון 
 :יושבי ראש

  ישראל ,נייקריל יפרופ' מיכא
 להיסטוריה של המזרח התיכון , החוגפרופ' גד גילבר

 225 חדר

 בית הסטודנט ע"ש האטר

  הפסקה 11:45-11:30

 המשך דיונים 13:30-11:45

         

 לגרמניה יחסים הדיפלומטיים בין ישראל ה כינוןשנה ל 50ציון  14:30-13:30

 לחקר החברה וההיסטוריה הגרמנית בת זמננו      בוצריוסשנה למכון  15-ו

 

 : ברכות

 ניהבממשלת גרמשר האוצר והכלכלה לשעבר  , יו"ר חבר הנאמנים של קרן צייט ,פרופ' מנפרד לנשטיין

 , נשיאעמוס שפירא

 מחקר במכון בוצריוס  תעמית, קטרינה קונארקמנחה: 



 

 
 

 ארוחת צהריים

 , מועדון בית הסטודנט ע"ש האטר0קומה    

  יו"ר חבר הנאמנים ויושבי ראש קבוצות הדיון – סיכום יום הדיונים  16:00-14:30
 :, לשעבר שגריר ישראל בגרמניהאבי פרימורהרצאת אורח: 

  שנה של יחסים דיפלומטיים" 50סקירה לאחר  –מניה ואירופה "ישראל, גר

 חוג לשפה וספרות אנגליתה ,ד"ר קרן עמרימנחה: 

 , בית הסטודנט ע"ש האטר101אודיטוריום 

  מגרש החנייה של בית הסטודנט ע"ש האטרמ , קס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיהטל העהס 16:15

 הלפילוסופיה תשע" טקס הענקת תואר דוקטור   20:00-17:30
  הרשות ללימודים מתקדמים

 , יונה יהבבמעמד ראש העיר חיפה   

 , נשיאעמוס שפירא ברכות: 
 , רקטורפרופ' דוד פרג'י 
 , דיקן ללימודים מתקדמיםק הרפזחפרופ' יצ 

 בתכנית: 

       התכנסות בקונכיית "גן האם" 16:30
 פהתהלוכה אקדמית מ"גן האם" לאודיטוריום חי  17:30

  (18:00כניסת הקהל לאודיטוריום חיפה )דלתות הכניסה ינעלו בשעה     17:45

 ברכות  
 הכתרה והענקת התואר  
 : ד"ר מיכל הרשמן שטריתהמסיימים תדבר נציג  
 ג'ף האוורד: תזמורת הביג בנד חיפה. מנצח: תכנית אמנותית  

 חן-ד"ר קרן אורמנחה: 
 

 בתום הטקס תתקיים קבלת פנים

 חיפה ,138מרכז הכרמל, שדרות הנשיא  ע"ש רפפורט,חיפה אודיטוריום             

  בניין הפקולטה למשפטיםהשקת קמפיין הקמת  22:00-21:00

 ()למוזמנים בלבד בשוויץ אגודת ידידי האוניברסיטה בחסות 

  ברכות: 
 בשוויץ האוניברסיטה ידידי אגודת של המנהל הוועד חבר ,דרדיקמן עודד

 , נשיאאעמוס שפיר
 , דיקן הפקולטה למשפטיםפרופ' גד ברזילי

 , סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאביםיריב זולטןמנחה: 

 , חיפה87-85אולם הרונדו, מלון דן כרמל, שדרות הנשיא 

 2015ביוני  4"ז בסיון, תשע"ה, י, חמישייום 

 ישיבות הוועדות

  הוועדה לפיתוח משאבים 11:00-09:00

 , ארה"בוןמייקל טרייז יו"ר:

 , נשיאעמוס שפירא

 , סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאביםיריב זולטן



 

 
 

 מגדל אשכול, 30קומה מצפור אביבה וסמי עופר, 
 

 הוועדה לענייני סטודנטים  

 , ארה"בברי שרייגיו"ר: 

 , דיקן הסטודנטיםפרופ' חנן אלכסנדר

 , דיקן ללימודים מתקדמיםפרופ' יצחק הרפז

 דת הסטודנטים, יו"ר אגועמית שפר

  אשכול מגדל, 29 קומה, הסנאט חדר

 הפסקה 11:15-11:00

   

 פיתוח פיסיו ועדת כספים   13:15-11:15

 , ישראלשאול ד'אנג'לייו"ר: 
 , נשיאעמוס שפירא

  , סגן נשיא ומנכ"לברוך מרזן
 , סגן נשיא לכספים ופיתוח עסקישוקי שי

 מגדל אשכול  ,30קומה מצפור אביבה וסמי עופר, 
 

 הוועדה לעניינים אקדמיים
 , ארה"בפרופ' מארק יודוף יו"ר:

 , רקטורפרופ' דוד פרג'י
 , סגנית נשיא ודיקנית למחקרפרופ' מיכל ירושלמי

  אשכול מגדל, 29 קומה, הסנאט חדר 

   

  בשיתוף עם רשות המחקר, הצגת מחקרים באוניברסיטהארוחת צהריים ו   14:45-13:30
 :תלמידי המחקר המשקפים את מגוון המחקרים פורצי הדרך באוניברסיטהו חוקריםמיטב העם  יםמפגש

h lLi  lggli ls o ioi ullo LthgiL 
 בינתחומי בכרונוביולוגיה מרכז הישראלי למחקרה

esn olsltsihg oLhslt 
 המרכז לחקר משאבי טבע וסביבה

eLt plttsa iLt i u hsn iLt tshou itn lli hhg lhiito  tht 
 החוג למוסיקה ,מנויותביה"ס לא

aohLhtlgll hhg hlsitonhi ls coll iLt ith 
 רקנאטי ליאון ש”ע ים ללימודי המכון

Core-set for robotics and big data learning 

Big Data and Robotics Lab 
 החוג למדעי המחשב

 
Invest in children – invest in the future 

 המרכז לחקר התפתחות הילד
 ת הבינלאומית לתואר שני בהתפתחות הילד לארצות מתפתחותהתוכני

Our eyes beneath the sea: novel underwater imaging systems 
 בית הספר למדעי הים על שם ליאון צ'רני  ,החוג לטכנולוגיות ימיות

Exploring the mysteries of emotional memory 



 

 
 

   חוג סגול לנוירוביולוגיה

 

Green roofs for green life 
 מרכז המחקר ע"ש קדס לאקולוגיה של גגות ירוקים

Physical virtue – assessing and treating 
 neck disorders using a neck vr system 

 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

Handwriting: a mirror for human capabilities  
 הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

 און הכט, בניין ראשירחבת מוזי
 

 ישיבת מליאה מסכמת   16:30-15:00

o הענקת אות יקיר הכרמל לחיים יבין 
 ד"ר אורן מאיירס מראיין את חיים יבין –"כיתת אמן" 

o  שנה לחוג לתקשורת 20ציון 

 , נשיאעמוס שפירא ברכות: 
 , ראש החוג לתקשורת פרופ' יריב צפתי

                    

o ויושבי ראש הוועדות יו"ר חבר הנאמניםעל ידי  אמניםחבר הנ סיכום מושב  
 

 
 בוגרת תכנית המוסמך של החוג לתקשורת , פלד אילתמנחה: 

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי             
           

 :""שירה בשפת הסימנים היא שירה .. לא פחות ולא יותר: רש, משורר חפיטר קוקהרצאת  17:30-16:00
 יקט ״מילים מעופפות״ות מתוך הפרועבוד

 
 שותף ליצירה, קני לרנרמתורגמן: 

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט , 207אודיטוריום 

 


