
תכנית המושב המ“ד של חבר הנאמנים



מלון דן כרמל
שדרות הנשיא 87-85, חיפה

טל. 04-8303030
טל. נייד: 052-6366120 )שני(

אוניברסיטת חיפה
מודיעין: 04-8240111

האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים: 04-8240097/9

בקמפוס ניתן להתחבר לרשת האלחוטית מכל התקן תקשורת. 
פרטי ההתחברות הינם:

Username: BOG44@uoh
 Passward: BOG44

Network name (SSID): AirCarmel

* כל האירועים יתקיימו בשפה האנגלית, אלא אם צוין אחרת.



יום שני, כ“ט באייר תשע“ו, 6 ביוני 2016

פתיחה חגיגית של המושב המ“ד של חבר הנאמנים     18:30 
 CJP בשיתוף עם שותפות חיפה-בוסטון

דיקנאט הסטודנטים, הרשות ללימודים מתקדמים  

במעמד:    
)CJP( בארי שרייג, נשיא הפדרציה היהודית של בוסטון 
דורון לבנת, מקבל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

דברים:    
 פרופ‘ אלפרד טאובר, יו“ר חבר הנאמנים

 עמי אילון, יו“ר הוועד המנהל
עמוס שפירא, נשיא

הוקרה לתורמים למלגות במסגרת פרויקטים של האוניברסיטה בקהילה:     
“אוניברסיטה בעם“   

“פרויקט הדגל“   
“הורים במרכז“  

הענקת פרסי דיקנט הסטודנטים:   o 
— אות אזרחות ישראלית למופת לדיירי המעונות   

— מצטייני היחידה למנהיגות חברתית  

מנחות: הילה קורח, עיתונאית ואשת רדיו וטלויזיה   
          דסי פוסטן, אחראית על פרויקט הדגל 

תכנית אמנותית: הזמרות לינה מחול ואילנית   

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי             



יום שלישי, א‘ בסיון תשע“ו, 7 ביוני 2016

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

ישיבת מליאה ראשונה    10:30-09:00
דברי פתיחה: פרופ‘ אלפרד טאובר, יו“ר חבר הנאמנים      

הוקרה לפרופ‘ אביתר נבו, חתן פרס ישראל בתחום מדעי החיים לשנת 2016   o

הצגת חברים חדשים   o

בחירת יו“ר חבר הנאמנים לתקופת כהונה נוספת    o

דו“ח יו“ר חבר הנאמנים   o

דו“ח יו“ר הוועד המנהל, עמי אילון   o

אשרור המינוי של נשיא האוניברסיטה    o

דבר הנשיא הנבחר   o

מנחה: ד“ר ניר ברילר, החוג למנהל עסקים  

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי  

הפסקה  11:00-10:30

המשך ישיבת מליאה ראשונה    12:45-11:00
o   לזכרו של ליאון צ’רני, יו“ר כבוד של חבר הנאמנים 

   דו“ח הנשיא, עמוס שפירא

o  דו“ח הרקטור, פרופ‘ דוד פרג‘י

 דו“ח יו“ר ועדת ביקורת, עו“ד בשאיר פאהום-ג‘יוסי



 הענקת פרס דסטי ואתי מילר לחוקר צעיר מצטיין לד“ר הדס אוקון-זינגר, החוג לפסיכולוגיה
 הענקת פרס הרקטור לחוקר מצטיין לשנת תשע“ו לפרופ‘ קובי רוזנבלום, חוג סגול לנוירוביולוגיה

 הענקת פרס הרקטור למרצה מצטיין לשנת תשע“ו לפרופ‘ איתן שטיינברג, החוג למוסיקה

טקס הקדשת הפקולטה למדעי החברה ע“ש שמואל והרטה עמיר   14:45-13:00
 ברכות: 

 עמוס שפירא, נשיא
פרופ‘ גוסטבו מש, דיקן הפקולטה

הסרת הלוט במעמד שמואל והרטה עמיר, מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד 

 מנחה: ד“ר שי גבאי, החוג לפסיכולוגיה

ארוחת צהריים
מתחם הפקולטה למדעי החברה ע“ש שמואל והרטה עמיר  

ישיבות ועדות )מקבילות(  17:00-15:00

הוועדה לפיתוח משאבים   
יו“ר: ליידי איירין האטר, אנגליה

 עמוס שפירא, נשיא
יריב זולטן, סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים

במהלך הישיבה יוקרן סרטון על זוכה פרס ישראל, חבר הסגל האקדמי, פרופ‘ אשר קוריאט
מצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול

 
הוועדה לענייני סטודנטים    

יו“ר: בארי שרייג, ארה“ב

 פרופ‘ חנן אלכסנדר, דיקן הסטודנטים
 פרופ‘ יצחק הרפז, דיקן ללימודים מתקדמים

קובי רבינוביץ‘, יו“ר אגודת הסטודנטים

במהלך הישיבה יוקרן סרטון על זוכה פרס ישראל, חבר הסגל האקדמי, פרופ‘ סמי סמוחה
חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול   



הרצאת אלן ג'ונסון סירליף, נשיאת הרפובליקה של ליבריה  18:00-17:00 
 כלת פרס נובל לשלום, מקבלת תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד 

"ליבריה: המסע לאחדות ושינוי"
אודיטוריום 146, ספריית יונס וסוראיה נזריאן  

רב שיח עם פרופ' דניאל כהנמן, חתן פרס נובל לכלכלה   18:00-17:00 
מקבל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

מנחה: פרופ' רותי קמחי, החוג לפסיכולוגיה

בהשתתפות:    
 פרופ' מוריס גולדשמיד, החוג לפסיכולוגיה
 פרופ' אורן גזל-אייל, הפקולטה למשפטים 

 פרופ' אשר קוריאט, החוג לפסיכולוגיה
פרופ' דורון קליגר, ראש החוג לכלכלה 

אודיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי

*המעוניינים יוכלו לחזור למלון לצורך התרעננות.   

קבלת פנים לכבוד מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד )למוזמנים בלבד(     18:15 

טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד   19:15
 דברים:

 פרופ' אלפרד טאובר, יושב ראש חבר הנאמנים
 עמוס שפירא, נשיא 

פרופ' דוד פרג'י, רקטור

מקבלי התואר: 
 ד"ר ג'יונג'יבר ופיטר קדאס, בריטניה

מעטר: פרופ' אדי ברקאי, דיקן הפקולטה למדעי הטבע



 פרופ' דניאל כהנמן, ישראל/ארה"ב
מעטר: פרופ' גד ברזילי, דיקן הפקולטה למשפטים

 פרופ' דוד נירנברג, ארה"ב
מעטר: פרופ' ראובן שניר, דיקן הפקולטה למדעי הרוח

 דורון לבנת, ישראל
מעטר: פרופ' יצחק הרפז, דיקן ללימודים מתקדמים

 הרטה עמיר, ארה"ב
מעטר: פרופ' גוסטבו מש, דיקן הפקולטה למדעי החברה

 פרופ' ברוס בואנו דה מסקיטה, ארה"ב
מעטר: פרופ' יצחק סמואל, דיקן הפקולטה לניהול

 פרופ' שפי )שפרירה( גולדווסר, ישראל/ארה"ב
מעטרת: פרופ' לילי אורלנד-ברק, דיקנית הפקולטה לחינוך

 פרופ' צ'רלס מילגרום, ישראל
מעטר: פרופ' שי לין, דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות

 לי קורמן, ארה"ב
מעטר: פרופ' חנן אלכסנדר, דיקן הסטודנטים

 כבוד הנשיאה אלן ג'ונסון סירליף, הרפובליקה של ליבריה 
מעטר: עמי אילון, יו"ר הוועד המנהל

דברים בשם מקבלי התואר: כבוד הנשיאה אלן ג'ונסון סירליף

מנחה: קובי מידן

תכנית אמנותית: הצ'לנית והיוצרת מיה בלזיצמן, ובהשתתפות אמנים נוספים

* הטקס יתנהל בשפה העברית וילווה בתרגום סימולטני לאנגלית

ארוחת ערב חגיגית   21:00
גן ריגר )"קפה דשא"(   



יום רביעי, ב‘ בסיון תשע“ו, 8 ביוני 2016

יום דיונים בנושא: "ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית: אתגרים והזדמנויות"   
אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי  

מושב ראשון: נקודת מבט ישראלית   11:00-09:00
יו"ר: פרופ' דניאל סטטמן, החוג לפילוסופיה  

בהשתתפות:   
ח"כ זאב בנימין בגין, חבר סיעת הליכוד  

ח"כ איימן עודה, יו"ר סיעת הרשימה המשותפת   
הרב שי פירון, לשעבר שר החינוך מטעם מפלגת יש עתיד  

פרופ' יולי תמיר, לשעבר שרת החינוך מטעם מפלגת העבודה  

במהלך המושב יוקרן סרטון על זוכת פרס ישראל חברת הסגל האקדמי, פרופ’ מרים בן פרץ  

* המושב הראשון יתנהל בשפה העברית וילווה בתרגום סימולטני לאנגלית  

הפסקה   11:30-11:00

מושב שני: נקודת מבט של יהדות התפוצות  13:30-11:30
יו"ר: פרופ' דפנה ארדינסט-וולקן, החוג לשפה וספרות אנגלית    

בהשתתפות: 
ד"ר ארני אברמן, נשיא אגודת ידידי האוניברסיטה בקנדה  

סוניה לנשטיין, יו"ר אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה   
)CJP( בארי שרייג, נשיא הפדרציה היהודית של בוסטון  

פרופ' מארק יודוף, נשיא לשעבר של אוניברסיטת קליפורניה בברקלי, ארה"ב  

מנחה: יריב זולטן, סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים



טקס לציון 20 שנה לחוג למנהל עסקים  14:15-13:30 

הרצאת אורח: ד"ר נדין בודו-טרכטנברג, המשנה לנגידת בנק ישראל   
"Macroeconomic Trends and the Productivity Challenge"   

 ברכות:  
 פרופ' דוד פרג'י, רקטור

 פרופ' יצחק סמואל, דיקן הפקולטה לניהול
פרופ' אביב שהם, ראש החוג למנהל עסקים

מנחה: ד"ר מיכל בירון, החוג למנהל עסקים
אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי  

ארוחת צהריים   15:15-14:15 
רחבת ה-700, בניין ראשי

במהלך היום )בין השעות 15:30-11:00( תוצג תערוכת מחקרים באוניברסיטה, בשיתוף עם רשות המחקר. 

מפגשים עם מיטב החוקרים ותלמידי המחקר המשקפים את מגוון המחקרים פורצי הדרך באוניברסיטה:

MobiGuide – personalized decision-support for patients and their care providers 
    החוג למערכות מידע

Therapeutic activity of medicinal mushroom 
   המכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית 

VEGF pathway regulation of sea urchin larval skeletogenesis and the 
relation to angiogenesis   

   המעבדה לחקר בקרת התפתחות עוברית, החוג לביולוגיה ימית
Beth She'arim Excavations 
   המכון לארכיאולוגיה ע"ש זינמן



 How we remember whom: deciphering a neural circuitry underlying social 
memory and its involvement in neuropsychiatric disorders   

   המעבדה לנוירוביולוגיה של תקשורת חברתית, חוג סגול לנויורוביולוגיה
Big Data Research 

   המרכז לחקר האינטרנט, החוג לניהול מידע וידע

The neural mechanisms underlying touch aversion in autism  
    המעבדה לחקר המוח, רגשות והתנהגות חברתית, החוג לפסיכולוגיה 

 Novel approaches for studying molecular and cellular mechanisms  
 of memory formation     

    המעבדה למנגנונים מולקולריים ותאיים של יצירת זיכרון, חוג סגול לנויורוביולוגיה
ARTS protein promotes cell death and protects cells from Cancer 

     Investigating its molecular mechanism of action as basis for developing novel   
anti-cancer drugs   

   מעבדת מחקר מוות תאי וסרטן, החוג לביולוגיה ולביולוגיה של האדם 
Future Learning Spaces 

   החוג ללמידה, הוראה והדרכה 
רחבת מוזיאון הכט, בניין ראשי  

ישיבות ועדות )מקבילות(  17:30-15:30

ועדת כספים ופיתוח פיזי   
יו"ר: שאול ד'אנג'לי, ישראל  

עמוס שפירא, נשיא  
ברוך מרזן, סגן נשיא ומנכ"ל   

שוקי שי, סגן נשיא לכספים ופיתוח עסקי  

במהלך הישיבה יוקרן סרטון על זוכה פרס ישראל, חבר הסגל האקדמי, פרופ' יעקב דורצ'ין  

מצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול   



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

פרופ' דוד פרג'י, רקטור  

במהלך הישיבה יוקרן סרטון על זוכה פרס ישראל, חבר הסגל האקדמי, פרופ’ טוביה ריבנר  
חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול   

טקס הנחת אבן פינה לבניין הפקולטה למשפטים  18:30-17:45
 במעמד: השופט סלים ג׳ובראן, שופט בית המשפט העליון

           מקבל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לשנת תשע"ב

 ברכות:
 עמוס שפירא, נשיא

פרופ' גד ברזילי, דיקן הפקולטה למשפטים
פרופ’ פניה עוז-זלצברגר, הפקולטה למשפטים

הנחת אבן הפינה:
 ברוך מרזן, סגן נשיא ומנכ"ל

פרופ' גד ברזילי, דיקן הפקולטה למשפטים

הסרת הלוט ע"י נציגי התורמים

מנחה: ד"ר תמי הראל בן שחר, הפקולטה למשפטים
רחבת בניין ג'ייקובס  

קבלת פנים לכבוד נשיא האוניברסיטה, עמוס שפירא )למוזמנים בלבד(   20:00
 ברכות:

פרופ' אלפרד טאובר, יו"ר חבר הנאמנים 

מנחה: יריב זולטן, סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
אולם הרונדו, מלון דן כרמל, חיפה



יום חמישי, ג‘ בסיון תשע“ו, 9 ביוני 2016

קבלת פנים מטעם אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה: "קידום העצמה ודו קיום"  10:45-09:00
בשיתוף עם המרכז ללימודי גרמניה ואירופה    

במעמד: ד"ר קלמנס פון גטצה, כבוד שגריר גרמניה בישראל 

ברכות: עמוס שפירא, נשיא  
 דו-שיח על העצמה ודו-קיום: 

גב' סוניה לנשטיין-קנדל, יו"ר אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה  
וסגנית יו"ר חבר הנאמנים  

ד"ר דליה פדילה, ראש מכללת אלקאסמי להנדסה ומדע  

 הצגת הפרויקטים הנתמכים ע"י אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה
הרצאת פרופ' מאג'ד אלחאג', ראש המרכז לרב תרבותיות וחקר החינוך  

"אתגרי הרב-תרבותיות בישראל: אוניברסיטת חיפה כדוגמא"
  דיון

  הענקת מלגות
מנחה: סלים בשארת, יו"ר מועדון מודל האו"ם באוניברסיטה  o

קומה 0, מועדון בית הסטודנט ע"ש האטר

הוקרה לרב ד"ר ראובן סמואלס ז"ל, מקבל אות יקיר הכרמל לשנת תשע"ו  11:45-11:00
  ברכות: דני פסלר, מנכ"ל מרכז חינוך ליאו באק

 הענקת האות למשפחה: 
 עמוס שפירא, נשיא

פרופ' חנן אלכסנדר, דיקן הסטודנטים

מנחה: אילן יבלברג, דובר האוניברסיטה

* האירוע יתנהל בשפה העברית וילווה בתרגום סימולטני לאנגלית  
אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי



הפסקה  12:15-11:45

ישיבת מליאה מסכמת    13:00-12:15
סיכום מושב חבר הנאמנים על ידי יו"ר חבר הנאמנים ויושבי ראש הוועדות  

מנחה: ד"ר אסנת )אוסי( מוקרין, החוג לניהול מידע וידע  

במהלך הישיבה יוקרן סרטון על זוכה פרס ישראל, חבר הסגל האקדמי, פרופ’ א.ב. יהושע

אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

סיור במעבדות מרכז קרן הלמסלי לחקר הים התיכון   17:00-13:30 
ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני

בתכנית:

  חנוכת מעבדות לחקר הים העמוק, חקר ימים ואגמים לישראל 
  ביקור בתחנת מחקר חופית בשדות ים

 דברים: 
עמוס שפירא, נשיא

פרופ' צבי בן-אברהם, ראש מרכז קרן הלמסלי לחקר הים התיכון וראש ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני
פרופ' ברק חרות, מנכ"ל, חקר ימים ואגמים לישראל

מנחה: ד"ר טלי טרייביץ, ביה"ס למדעי הים ע"ש צ'רני

ארוחת צהריים קלה  

בשעה 13:00 תצא הסעה מתחנת האוטובוסים בשדרת החנויות )ההשתתפות מותנית בהרשמה מראש(

)ב–WAZE - “חקר ימים ואגמים לישראל“(



אירועים נוספים במהלך מושב חבר הנאמנים – 5-9/6/2016

ימים ראשון – שני, כ"ח-כ"ט באייר תשע"ו, 6-5 ביוני 2016  
כנס בינלאומי בנושא זהות יהודית, שותפות חיפה-בוסטון    

בית הסטודנט ע"ש האטר   

יום שני, כ"ט באייר תשע"ו, 6 ביוני 2016  
הרצאת אורח של  פרופ' ברוס בואנו דה מסקיטה, מקבל תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד   10:00

”Leader Incentives to Avoid Peace"  

במסגרת כנס של החוג ליחסים בינלאומיים, ביה"ס למדעי המדינה:   
               "Regional War and Peace:  Europe vs Middle East"  

מצפור רבין, קומה 9, מתחם הפקולטה למדעי החברה ע"ש שמואל והרטה עמיר   
  

יום עיון לציון שלושים שנה למותו של הקונסול היפני צ‘יאונה סוגיהרה                12:00
והצלת יהודים במלחמת העולם השניה                      

החוג ללימודי אסיה באוניברסיטה והאגודה הישראלית ללימודי יפן                     

                      חדר הסנאט, קומה 29, מגדל אשכול

הרצאת פרופ' דוד נירנברג, מקבל תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד  14:00
        ”History as Prophecy: Christianity, Judaism, and Islam"             

באירוח החוג להיסטוריה כללית, הפקולטה למדעי הרוח                

מצפור אביבה וסמי עופר, קומה 30, מגדל אשכול            



יום שלישי, א' בסיון תשע"ו,  7 ביוני 2016  
הרצאת פרופ' שפי )שפרירה( גולדווסר, מקבלת תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד  10:00

"המבט הקריפטוגרפי - עבר הווה ועתיד"                
באירוח החוג למדעי המחשב, הפקולטה למדעי החברה                

אודיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי               

הרצאת נשיאת הרפובליקה של ליבריה, אלן ג'ונסון-סירליף   17:00
כלת פרס נובל לשלום, מקבלת תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד                

"ליבריה: המסע לאחדות ושינוי"               

                     אודיטוריום 146, ספריית יונס וסוראיה נזריאן

רב שיח עם פרופ' דניאל כהנמן, חתן פרס נובל לכלכלה   17:00 
מקבל תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד                 

מנחה: פרופ' רותי קמחי, החוג לפסיכולוגיה  

בהשתתפות:  
פרופ' מוריס גולדשמיד, החוג לפסיכולוגיה  
פרופ' אורן גזל-אייל, הפקולטה למשפטים  

פרופ' אשר קוריאט, החוג לפסיכולוגיה  
פרופ' דורון קליגר, ראש החוג לכלכלה     

אודיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי  



תערוכות המוצגות בקמפוס במהלך מושב חבר הנאמנים

ברחבי הקמפוס

“פסים, כוכבים ומגן דוד: תרומתה של יהדות   
 ארצות הברית ליישוב ולמדינת ישראל“. 

התערוכה ביוזמת ובהפקת תוכנית רודרמן ללימודי 
יהדות ארצות הברית באוניברסיטה, מציגה את 
המחויבות המתמשכת של יהדות ארצות הברית 

לרווחתה, פיתוחה ושגשוגה של ישראל. התערוכה  כוללת צילומים נבחרים המתווים את עומקה ורוחבה 
של התרומה היהודית אמריקאית לישראל, החל בחינוך, רפואה, שירותים סוציאליים, תרבות וספורט, ועד 

 תמיכה כספית ופוליטית.
יוזם התערוכה: פרופ‘ גור אלרואי; תחקיר וכתיבה: ד“ר דויד ברק-גורודצקי; אוצרת: פרופ‘ שרון פוליאקין

גלרית הרוח הישראלית, כניסה לבניין הראשי  

 “We explore the other 70% of Earth”  
התערוכה מציגה בתמונות את מחקרם של חברי הסגל בבית הספר למדעי הים ע“ש צ’רני באוניברסיטת 

חיפה. הים מכסה כ-70% משטח כדור הארץ, והינו בסיס חיוני לקיומנו. עם זאת, רובו עדיין בלתי נחקר וצופן 
תעלומות ופוטנציאל שלא ישוערו. בית הספר שם לו למטרה לחקור וללמד את ההיבטים השונים של 

הסביבה הימי ולהבטיח פיתוח בר קיימא של משאביה למען הדורות הבאים. אוצרת: פרופ‘ שרון פוליאקין
קומה 1, במבואה למעליות מגדל אשכול  

“מחיר העוני“ - תערוכת בכורה של קבוצת הפעילות בפרויקט “שותפות חיפה להתרת שרשרת העוני“.   
התערוכה מציגה תמונות וטקסטים מתוך מחקר איכותני ויזואלי והשתתפותי - Photovoice שנערך בין 

השנים 2013-2010 בבית הספר לעבודה סוציאלית באוניברסיטה במסגרת עבודת מוסמך של דורית שכטר, 
בהדרכת ד“ר רוני  סטריאר. 

רחבת מוזיאון הכט, בניין ראשי  

“קומה ומגדל“ –בתערוכה מוצגים חומרים הקשורים לבניית מגדל אשכול באוניברסיטה:  
תמונות, שרטוטים וחומרים ארכיוניים. אוצרת: רונה פרקיס  

גלרית הארכיון, קומת ה-600, בניין ראשי  



“קונראד אדנאוור וישראל“ -  התערוכה מציגה את ההישגים של הקנצלר הגרמני   
הראשון בתהליך ההתקרבות והפיוס בין גרמניה לישראל ובין גרמניה לקהילייה הבינ”ל 

ומתקיימת במסגרת ציון 50 שנה לכינון היחסים הדיפלומטיים בין ישראל וגרמניה )2015(. 
התערוכה ביוזמת המרכז ללימודי גרמניה ואירופה באוניברסיטה בשיתוף פעולה עם קרן-

קונראד-אדנאוור.
מעבר מול חלונות הספרייה, קומת ה-600, בניין ראשי  

ספריית יונס וסוראיה נזריאן

”New technologies-discover Poland” - בתערוכה אוסף מייצג של תגליות מדעיות וטכנולוגיות פולניות בתחומי   
מחקר נבחרים. התערוכה מטעם משרד החוץ של פולין. 

מבואת הספרייה, קומת ה-700, בניין ראשי

תערוכה לציון 150 שנה להופעת ספרו של הנרי בייקר טריסטראם “מסע בארץ ישראל“. התערוכה בשיתוף   
 הפקולטה למדעי הרוח, הפקולטה למדעי הטבע, הפקולטה למדעי החברה וביה“ס לאומנויות.

 אוצרי התערוכה: ד“ר דן מלקינסון, ד“ר רמי רשף, פרופ‘ גיא בר-עוז, פרופ‘ שרון פוליאקין
עיצוב והפקה: ג‘ני כרמל

האולם המרכזי, רחבת הכניסה לספריה  

“תרבות האוכל הישראלית – מחווה לדליה למדני“ – בשיתוף מוזיאון הכט, החוג לארכיאולוגיה והפקולטה   
למדעי הרוח. אוצרת: ג’ני כרמל. 

רחבת הכניסה, מאחורי דלפק ההשאלה  

“מצלמים ספריה“ – אוסף צילומים של הספריה מבעד לעדשת המצלמה של חברי קהילת האוניברסיטה – סגל   
וסטודנטים. אוצרות: פרופ‘ שרון פוליאקין, ג‘ני כרמל

על קירות הבטון  

“זליגת הדימוי“ - תערוכת צילומים של סטודנטים מהחוג לתקשורת. בשיתוף ביה“ס לאומנויות.   
אוצר: יאיר גיל

אולם הקריאה )קומה 0(  

 מוזיאון הכט 

“מפגשים בלא פרידה – קרמיקה באמנות ובארכאולוגיה“. התערוכה משלבת שלוש   
תצוגות הנפגשות בחלל אחד – עבודות קרמיקה של האמנית רעיה רדליך ז“ל, עבודות 

קרמיקה של תשעה אמנים עכשוויים ותצוגה של כלי חרס קדומים, שמקורם בממצא 
הארכאולוגי. אוצרות: אירנה גורדון, ד“ר עדי ארליך וד“ר עינת עמבר-ערמון



חניון בניין 
רב־תכליתי 

חניון
בניין רבין 

חניון 
חניוןהמעונות

בניין ראשי 

חניון
מגדל אשכול 

˙ÂÈÂÓ‡Ï ÔÎ˘ÓCoffee Shop - Art Center Building

Riger Café - Main Building 

Rabin Building

Cafeteria - Terrace Building

* הכניסה למוזיאון הכט בשבתות דרך שער כרמל בלבד

 Refreshment
Minimarket - near the Dormitories

˙Â„ÚÒÓ‰ ¯˙‡Food Court

Cafeteria - Main Building, 500 Floor

Cafeteria - Education and Sciences Building

 Coffee Shop - Shopping

ÌÈ„ÈÓÏ˙ Ï‰ÈÓ Û‚‡

ÌÈÎ ÔÂÈÁ

˙ÂÁÈË·‰Â ÔÂÁË·‰ Û‚‡

Student Administration Division

Handicapped Parking

S D

™

CARMEL GATE

HAIFA GATE

מתקני מזון -

אודיטוריום מוזיאון הכט
HECHT MUSEUM AUDITORIUM

בית הסטודנט
ע״ש האטר

P

בניין ג׳ייקובס

גן ריגר 
RIEGER GARDEN

Coffee Shop/Cafeteria

Restaurant

H

המשכן לאמנויות ע״ש 
ד״ר ראובן הכט

מגדל אשכול

ספריית יונס וסוראיה נזריאן
YOUNES AND SORAYA NAZARIAN LIBRARY

מתחם הפקולטה למדעי החברה
ע״ש שמואל והרטה עמיר

THE HERTA AND PAUL AMIR FACULTY
OF SOCIAL SCIENCES COMPLEX 


