הרטה עמיר
הרטה עמיר נמנית עם ראשי הקהילה היהודית של לוס אנג'לס ,ידידה ותורמת נדיבה לאוניברסיטת חיפה.
גב' עמיר ,ילידת צ'כוסלובקיה ,השלימה לימודי תואר ראשון בקווינס קולג' ,ניו יורק ,המשיכה בלימודיה באוניברסיטת הרווארד ,והיא בעלת תואר
שני (מאוניברסיטת קליפורניה) בכלכלה.
הרטה עמיר החלה את הקריירה המקצועית שלה ככלכלנית בלשכה הלאומית למחקר כלכלי של ארצות הברית ,ולאחר מכן הועסקה ,במשך
 10שנים ,במסגרת המחלקה הכלכלית של תאגיד המחקר היוקרתי" ,ראנד" ( ,)Rand Corporationמוסד אמריקאי ללא מטרות רווח ,המאגד
במסגרתו צוותי חשיבה ,ומספק את שרותיו לארגונים ממשלתיים ,מסחריים ואזרחיים.
בשנת  1972הצטרפה הרטה עמיר לבעלה ,שמואל ,בחברת הנדל"ן המשפחתית ,Amir Development ,המקימה ,מפעילה ומנהלת עשרות מיזמי
נדל"ן בכמה מדינות במערב ארצות הברית.
הרטה מחויבת בכל לבה לערכי התרומה לקהילה וייסדה ,בשיתוף עם בעלה ,קרן בינלאומית המעניקה תרומות ומסייעת רבות למוסדות בארה"ב
ובישראל .בני הזוג תרמו ,בין היתר ,למוזיאון תל אביב לאמנות ,מוזיאון ישראל ,הקריה הרפואית רמב"ם ועוד.
הרטה ושמואל נמנים עם ידידיה הוותיקים והמסורים של אוניברסיטת חיפה .נדיבות לבם סייעה ומוסיפה לסייע לאוניברסיטה לפרוץ את גבולות
המחקר האקדמי בתחומים רבים .תרומותיהם במהלך השנים יועדו להקמת מכלול בנייני רבין והמשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט ,לפעילותו
של המרכז לחקר הביטחון הלאומי ,להקמת קרן מלגות לדוקטורנטים מצטיינים ולקליטת מדענים צעירים באוניברסיטה.
גולת הכותרת של היחס החם לאוניברסיטה היא תרומתה החדשה של משפחת עמיר להרחבת מכלול בנייני רבין ,באמצעות תוספת שטחי מחקר
והוראה לפקולטה למדעי החברה אשר נקראת היום "הפקולטה למדעי החברה על שם שמואל והרטה עמיר".
הרטה מקפידה להדגיש לאורך השנים את החשיבות שהיא מייחסת לחינוך מצטיין ולקידום המחקר וההשכלה הגבוהה למען בנייתו של דור העתיד
ולמען חוזקה ועתידה של מדינת ישראל.
בד בבד עם פעילותה הפילנתרופית ,מקדישה הרטה זמן רב לפעילות למען ישראל ,בהיותה חברת הוועד המנהל של אייפאק ,השדולה
הפרו–ישראלית הגדולה ביותר הפועלת בארצות הברית.

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

להרטה עמיר
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על התרומה למערכת ההשכלה הגבוהה מתוך הכרה בחשיבותם של החינוך בכלל
וההשכלה הגבוהה בפרט לבנייתו של דור עתיד מצטיין למען מדינת ישראל והאנושות כולה; על
התרומה לחיזוק תחומי התרבות והאמנות ברחבי העולם; על התמיכה ארוכת השנים באוניברסיטת
חיפה אשר אפשרה לאוניברסיטה להצטיין ולפרוץ גבולות אקדמיים; ועל היותה ידידת אמת של
מדינת ישראל.
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