פרופסור דניאל כהנמן
דניאל כהנמן נולד בשנת  1934בתל אביב בעת שהוריו ,שהיגרו מליטא לצרפת ,ביקרו את קרובי משפחתה של האם בישראל .הוא גדל בצרפת ,ובזמן
הכיבוש הנאצי נאלצה המשפחה להסתתר מאימת חיילי האס.אס .בשנת  1944נפטר האב ,ועם תום המלחמה עלה דניאל ,עם אמו ואחותו ,לישראל.
כהנמן סיים את לימודיו לתואר ראשון בפסיכולוגיה ומתמטיקה באוניברסיטה העברית בשנת  ,1954ולאחר מכן שירת בצה"ל כפסיכולוג ,והיה שותף,
בין השאר ,בתכנון המבדקים לקורס קצינים.
בשנת  1961קיבל כהנמן תואר דוקטור מאוניברסיטת קליפורניה בברקלי בתחום הפסיכולוגיה ,ולאחר מכן שב לישראל והצטרף לסגל המחלקה
לפסיכולוגיה באוניברסיטה העברית .בשנת  1978עבר כהנמן לאוניברסיטת בריטיש קולומביה בקנדה ,לאחר מכן לאוניברסיטת ברקלי ,ומשנת 1993
הוא עובד וחוקר באוניברסיטת פרינסטון.
במהלך שנותיו באוניברסיטה העברית חבר פרופ' כהנמן לפרופ' עמוס טברסקי ז"ל ,והשניים החלו לחקור תהליכים של קבלת החלטות ושיפוט
סובייקטיבי בתנאים של אי ודאות ,מחקרים שהיוו את הבסיס לזכייה בפרס נובל .מאמריהם המשותפים ,ביניהם המאמר "שיפוט בתנאי אי–ודאות:
יוריסטיקות והטיות" ( )1974והמאמר "מסגור החלטות והפסיכולוגיה של בחירה" ( ,)1981שפורסמו בכתב העת היוקרתי " ,"Scienceוכן המאמר
פורץ הדרך בו הציעו את "תורת הערך" ,אשר פורסם בכתב העת " ,)1979( "Econometricaזכו לעשרות אלפי ציטוטים.
עבודתו של פרופ' כהנמן הציבה אתגרים למודל הרציונלי של שיפוט וקבלת החלטות והניחה את היסודות לתחום מחקרי חדש .הוא הראה כיצד
מתקבלות החלטות שונות לחלוטין מאלו שנחזו במודלים כלכליים סטנדרטיים ,וזיהה יוריסטיקות והטיות המנחות אותנו בשיפוטים והחלטות
במצבים של חוסר ודאות .רעיונותיו השפיעו השפעה עמוקה על דיסציפלינות שונות ומגוונות ,בהן כלכלה ,פסיכולוגיה ,רפואה ,משפטים ,ופוליטיקה.
בשנת  2002זכה פרופ' כהנמן בפרס נובל לכלכלה על שילובן של תובנות מהמחקר הפסיכולוגי במדעי הכלכלה ,ובמיוחד באשר לשיפוט האנושי
וקבלת החלטות בתנאי אי ודאות.
פרופ' כהנמן זכה בפרסים רבים נוספים ,ובהם פרס על מפעל חיים ייחודי מטעם האגודה האמריקאית לפסיכולוגיה (בשנת  ,)2007חברות של כבוד
מטעם האגודה האמריקאית לכלכלה (בשנת  )2011ומדליית החופש הנשיאותית (בשנת  - )2013העיטור האזרחי הגבוה ביותר שניתן בארצות
הברית.
פרופ' כהנמן חבר באקדמיה האמריקאית הלאומית למדעים ,באגודה האמריקאית לפסיכולוגיה ,באקדמיה הבריטית למדעים ,באקדמיה הסינית
למדעים ועוד ,והוא דוקטור לשם כבוד באוניברסיטאות רבות בעולם.
ספרו "לחשוב מהר לחשוב לאט" זכה לשבחי הביקורת ובפרסים רבים ,בהם פרס הספר הטוב ביותר מטעם האקדמיה הלאומית למדעים (בשנת
 ,)2011ופרס ה"לוס אנג'לס טיימס" (בשנת  ,)2012ונבחר על ידי ה"ניו יורק טיימס" לאחד מחמשת ספרי העיון הטובים ביותר לשנת .2011

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

לדניאל כהנמן
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מצוינות מחקרית שאינה יודעת גבולות אשר מעמידה אותו בשורה הראשונה של אנשי
מדע בעולם; על יצירתיות פורצת דרך ואומץ אקדמי נדיר שאפשרו לו לשלב תובנות מן המחקר
הפסיכולוגי בתחום הכלכלה; על תרומתו להבנת היכולת האנושית לפעול ולקבל החלטות במצבים
של חוסר ודאות; ועל הכבוד הרב שהביא למדינת ישראל בזכות פעילותו המחקרית
וזכייתו בפרס נובל לכלכלה.

ניתן בא' בסיון תשע"ו 7 ,ביוני 2016
חיפה ,ישראל

עמי אילון

עמוס שפירא

פרופ' דוד פרג'י

יו"ר הוועד המנהל

נשיא

רקטור

