
 

 

 

 
 

 חבר הנאמנים של 45-המושב ה

 2017ביוני  5-8חמישי,  -שניימים 

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

  2017ביוני  5יום שני, י"א בסיון תשע"ז, 

 המרכז לחקר הביטחון הלאומי  -שנה למלחמת ששת הימים  50לאומי: כנס החוסן ה

 קלקבלת פנים וכיבוד  10:00-09:00

 ברית(בע) : תמונת מצב ומשמעויות -2017החוסן הלאומי של החברה הישראלית  12:00-10:00
  , ראש התכניות ללימודי ביטחוןפרופ' גבריאל בן דור

  , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיהפרופ' סמי סמוחה
 , ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי ד"ר דן שיפטן

 ינה, אוניברסיטת אריאל, המחלקה למדעי המדד"ר איל לוין

 הפסקת צהריים    14:00 – 12:00

 עברית(ב) פסים כוכבים ומגן דוד: תרומתה של יהדות ארה"ב לחוסנה הלאומי של מדינת ישראל    14:30 – 14:00
 , דיקן הפקולטה למדעי הרוח                           פרופ' גור אלרואי

 הפסקה     14:45 – 14:30

14:45 – 15:45     Resilience under perpetual pressure- an outsider-insider perspective                           
מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם  ,שפירוב' דניאל בישראל  ארה"בשיחה בין השגריר לשעבר של 

  ד"ר דן שיפטן הביטחון הלאומי,  לבין ראש המרכז לחקרכבוד, 
    גום סימולטני לעברית(אנגלית עם תרב)

 הפסקת קפה             16:45-15:45

של צה״ל  20-הרמטכ״ל ה - רא״ל )במיל׳( בנימין )בני( גנץ  -" פרספקטיבה אישית - חוסן לאומי"      18:30-16:45
 עברית עם תרגום סימולטני לאנגלית(ב)

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

____________________________________________________________________________________ 

מהכחשת שואה : מקבלת התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד, א' ליפשטדט דבורה' פרופהרצאת    14:00-12:00
 חדשה"לאנטישמיות 

 , דיקן הפקולטה לחינוךפרופ' חנן אלכסנדרדברי פתיחה וברכות: 
חוג לייעוץ והתפתחות הביבליותרפיה,  -ראש המגמה לטיפול באמנויות , דנה אמירד"ר מנחה ומגיבה: 

 האדם

  זאב-פרופ' אילן גורהרצאת הזיכרון השנתית ע"ש  -באירוח הפקולטה לחינוך 
 בניין חינוך, קומת הכניסה, 363חדר 



 

 

 

 

 

 

 מחלות אבחון " :, מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבודפרופ' חוסאם חאיק הרצאת  18:00-16:00
 עברית(ב) באמצעות טכנולוגיות לבישות חכמות"

 
 חוג סגול לנוירוביולוגיה, לוין-פרופ' גל ריכטר מנחה:

                          אירוח חוג סגול לנוירוביולוגיהב
 מועדון מעונות הסטודנטים, קמפוס האוניברסיטה

 

 ים בלבד()למוזמנ קבלת פנים לכבוד פתיחת מושב חבר הנאמנים    18:30
 

 דניאל ב' שפירו השגרירבמעמד: 
 , הרמטכ"ל לשעברבני גנץ מיל'(רא"ל ) 
 , ראש העיר חיפהיונה יהב              

 יו"ר חבר הנאמנים , פרופ' אלפרד טאובר ברכות:
 , נשיאפרופ' רון רובין             

 

 
  2017ביוני  6יום שלישי, י"ב בסיון תשע"ז, 

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

   ישיבת מליאה ראשונה   10:30-09:00

o יו"ר חבר הנאמנים  , פרופ' אלפרד טאובר :דברי פתיחה 

o פרופ' א.ב. יהושע: 2016ת לשנת .מ.הוקרה למקבלי פרס א 
 פרופ' רונית מטלון              
o הצגת חברים חדשים 

o יו"ר חבר הנאמנים גנית ונתה כסעל כהקנדל -סוניה לנשטייןהוקרה ל 

o יו"ר חבר הנאמנים דוח 

o מולי אדן, ליו"ר הוועד המנה דוח 

o ג'יוסי-עו"ד בשאיר פאהוםיו"ר ועדת ביקורת,  דוח 

 הפסקה 11:00-10:30

 המשך ישיבת מליאה 13:00-11:00

o  הפקולטה למשפטים ,ד"ר קארין כרמית יפתל לחוקר צעיר מצטיין פרס דסטי ואתי מילרהענקת 

o לשנת תשע"ז: הרקטור סיהענקת פר 

 , החוג לחינוך מתמטיפרופ' אנה ספרד - מצטייןבכיר חוקר 

 ריל ספנסרשהחוג לסיעוד ע״ש  ,ד"ר מעיין אגמון - יןמצטי צעיר חוקר

 פולוגיההחוג לסוציולוגיה ואנתרו ,ד"ר טלי קריסטל                                 

 החוג למוסיקה, סיר אליאספרופ' תיי - בהוראה מרצה מצטיין

o פרופ' רון רובין, הנשיא דוח 



 

 

 

 

 

 

 

o 2016/17 תהאקדמי האשרור מסגרת התקציב לשנ 

o  30/9/2016אשרור הדוחות הכספיים ליום 

o  2016/17מינוי רואה חשבון לשנה האקדמית 

 

נושאים טרם כינוס המושב ב נשלחושאלות ותשובות: יוקדש לתגובות ושאלות חברי חבר הנאמנים לדוחות ש -

 סטודנטים, קשרי חוץ ופיתוח משאבים, כספים ופיתוח פיזי.ו מחקר, הבאים: אקדמיה
 

 , הפקולטה למשפטיםד"ר תמי הראל בן שחרמנחה: 

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 , גימבלט-קירשנבלט ברברהפרופ' כיתת אמן בחוג לתאטרון בהשתתפות    10:00-12:00
  סופיה לשם כבודלפילו "רמקבלת התואר ד

 , החוג לתיאטרוןפרופ' עטי ציטרוןמנחה: 
 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט

 

 שתי הפקולטות(בם במקביל יתקיי) הפקולטות לחינוך ולמדעי הטבע - פקולטות מארחות     16:00-13:00

 :בשיתוף עם רשות המחקר הפקולטה לחינוך
 

 , דיקן הפקולטהפרופ' חנן אלכסנדרברכות: 
 

 סיור:

 LINKSמרכז מצוינות  -

 מרכז אדמונד י' ספרא לחקר המוח ולקויות למידה -

 מורים ארצי למתמטיקהמרכז  -

 מרכז לחינוך יהודי בישראל ובתפוצות -

 בניין הפקולטה לחינוך, קומת הכניסה
 

 הפקולטה למדעי הטבע:

 , דיקן הפקולטהפרופ' אדי ברקאיברכות: 
 

 סיור:

 בע ע"ש מוריס קנברמתחם מעבדות הפקולטה למדעי הט -

 מתחם מעבדות חוג סגול לנוירוביולוגיה  -

 טיילת הבניין הרב תכליתי

 אחת מהפקולטותבכל  וגשתם יארוחת צהרי

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  , מקבלת התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד:קרן ליבוביץ' הרצאת   16:00-14:15

 עברית(ב) "ללכת כך חזרתי –סיפור אישי "

 

 ר האוניברסיטה , דובאילן יבלברגמנחה: 

 מגדל אשכול, 30קומה מצפור אביבה וסמי עופר, 

  

 , מייסד הפורום הכלכלי העולמי, פרופ' קלאוס שוואבהרצאת   03:71-15:18
  : מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד

 כה התעשייתית הרביעית"מנהיגות במהפ"

 , ראש בית הספר למדעי המדינהפרופ' מייקל גרוס מנחה:
 

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

 

 )למוזמנים בלבד( קבלת פנים לכבוד מקבלי תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד  18:30-19:30

  

  טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד   21:00-19:30

 ברכות:               
 , יו"ר חבר הנאמניםפרופ' אלפרד טאובר

 , נשיאפרופ' רון רובין
 , רקטורפרופ' גוסטבו מש

 

 מקבלי התואר:

  ישראל, רות ארנוןפרופ' 

 , ישראל חוסאם חאיקפרופ' 

 ישראל, ליבוביץ'קרן 

 , ארה"בליפשטדטא'  דבורה' פרופ

 גרמניה, קנדל-סוניה לנשטיין

 ארה"ב ,פרנקל סנדור

 ארה"ב, גימבלט-קירשנבלט ברברה' פרופ

      , שוויץשוואב 'פרופ' קלאוס מ

 ארה"ב, שפירו ב' דניאלהשגריר 

 ישראלהרווי שר, ד"ר 

 

      , שוויץשוואב 'פרופ' קלאוס מ דברים בשם מקבלי התואר:
 

 



 

 

 

 

 

 תכנית אמנותית: 
 מוסיקלי של עמוס בן דוד קטעי שירה ונגינה: סטודנטים וסגל החוג למוסיקה, בליווי 

 בביצוע חברות סגל ובוגרות האוניברסיטה", להקת המחול "מטורה
 

 , החוג לתקשורתפרופ' גבי וימןמנחים: 
 , ממונה על קשרי ממשל, לשכת הנשיאאיילה אלרה             

 

 ארוחת ערב חגיגיתבתום הטקס תתקיים  

 לאנגלית סימולטני תרגוםעם  עבריתב* 

 פה דשא"(גן ריגר )"ק

 

  2017 ביוני 7יום רביעי, י"ג  בסיון, תשע"ז, 

 ישראל של הראשונה" מולטיברסיטה"ה - חיפה אוניברסיטת: חדשים כיוונים, חדש עידן    12:00-10:00

  הנאמנים חבר ר"יו ,טאובר אלפרד' פרופ  :פתיחהדברי 

 נשיא ,רובין רון' פרופ  :החזון הצגת

 למעשה הלכה -" ברסיטהמולטי"ל מאוניברסיטהרב שיח: 

  : משתתפים

 רקטור ,מש גוסטבו' פרופ

 האדם לבריאות רפואיתה הקריה, ם"רמב מנהל ,ביאר רפאל' פרופ

 חיפה ויצוחינוך לו לעיצוב האקדמי המרכז נשיא, אלכסנדר דוד' פרופ

  בראודה אורט, הנדסהל האקדמית המכללה נשיא ,מהרשק אריה' פרופ

 רת מל"ג וות"תחב ,שאומן–ודמני רבקה "רד

 ותשובות שאלות

  טאובר אלפרד' פרופ: סיכום

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 

  יםיארוחת צהר   13:00-12:00

 רחבת אודיטוריום הכט, בניין ראשי



 

 

 

 

 

 

 ויצו חיפהחינוך ללעיצוב וובמרכז האקדמי  לבריאות האדם רפואיתהקריה ה ,רמב"םביקור ב   16:30-13:00

 :הקריה הרפואית לבריאות האדם רמב"ם,
 

 האדם לבריאות הרפואית הקריה, ם"רמב מנהל, ביאר רפאל' פרופדברי פתיחה:  -

במטרה למנוע זיהומים  Positive Deviance-"פיתוח מודל המבוסס על אסטרטגיית הצגת המחקר ה -
 נרכשים בבתי החולים בישראל": 

 (UTEP), אוניברסיטת טקסס באל פאסו פרופ' ארוינד סינגהל
 , אוניברסיטת חיפה, ביה"ס לבריאות הציבור"ר ענת גסר אדלסבורגד

 האדם לבריאות הרפואית הקריה, ם"רמב, פרופ' ליאור לבנשטיין

 תגליות"הסיור באתר המיועד להקמת "מגדל  -

 ע"ש סמי עופר הממוגן בבית החוליםביקור  -

 

 ויצו חיפה:חינוך ללעיצוב והמרכז האקדמי 
 

 המרכז האקדמי לעיצוב ולחינוך ויצו חיפה נשיא, אלכסנדר דוד' פרופדברי פתיחה:  -

 סיור בסדנאות המרכז -

 גמר של תלמידים יהצגת פרויקט -

 מן המדרגות הסמוכות לכניסה לאודיטוריום הכט תצא הסעה 13:00בשעה 

 

ון לתולדות )תיעוד השחזור של בית הכנסת היהודי העתיק במוזיא "Raise the Roof"הקרנת הסרט    16:00-14:15
  גימבלט-קירשנבלט ברברהפרופ' יהודי פולין בוורשה( ודיון בהשתתפות 

 
והתכנית הבינלאומית לחקר השואה ע"ש  החוג לייעוץ והתפתחות האדם, פרופ' הדס ויסמןנחה: מ

 לבנת-ויס

 החוג לתקשורתו לבנת-ויסהתכנית הבינלאומית לחקר השואה ע"ש באירוח 
 , בית הסטודנט ע"ש האטר101אודיטוריום 

 

  קבלת פנים לכבוד עמי אילון, לשעבר יו"ר הוועד המנהל ומולי אדן, יו"ר הוועד המנהל      19:00
 )למוזמנים בלבד(

 ברכות: 
 , יו"ר חבר הנאמניםפרופ' אלפרד טאובר

 , נשיאביןרון רופרופ' 

 בהשתתפות תלמידי התכנית הבינלאומית לתואר שני בהתפתחות הילד

 תכנית אמנותית: 
 האוניברסיטההדגל של תכנית  –"נוער מנגן תרבויות" 

 עיריית חיפה ,להקת המחול הייצוגית "נוער רוקד כרמל", רשות הספורט

 לקשרי חוץ ופיתוח משאבים נשיאסגן , יריב זולטןמנחה: 

http://pr3.haifa.ac.il/images/Projects/Academic/Weiss-Livnat.pdf
http://pr3.haifa.ac.il/images/Projects/Academic/Weiss-Livnat.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 2017ביוני  8חמישי, י"ד בסיון, תשע"ז,  יום 

 החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה  -הצגה של "כרמל"    11:00-09:00

 , מנכ"לית לקה ניראחברת כרמל:  הצגת -

 :הצגת פרויקטים -
 ע, דיקן הפקולטה למדעי הטבפרופ' אדי ברקאי
 , החוג לביולוגיה של האדםפרופ' פואד פארס

 

 לקשרי חוץ ופיתוח משאבים נשיאסגן , יריב זולטןמנחה: 

 

  : תערוכת מחקרים יישומיים פורצי דרך

- Technology in Mathematics Education 

 וחדשנות בחינוך מתמטי למחקר המרכז

-  Fighting Cancer in Humans Rat is THE Missing Model Organism for-Israeli Subterranean Mole The 

 המכון לאבולוציה

- Breaching the Privacy of Israel's Paper Ballot Voting System 

 החוג למדעי המחשב

GRAVITATE: Geometric and Semantic Matching for Cultural Heritage Artefacts 

 החוג למערכות מידע

- A novel approach for Fighting chronic pain 

 חוג סגול לנוירוביולוגיה והחוג לפסיכולוגיה

- Harnessing the Immune System for prevention and Treatment of Metastatic Breast Cancer 

 החוג לביולוגיה וביולוגיה של האדם

- The Robotics and Big Data (RBD) Laboratory 

 החוג למדעי המחשב

- Our eyes Beneath the Sea: Novel Underwater Imaging Algorithms and Systems 

 , בית הספר למדעי הים ע"ש צ'רניהחוג לטכנולוגיות ימיותת, ימות תת מימיהמעבדה לד

- Bioinformatics Research  

 מרכז טאובר לחקר ביואינפורמטיקה

- CanCurX Ltd 



 

 החוג לביולוגיה של האדם, מעבדה לגנטיקה מולקולריתה

- Development of PKR inhibitors for cognitive enhancement 

 , חוג סגול לנויורביולוגיה נונים מולקולריים ותאיים של למידה וזיכרוןמעבדה לחקר מנגה

- EphrinA4 mimetic peptide impairs the formation of long-term fear memory  

 ביולוגיהורחוג סגול לנוי -

   אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 

 "קידום העצמה ודו קיום" :גרמניהקבלת פנים מטעם אגודת ידידי האוניברסיטה ב   12:30-11:00

 לקשרי חוץ ופיתוח משאבים נשיאסגן , יריב זולטןרכות: ב

תואר ד"ר יו"ר אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה ומקבלת , קנדל-סוניה לנשטייןהרצאת 
 "גרמניה וישראל וערכי ההשכלה –"עתיד העבר לפילוסופיה לשם כבוד: 

 מת נשים במגזר הערבי"גבוהה כמכשיר להעצ"השכלה  שיח:-דו

 נצרת ,מרכז אלטפולהמנהלת , נבילה אספניוליבהשתתפות: 
 קנית הסטודנטיםד, פרופ' ג'ני קורמן                                   

 הענקת מלגות

 , דוקטורנטית בחוג לפסיכולוגיה'סאוסן ח'ירמנחה: 

    אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 

 "תקווה ישראלית באקדמיה" תכנית בסימן השקת םיחת צהריארו   14:00-12:30
 דברים: 

 , נשיאפרופ' רון רובין
 , ביה"ס לעבודה סוציאליתפרויקטועדת ההיגוי של היו"ר פרופ' עדיטל בן ארי, 

 

 ט הסטודנטים:אדיקנאותות הענקת 
, דקנית פרופ' ג'ני קורמןע"י  דיירי המעונותסטודנטים ל "אזרחות ישראלית למופת"אות  -

 , מנהלת המעונותאסנת ויינשטייןו הסטודנטים 
    פרופ' עדיטל בן ארי ע"י  מצטייני היחידה למנהיגות חברתיתל "התקווה הישראלית באקדמיה"אות  -
  , מנהלת היחידה למנהיגות חברתיתאיריס פסלרו

 , ממונה על קשרי ממשל, לשכת הנשיאאיילה אלרהמנחה: 

      ראשי , בניין700-ה קומת רחבת 

 

  לארלט אדלר הענקת אות יקיר הכרמל   15:00-14:00

 ברכות: 
 , נשיאפרופ' רון רובין

 חיפה העירראש  מקום וסגנית מלאתמ, חדווה אלמוג
 , מנכ"ל בית הספר לתיירות בישראלגבריאל מלכה
 , נגיד האוניברסיטהאליעזר רפאלי

 הענקת האות:
 , ראש מינהל דיקנאט הסטודנטיםמיכה רב

 , נציג המשפחהד"ר אליק אדלר
 

 ארלט אדלרדברי תודה: 



 

  מיכה רב מנחה:

 
 לאנגלית סימולטני תרגוםעם  עבריתב* 

   אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 

 ישיבת מליאה מסכמת   16:30-15:00

o שנים 90ניברסיטה וחבר כבוד בחבר הנאמנים, במלאת לו הוקרה לאליעזר רפאלי, נגיד האו 

 ברכות: 
 , נשיאפרופ' רון רובין

 , דיקן הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותפרופ' פייסל עזאיזה
 

 אליעזר רפאלידברי תודה: 

 לאנגלית סימולטני תרגוםעם  עבריתב* 

o חבר הנאמנים   סיכום מושב 

 , יו"ר חבר הנאמניםפרופ' אלפרד טאוברדברי סיכום: 

 אישור החלטות

 דיון

 

 ת בחוג לייעוץ והתפתחות האדם, דוקטורנטייפעת גבישמנחה: 

  אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 

 2018ביוני  7-5של חבר הנאמנים:  ולהתראות במושב המ"



 

 

 

 

 

 

 תערוכות המוצגות בקמפוס במהלך מושב חבר הנאמנים
 

 ברחבי הקמפוס

 עד מלחמת העולם הראשונה" 19-אה ה"מפות עות'מאניות של הלבנט: מאמצע המ
חרונות מאפשר הארכיון העות'מאני המרכזי באיסטנבול, הבאשבאקאנליק עסמנלי ארשיבי, עיון ומחקר בשנים הא

מפות שעוסקות ישירות  250-באוצרותיו, וסורק אלפי מפות מאוספיו. התערוכה מציגה עשרות מפות זמינות למחקר, מתוך כ
 19-ה העות'מאנית במהלך הרפורמות של המאה האו בעקיפין בלבנט. התערוכה מבקשת לדון גם בתמורות שחלו בכרטוגרפי

 ובתהליך המודרניזציה של האימפריה.
  פרופ' שרון פוליאקיןאוצרת:  .ארצי-פרופ' יוסי בןו בסט-ד"ר יובל בן

 1מבואה למעליות מגדל אשכול, קומה 

 מפריפריה למרכז"  –"איחוד האמירויות הערביות 
גְ 'דובאי, ָשאְרג   , אבי'ד אבו: אמירויות 7איחוד האמירויות הערביות היא פדרציה של  אן, אום'ה, ע   אל ראס, קיואן אל מ 

המדינה ועד היום, -התערוכה מציגה את שלבי ההתפתחות של איחוד האמירויות הערביות, מתקופת טרום. יירה'פוג , יימה'ח
ורתית ומודרנית, נפט, דרך היבטים שונים המאפיינים את המרחב: דמוגרפיה, היסטוריה, תרבות, ארכיטקטורה מס

  ד.פיינים גאוגרפיים ואף ראייה לעתימא
 פוליאקין שרון' פרופאוצרת: . מרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי, מורן זגה, ד"ר סולי שאהוור כה:יוזמי התערו

 2מבואות מגדל אשכול, קומה 

זמן.ההזמנה לחתונה בחברה היהודית בישראל בראי ה –"מוזמנים להשתתף בשמחתנו"   
. מאז ועד 19-המנהג לשלוח הזמנות חתונה מודפסות החל להתפתח בקרב הקהילות היהודיות בארץ ישראל בסוף המאה ה

האוסף אחד ממרכיבי ההזמנה: בטקסטים, בגודל, בטיב הנייר, בפונטים, בצבעים ובעיטורים. ימינו חלו שינויים בכל 
 במסגרת נאספו ובןרבעיקר המאה העשרים.  –ן של כמאה שנה הזמנות ומתייחס לפרק זמ 300-בתערוכה כולל למעלה מ

התערוכה היא . זינגר וניר בראנס יוסף: האוניברסיטה ספריית עובדי שני עוד לתערוכה תרמו כן כמו. ספיר תחיה של מחקרה
 פרי שיתוף פעולה בין הפקולטה למדעי הרוח לבין ספריית יונס וסוראיה נזריאן.

מוקדים: התערוכה מתקיימת בשלושה  
, מבואות מגדל גלריית הרוח הישראלית  : ד"ר תמר אלמוג ופרופ' עוז אלמוגאוצרים -תערוכה דיגיטלית 

2אשכול, קומה   
אולם ראשי )ליד דלפק השירות(  ,ספריית יונס וסוראיה נזריאן אוצרת: ג'ני כרמל  -תערוכה פיזית 

www.peopleil.org   אליתהמדריך לחברה הישר –אתר אנשים ישראל  

 

 הסיפורי העצמה במקלט לנערות בכלכות –" "מכאב להעצמה
שבהודו, למען  הארגון שבסיסו בכלכות –( Sanlaap) סנלאפנמצאו תחת חסותו של  המופיעות בתצלומים  הנערותנשים וה

 . הכותפור שליד כלא( בנרנדרSnehaהא )ינשים אשר חוו התעללות או ניצול מיני. הצילומים נערכו במקלט הנשים סנ
המצולמות הן דיירות ארבעת המקלטים שמציע הארגון, נשים המשתתפות בפעילות הקהילתית וילדות הפעילות בקבוצות 

הנוער שלו.  כולן נידבו את תמונותיהן ואת סיפוריהן האישיים בשמחה ובקרב חלקן המחווה הייתה אף מלווה בתחינה 
 שסיפורן יופץ ויסופר לעולם.

 ד"ר נירה פנסר, אוצרת: פרופ' שרון פוליאקין :קטהפרויואוצרת יוזמת 
 , בניין ראשירחבת מוזיאון הכט

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 מגלים את הים
 לא הים חוף על .ארצנו של המשכה את אלא גבולה את לא התיכון בים לראות יש ופוליטית כלכלית, יישובית מבחינה"

 .  1932,גוריון בן דוד..." בלבד יבשתה אלא הארץ מסתיימת
 הצמיחה' חזון להגשמת פועלת שהמדינה בעת ישראל בפני העומדים הרבים והאתגרים ההזדמנויות את מציגה וכההתער

 . Eco oceanובשיתוף  ביה"ס למדעי הים ע"ש לאון צ'רניביוזמת התערוכה  .בריאה ימית סביבה שמירת תוך' הכחולה
 רחבת מוזיאון הכט, בניין ראשי 

  הכט המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן

   (MFA) ערוכת הגמר של בוגרי התואר השני באמנותת

 

 ספריית יונס וסוראיה נזריאן

 "הדמוקרטיה הגדולה בעולם: הודו וזכות ההצבעה"
מיליון בעלי זכות בחירה רשומים, הצביעו בבחירות  830 -מיליון אזרחים הודים מתוך ציבור המונה למעלה מ  550-למעלה מ

. %66בהודו.  שיעור ההצבעה בדמוקרטיה הגדולה בעולם עלה על  2014הכלליות שהתקיימו בשנת   
שנות משטר דמוקרטי בהודו, אנו  70למרות האתגרים הלוגיסטיים הבלתי נתפשים שכפה מספר הבוחרים העצום, לאחר 

 נוטים להתייחס לבחירות הדמוקרטיות המתקיימות במדינה כאל עובדה מובנת מאליה. 
  ת וחושפת את המשמעות, העוצמה ואת עצם ההוויה של הבחירות בהודו.התערוכה שלפניכם בוחנ

.רנית שני, אוצרת האוניברסיטה: פרופ' שרון פוליאקיןד"ר אאוצרת ויוזמת התערוכה:   
600-גלריית "חלונות למזרח", ויטרינות הספריה, קומת ה  

 

 מהותה של קישוריות ים תיכונית  -ויה מאריס 
מסורתי כאזור המאפשר תנועה אינטנסיבית של אנשים, סחורות ורעיונות על פני רשתות מורכבות הים התיכון נתפס באופן 

 דרך הים.  - מספר דוגמאות לקישוריות זו, תוך התמקדות במושג ויה מאריס נבחנותשל קשרים. בתערוכה זו 
להיסטוריה, החוג  התערוכה בשיתוף המרכז החדש לחקר ההיסטוריה של הים התיכון באוניברסיטת חיפה, החוג

 . צור שלו, פרופ' שרון פוליאקין "רגיל גמבש, ד "ר: דםאוצרי לציוויליזציות ימיות וביה"ס לאומנויות.
 עיצוב והפקה: ג'ני כרמל
 רחבת הכניסה לספריה

 
 סגל וסטודנטים. –אוסף צילומים של הספריה מבעד לעדשת המצלמה של חברי קהילת האוניברסיטה  – "מצלמים ספריה"

 אוצרות: פרופ' שרון פוליאקין, גב' ג'ני כרמל
 על קירות הבטוןהאולם המרכזי, 

 
 

 אוצר: יאיר גיל . תערוכת צילומים של סטודנטים מהחוג לתקשורת. בשיתוף ביה"ס לאומנויות - "זליגת הדימוי"
 (0אולם הקריאה )קומה 

 

 מוזיאון הכט
 גרשון קניספל, עבודות על נייר -דפוסי יצירה 

, המציעות אפשרות להתבונן בשלביה 2014-1950ה מוצגות עבודות על נייר של האמן הישראלי גרשון קניספל מהשנים בתערוכ
השונים של יצירתו בזיקה לחברה הישראלית ולהיסטוריה היהודית. בין העבודות מוצגים איורים, הדפסים, מתוות לעבודות 

 .ברהם שלונסקי, אלכסנדר פן ואחריםאקיר ורישומים לספרי שירה של משוררים כנתן אלתרמן, 

 


