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 הקדמה

 

חברי וחברות חבר הנאמנים, ידידים נכבדים, אנשי ונשות הסגל האקדמי והמנהלי, 

  סטודנטים וסטודנטיות יקרים,

כולנו  הבמיוחד שב תחגיגי ו של אוניברסיטת חיפה הוא נקודת ציוןמושב חבר הנאמנים המ"

ראשית  -כנס השנה כשברקע כאחד, נפנה יחד את מבטינו  לעבר העתיד. חבר הנאמנים מת

 קמפוסי-התכנית האסטרטגית להפיכתה של אוניברסיטת חיפה למוסד אקדמי רב יישומה של

מולטיברסיטה, ובהשראתו של החזון הנועז אשר יתווה את התפתחותה בשנים הבאות.  -

התכנית היא שאפתנית אך בת השגה, והיא תיושם מתוך מעוף ויצירתיות וגם מתוך אחריות. 

 ך ידע וניסיון, לצד רצון עז לחדש, לפרוץ דרך ולהתפתח. מתו

תכנית החומש רחבת ההיקף שלקחנו על עצמנו ואשר יוצאת לדרך בימים אלה ממש, תביא 

, במלאת יובל להיווסדה. המודל 2022עם השלמתה, לשינוי פניה של האוניברסיטה בשנת 

קמפוסי שאנו רואים בעיני רוחנו, מותאם לעולם האקדמי הדינאמי -האוניברסיטאי המולטי

שורר בו, אקלים המאופיין בטשטוש הגבולות שבין תחומי והמשתנה ולאקלים הבינתחומי ה

. המודל החדש עולה בקנה אחד גם עם )הכשרה מחדש(reskilling ידע שונים ובצורך גובר ב 

ריענון מיצובה של האוניברסיטה ובידולה ביחס למתחרותיה בזירה האקדמית. יישום התכנית 

הלימודים שהוא מעניק לגוף  צפוי להאיץ את צמיחתו של המוסד ולהעשיר את חווית

הסטודנטים המגוון המאפיין אותו. אנו צופים כי עם סיומו של התהליך, האוניברסיטה תהפוך 

אבן שואבת עבור הסטודנטים והחוקרים המבטיחים ביותר וכר  -למולטיברסיטה של ישראל 

 פורה של ידע וחדשנות. 

לאורכם ולרוחבם של חיפה המודל האוניברסיטאי המבוזר, משלב פורטלים הממוקמים 

והגליל ואשר יגיעו עד לסין הרחוקה. כל אחד מן הפורטלים יציע שפע של הזדמנויות אקדמיות 

והתמחויות מחקריות כך שמרחב העשייה הכולל  של האוניברסיטה ישלב הוראה ומחקר 

בע, רפואה, מדעי הים ומדעי הט-מדעי הרוח וביו -ברמה בינלאומית במגוון רחב של תחומים 

גם בתחומי  כמובינה מלאכותית והנדסה ניהול וחינוך, ביוטכנולוגיה ומדעי הבריאות, משפט, 

 .ביואינפורמטיקה וכלכלה התנהגותית כגוןהמפגישים בין עולמות תוכן שונים ידע מתפתחים 

להנגשת השכלה אוניברסיטאית לפריפריה הצפונית, הוא יתמוך גם תורם ריבוי הפורטלים 

ברתית של אוכלוסיית הפריפריה ובחיזוק מעמד הביניים, ויעודד פעילות אקדמית במוביליות ח

רב תחומית ושיתופי פעולה אינטרדיסציפלינריים. כמוסד אקדמי ראשון בישראל אשר יפעל 

 המהווה תחומי מוביל -את מעמדה כמוסד מחקר רבמבססת במתכונת זו, אוניברסיטת חיפה 

 צפון הארץ. כל מרחב של   זרז להתפתחותו הכלכלית ולחיזוקו
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אני תקווה כי לצד פיתוחה הפיסי והאקדמי, תמשיך האוניברסיטה שלנו להוות  מיקרוקוסמוס 

מודל לקהילה ערכית המטפחת הוות של הפסיפס החברתי, האתני והתרבותי של ישראל ול

 לכידות, סובלנות, וכבוד הדדי.

המזוהה עם האוניברסיטה ומהווה בית במסגרת התכנית ימשיך הקמפוס שעל הר הכרמל, 

מכונים ומרכזי מחקר, לשמש כקמפוס  69-בתי ספר ו 8חוגי לימוד,  56פקולטות,  7עבור 

סגל ההוראה הגדלת הראשי וכמטה מנהלי. באמצעות קליטה ושילוב מכללות קיימות, 

אקדמי רכז למ, אוניברסיטת חיפה תהפוך והתרחבותו של מנעד תחומי המחקרוהמחקר, 

 פורטלים נוספים: 6פי התכנית -כלול עליאשר  רב השפעה אזורי ובינלאומי

 –, קיבוץ שדות ים, אשדוד ועכו(המכון לחקר ימים ואגמיםפורטל מדעי הים )           •

הקמתן של שלוחות בית הספר ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים מאפשרת הרחבה משמעותית של 

ימיים, בחוג ע"ש -פעילות המחקר בחוג לביולוגיה ימית, בחוג ע"ש שטראוס למדעים גיאו

זכייתה של   האטר לטכנולוגיות ימיות ובחוג לציביליזציות ימיות. השלוחות הוקמו במסגרת

 7הקונסורציום לחקר הים התיכון, בזכות תרומת קרן הלמסלי בסך האוניברסיטה בהובלת 

והן כוללת בין היתר סדנא לחקר הים העמוק ותרומות קרן קאהן וקרן קראון, מיליון דולר 

בית הספר ( המשמשות את  ROV ,AUVוארבע מעבדות מחקר המצוידות בציוד ימי משוכלל )

 . ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים

יחודי עליו חתמה האוניברסיטה בשנה החולפת לשיתוף פעולה עם בהמשך להסכם הי

, במזרח הים התיכוןמערך תצפית וניטור ימי ראשון מסוגו  הוקם, Texas A&Mאוניברסיטת 

מצופי ניטור ימיים למים רדודים ועמוקים, ומדידים אוקיינוגרפיים, ביולוגיים, הכולל 

בזמן אמת בחדר הבקרה מוצגים טור ממערך הנישנאספים ואקוסטיים שונים. הנתונים 

והם מאפשרים לשתי שהוקם למטרה זו בבית הספר ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים, 

בחינה משותפת של דרכים לעצירת הזיהום בים התיכון, ולמניעת אסונות האוניברסיטאות 

 אקולוגיים. 

 בשנה החולפת הוחל – פורטל הביוטק ומדעי הבריאות, הקריה הרפואי רמב"ם •

עם המרכז הרפואי רמב"ם  האסטרטגי אשר נחתם שנה קודם לכן הסכםה ביישומו של

קומות המגדל  20מתוך   6  בלב הקריה הרפואית. 'מגדל תגליות הבריאות'במסגרתו יוקם 

יוקדשו למעבדות חוקרים של אוניברסיטת חיפה. הקמתו של המגדל תמומן באמצעות גיוס 

 משאבים משותף לאוניברסיטה ולמרכז הרפואי רמב"ם בישראל ובעולם. 

שילוב פעילות המחקר של האוניברסיטה בקריה הרפואית יוצר הזדמנות היסטורית לשיתוף 

שה מוסדות אקדמיים ומקצועיים מובילים: בית החולים רמב"ם, פעולה הדוק בין שלו

אוניברסיטת חיפה ובית הספר לרפואה של הטכניון הפועל בקרבת מקום. הסמיכות הפיסית 

תאפשר לשלושת המוסדות שיתוף בתשתיות ובאוצר רחב של ידע, לצורך פיתוח ומימוש 

יקנה למרכז יתרונות ייחודיים תכניות מחקר משותפות. השילוב בין גופי הרפואה והמחקר 

 ורמה מדעית ומקצועית אשר אינה נופלת מזו של מרכזים דומים בעולם. 
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המרכז יאפשר שיתוף פעולה ביישום הידע הבסיסי ושילובו בפיתוחים טכנולוגיים אשר יתרמו 

לשיפור איכות החיים ולבריאות הציבור בקרב תושבי חיפה והצפון בפרט. כמו כן, קיומו של 

רכז יתמוך בביסוס מעמדה של העיר חיפה כמוקד משיכה מדעי, והוא יהווה מנוע לפיתוח המ

תעשיות וטכנולוגיות עתירות ידע. הפעילות שתתקיים בו תביא לצמיחה כלכלית ומדעית, 

ותהווה מקור משיכה לחוקרים ישראלים וזרים ואף לחוקרים ישראלים שפעילותם המחקרית 

 הארץ. מתקיימת כיום מחוץ לגבולות

ה יהקמתו של מגדל התגליות תמומן באמצעות קמפיין משותף של אוניברסיטת חיפה והקר

בזכות תרומה משמעותית כי הרפואית רמב"ם לגיוס משאבים בארץ ובחו"ל. אנו מקווים 

כבר בחודש אוגוסט להקמתו של המגדל   עבודות הבנייהשהתקבלה מקרן הלמסלי, יחלו 

 הקרוב.

יוקם באמצעות שילוב פעילותה של מכללת  – נדסה בכרמיאלפורטל מקצועות הה •

בראודה בכרמיאל והפיכתה לקמפוס אוניברסיטאי ללימודי הנדסה שיציע הזדמנות -אורט

אקדמית איכותית לסטודנטים מהגליל וירחיב את תרומתה של האוניברסיטה להתעצמותה 

קרן הקיימת לישראל, של תעשיית ההייטק הישראלית. התכנית מתאפשרת בתמיכת ות"ת, ה

את השטחים אשר הקצתה המשתתפת במימון בניית מעונות סטודנטים, ועיריית כרמיאל 

 הנחוצים.

יוקם באמצעות שילוב פעילותה של מכללת ויצו  – פורטל העיצוב בעיר התחתית •

ידי הות"ת -שבמושבה הגרמנית והפיכתה לפקולטה לעיצוב ואדריכלות. התכנית נתמכת על

הקמתו של פורטל זה  וממשלת ישראל אשר התחייבה להקצות לפרויקט מימון ביניים.

  .בית המשפט בהתאם לפסיקתמתעכבת לפי שעה 

פורטל זה, שהינו פעיל ושוקק כבר כיום, ממוקם  – תהמידע בעיר התחתיפורטל  •

בסמוך לנמל חיפה, בשוליה הדרומיים של העיר. הפורטל משמש כיום בעיקר תכניות לימוד 

כי אני שמח לבשר בהקשר זה  לתארים מתקדמים והפעילות המתקיימת בו עתידה להתרחב.

שנה של  50ם למשך לאחרונה חתמה האוניברסיטה על הסכמים עם עיריית חיפה לחכירת

מבנים אלה יהוו תוספת  .16הנמל ובניין  4בניין פלמר  :שני מבנים נוספים בעיר התחתית

הנמל בניין  חשובה ומשמעותית לחיזוק וביסוס נוכחותו ומעמדו של קמפוס העיר התחתית.

אל  יוקדש על שם דילן טאובר כהוקרה לקרן משפחת לסלו טאובר על תרומתה הנדיבה. 16

הבניינים החדשים הממוקמים בסמיכות למוקדי תעשיית ההייטק, יועברו תחום מערכות 

 המידע, מדעי המחשב ומדעי הנתונים. 

מחיפה ועד  תרחיב פעילותה עם הקמתו של פורטל זה, האוניברסיטה  – פורטל  סין •

רסיטה שנחאי, בייג'ינג, והאנגג'ואו. במסגרת שיתוף הפעולה אשר נחתם, תקים האוניב

תשתיות פיסיות ומחקריות שיהוו בסיס לשיתוף פעולה אקדמי עם חוקרי  ECNUהסינית 

, מדעי המוח (ביג דאטהמדעי הנתונים )אוניברסיטת חיפה בעיקר בתחומי סטטיסטיקה ו

 ומדעי הים. 
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התפיסה המבנית החדשה המונחת בבסיס תכנית החומש של אוניברסיטת חיפה תתמוך 

את מעורבותה ואת ותבסס י והמגוון החברתי שהיא מכלילה, בהעשרת המרחב האקדמ

. ריבוי ואף מעבר לים במרחב הגלילי כולו ,מחויבותה האזרחית והתרבותית ברחבי העיר חיפה

לאוניברסיטה לממש את מחויבותה להכשרת הדור הבא של אנשי מקצוע, מאפשר הפורטלים 

לסייע להם במימוש ובמיצוי הפוטנציאל חוקרים ואנשי אקדמיה במגוון רחב של תחומי ידע, 

ולקדם את ייצוגם של מיעוטים אתניים וסוציולוגיים במרחב העשייה היצירתית של שלהם 

 אפ הישראלית. -אומת הסטרט

אני מצפה בכיליון עיניים לחלוק עמכם את החזון המאתגר ומעורר ההשראה הזה ומייחל 

 לשותפותכם לדרך, לתמיכתכם ולעצותיכם הטובות.
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 פיתוח אקדמי
 

 

בשנים האחרונות משקיעה האוניברסיטה מאמץ בשיפור מתמיד בכל הנוגע לאיכות מדעית 

ומצוינות מחקרית. לנגד עיננו הופכת האוניברסיטה לאחד ממוסדות המחקר המובילים 

השנה בישראל, וכבר כיום היא נחשבת למצטיינת ביותר בתחומים אקדמיים מסוימים. גם 

זכינו לראות את פירות עבודתם של חברי הסגל הצעירים שלנו הזוכים במענקים יוקרתיים 

 ובהכרה בינלאומית.

 

חדשה. מהלכים חשובים ומרחיקי לכת אשר  תקופה של בפתחה עומדים ספק ללא אנו

הותנעו בשנה החולפת, ישפיעו על עתידה של האוניברסיטה וישנו את פניה. במטרה 

מהפכה הטכנולוגית ועם השינויים החלים בעקבותיה בשוק העבודה, השיקה להתמודד עם ה

. במוקד שיטת המולטיברסיטה עומדת 'מהפכת המולטיברסיטה' האוניברסיטה השנה את

ההבנה כי שוק העבודה של העתיד ידרוש ידע רב תחומי וארגז כלים הכולל יכולות רחבות, 

שבירת החומות  -ת הפיתוח האקדמי שלנו  בנוסף להתמחויות ספציפיות.  מכך נגזרת משימ

הקיימות ויצירת שילובים בין תחומי ידע שונים אשר לכאורה אינם קשורים זה לזה, אולם 

עשויים לתת מענה לצורך ממשי בסביבה עתירת ידע ומידע, ואף לפתוח פתח ליצירת תחומי 

נה להקנות ידע חדשים לגמרי.  כמולטיברסיטה, אחת ממטרותינו המרכזיות כיום הי

גמישות מחשבתית,  -לסטודנטים כלים אשר יאפשרו לכל תחום להפרות את התחום האחר 

יצירתיות, חשיבה מחוץ לקופסא, יכולת לעבד נתונים ולדעת כיצד להשתמש בהם בכל פעם 

בצורה שונה. כדי לעמוד בהתחייבות זו, בנוסף לשילובים חדשניים בין תחומי ידע, הלימודים 

חיפה יכללו קורסים רב תחומיים אשר יקנו כלים לשילוב בין התחומים הלכה באוניברסיטת 

למעשה. בנוסף, לכל סטודנט תהייה אפשרות להשתתף בסמינר שיתקיים במרכז מחקר של 

האוניברסיטה. השתתפות בסמינרים מסוג זה תהווה הזדמנות נוספת, הן להתנסות בכלים 

ויות  שישפרו את יכולתם של התלמידים מעשיים למחקר רב תחומי, והן לרכישת מיומנ

להשתלב בשוק העבודה. בימים אלה, אנו שוקדים על בניית תכנית לימודים שתהווה אשכול 

בתחום מדעי הנתונים. אשכול זה, יינתן בנוסף ללימודים במסגרת החוגים השונים במדעי 

 גיטלית.הרוח והחברה, ויאפשר לסטודנטים לרכוש מיומנות ואוריינות חישובית ודי

 

תהליך האיחוד של מכללות עם אוניברסיטאות שמובילה המועצה להשכלה במסגרת 

, מקיימת האוניברסיטה מגעים לשילוב מכללת אורט בראודה למקצועות ההנדסה, גבוהה

ולהרחבת קמפוס הנמל שבו יוקם בין השאר מרכז מחקר אשר יעסוק בבריאות דיגיטלית. 

בנוסף, נמשך השנה שיתוף הפעולה ההדוק עם הקריה הרפואית רמב"ם להקמתו של 'מגדל 

של חוקרי האוניברסיטה בתחום מדעי הטבע תגליות הבריאות' אשר יאפשר את פעילותם 

 ומדעי הרווחה והבריאות בלב הקריה הרפואית. 

מהלכים אסטרטגיים אלה, יחזקו את היכולות האקדמיות של האוניברסיטה, יאפשרו לנו 

להשלים ולהרחיב את המגוון האקדמי המוצע ולהטמיע את ההשכלה האוניברסיטאית בגליל 

 ן כולו. לצורך חיזוק ופיתוח של הצפו
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 בארץ מחקר מוסדות עם אסטרטגיים פעולה מספר שיתופי חתמה על האוניברסיטה

בין הדוגמאות  .ובכלל נבחרים בתחומים התפתחותה האקדמית , אשר יתמכו בהאצתובעולם

הבולטות בהקשר זה ניתן למנות הסכם שנחתם  עם אוניברסיטת מרילנד והסכם נוסף, עם 

אוניברסיטת אוסטין טקסס. בנוסף, הגדלנו השנה את מספר ההסכמים במסגרת תכנית 

ארסמוס+ של האיחוד האירופי, במטרה להגביר את הפעילות בתחום חילופי סטודנטים 

שבסאו פאולו  FAPESPאוניברסיטת עולה של האוניברסיטה עם שיתוף הפוחילופי סגל. 

הורחב השנה עם הצטרפותם של חוקרים נוספים לפעילות המשותפת, בתמיכת לשכת 

 הרקטור ורשות המחקר. 

 

השנה נמשך גם המאמץ לקידום הקשרים האקדמיים שלנו עם סין, במטרה להפוך למוסד 

בין שתי המדינות. למרכז המחקר המשותף  אקדמי אשר יהווה גשר מרכזי של מחקר משותף

כבר נבנה בניין ייעודי בקמפוס היוקרתי בשנחאי  ECNUלאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטת 

  אשר יפתח בחודש יולי השנה.

 

התכנית הרב שנתית לפיתוחה האקדמי של אוניברסיטת חיפה, תואמת את מטרות תכנית 

דת בתחומים של מדעי הרוח הדיגיטליים, מדעי ידי ות"ת והיא מתמק-החומש כפי שהוגדרו על

 הנתונים, מדעי המחשב, מערכות מידע ואוריינות חישובית בהוראה ובמחקר. 

 

גיוס חברי סגל מצטיינים מהווה אבן יסוד בבניית קהילת מחקר גיוס חברי סגל חדשים: 

חוקרות וחוקרים צעירים ומצטיינים ממיטב  32מצטיינת. בשנה החולפת קלטנו 

, סטנפורד, מק'גיל, מרילנד, פנסילבניה, NYUהאוניברסיטאות ומכוני המחקר בעולם: ברקלי, 

אוניברסיטת וושינגטון, בריטיש קולומביה ועוד. אחת ההוכחות לקליטות המוצלחות של 

לא שגרתי של מענקי  חוקרים מהשנים האחרונות עולה מהזכיות של חברי הסגל שלנו במספר

מחקר בולטים. בשנה הקרובה תמשיך האוניברסיטה במאמץ לגיוס מדענים מצטיינים, תוך 

 . מתן עדיפות לתחומים טכנולוגיים, מדעי הנתונים, מדעי הים ומדעי הרווחה והבריאות

 

לצד מהלכיה לטיפוח מצוינות מחקרית, האוניברסיטה ממשיכה  הוראה מתוקשבת:

הוראה מתקדמות ובעיקר בהוראה מתוקשבת. היחידה להוראה נתמכת להשקיע בשיטות 

מחשב ממשיכה לפתח כל העת קורסים מתוקשבים נוספים המשולבים במגוון רחב של חוגים 

ותכניות לימודים. בעקבות זכייה בקול הקורא של הות"ת, החלה היחידה לפתח חמישה קורסי 

Mooc יים, המצטרפים לקורס ה)קורסים מקוונים מרובי משתתפים( בינלאומ-Mooc   הראשון

של פרופ' שיזף רפאלי אשר מופעל בשנה"ל תשע"ח. פיתוחם של חמשת הקורסים יושלם עוד 

הנוכחית והם יופעלו לראשונה בשנת הלימודים תשע"ט. במהלך  ת הלימודיםבמהלך שנ

-ל כקורסים מתוקשבים בהם צפוי ללמוד מספר שיא ש 100-השנה הופעלו באוניברסיטה כ

נרשמים. הגידול במספר הקורסים תואם את תכנית החומש של הות"ת המייחדת  12,000

משאבים לפיתוח ההוראה המתוקשבת באוניברסיטאות ובמכללות. אוניברסיטת חיפה 

 נמצאת כיום בין המוסדות המובילים בהקשר זה.
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 1,200 –מדי שנה כ  לומדים: בבית הספר הבינלאומי של אוניברסיטת חיפה בינלאומיות

סטודנטים מלמעלה מארבעים מדינות מכל רחבי העולם.  בית הספר הבינלאומי מקדם מאות 

 הסכמים בינלאומיים.  390-מוסדיים וחתם עד כה על קרוב ל-יוזמות לשיתופי פעולה בין

אוניברסיטת חיפה מקיימת מדי שנה מאות כנסים בינלאומיים והיא מחזקת מאוד מעמדה 

 ביבשת אמריקה, באסיה ובאפריקה.  באירופה,

האוניברסיטה מייחסת חשיבות רבה לדירוגה בדירוגים האקדמיים של האוניברסיטאות בעולם 

 ונוקטת לאחרונה בצעדים משמעותיים לקידום מיקומה בדירוגים אלה. 

 

האוניברסיטה משקיעה מאמץ רב מיוצגות: -נגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות תת

בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית, ולמועמדים מקרב המגזר הערבי ומקרב 

יוצאי אתיופיה, הן על ידי הכנת הסטודנטים ללימודים גבוהים במסגרת קורסי "צעד לפני 

כולם" למשל, והן על ידי ליווי המוענק לסטודנטים אלה במהלך לימודיהם, בין היתר 

 מצעות קורסי עזר בעברית ואנגלית, שיעורי תרגול ושיעורי עזר פרטניים.   בא

 

 7,792סטודנטים לתואר ראשון,  7,855לומדים באוניברסיטה  בשנה"ל תשע"חסטודנטים: 

סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה.  163-תלמידי דוקטורט ו 1,471סטודנטים לתואר שני, 

בלה במטרה להביא לשיפור בפוטנציאל האקדמי של ספי הק מגמת העלייה שלהשנה נמשכה 

הסטודנטים הנקלטים בשלושת התארים. במסגרת יעד זה, העניקה האוניברסיטה מלגה 

במגוון לפחות מעל הסכם החוגי,  10%שהציון הפסיכומטרי שלהם הוא למועמדים ללימודים 

 רחב של חוגים. 

 

מידים מצטיינים המשלימים את בשנה החולפת נפתחה באוניברסיטה תכנית לימודים לתל

מדעי הרוח פקולטות לחוגים ב 12-התכנית מיושמת ב לימודיהם לתואר בוגר בשנתיים.

סמסטרים במהלך שנתיים. התכנית הוצגה בפני  6והחברה בהם הלימודים מתפרסים על פני 

 המועצה להשכלה גבוהה וזכתה באישורה. 

 

ותורמת לפיתוח מנהיגות מחקרית באמצעות הרשות ללימודים מתקדמים מעודדת מצוינות 

פורום חדש וייחודי לטיפוח תלמידי מחקר ולהקניית 'אוריינות מחקרית'  –פורום 'הנבחרת' 

בקרב דוקטורנטים מצטיינים. התכנית כוללת תמיכה כלכלית באמצעות מלגות ומענקי מחקר 

מדעי החברה את ותכניות העשרה מגוונות. בנוסף מפעילה רל"מ בשיתוף עם הפקולטה ל

 תכנית "עידית" לדוקטורנטים מצטיינים.

 

במסגרת אגף מנהל תלמידים הוקם מערך שיווק שפעילותו הניבה השנה גידול משמעותי 

בשיעור מימוש ההרשמה לאוניברסיטה. בשנת הלימודים תשע"ח הוכפל תקציב הפרסום של 

תוגבר הסגל המנהלי של  בנוסף,₪. מיליון  2-אגף מנהל תלמידים והוא עמד על  למעלה מ

 המערך בשלושה תקנים נוספים.   
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 רשות המחקר
 

 

פעילותם הנמרצת של חברות וחברי הסגל האקדמי הבכיר בעשייה המחקרית,  הניבה 

המשכיות במגמת העלייה המסתמנת בשנים האחרונות, בחלקה של אוניברסיטת חיפה 

 6.98%)לעומת  7.32%שנה על במודל המחקר של ות"ת. חלקה של האוניברסיטה עמד ה

במודל תשע"ז(, הישג אשר התבטא גם בהגדלת השיפוי שהוענק לאוניברסיטה בגין מודל 

ידי ות"ת בחמישה -המחקר. לכך נוספו השנה מענקי הצטיינות שהוענקו לאוניברסיטה על

 תחומים, בגין פרסומים או זכייה במענקי מחקר. 

 

, ואילו ההקצבה לה 16% -המחקר הארצי של ות"ת בכבחמש השנים האחרונות גדל תקציב 

-במהלך העשור החולף )תשס"ז .50% -זוכה אוניברסיטת חיפה עלתה בשיעור משולש 

(, 7.32%-ל 4.35%-)מ 70%-תשע"ח(, גדל חלקה של אוניברסיטת חיפה במודל המחקר בכ

 שיעור הגידול הגבוה ביותר מבין כל האוניברסיטאות.

מיליון ש"ח שהתווספו לתקציב מודל המחקר של  14ון מתוך מילי 10-מקורם של כ

האוניברסיטה בשנת תשע"ח, הוא  בשיפור תפוקות המחקר היחסיות של האוניברסיטה, 

מיליון ש"ח הנוספים, נובעים מגידול  4-כ בעיקר ברכיב הפרסומים והזכיות בקרנות תחרותיות.

 7.7-האוניברסיטה בפרסומים, בשיעור של כמקור עליית חלקה של  תקציב המחקר הארצי.

מיליון ש"ח, הנו בהפחתת מספר הפרסומים של בעלי מינוי קליני במוסדות שבהם פועלים 

 בתי ספר לרפואה.

 

 23%-כ מסך הכנסות מודל המחקר של אוניברסיטת חיפה נובעים מרכיב הפרסומים; 60%-כ

 –ות ואחרות(. מקורם של למעלה מ מן ההכנסות נובעים מרכיב מענקי מחקר )קרנות תחרותי

מן ההכנסות ממענקי מחקר, הוא קרנות תחרותיות, נתון אשר עולה בקנה אחד עם  75%

שחל השנה בחלקה של אוניברסיטת חיפה ברכיב הקרנות  15%הגידול בשיעור של 

 התחרותיות.

 

ילה לצד המנגנונים הקיימים, רשות המחקר מפע פעילויות רשות המחקר לעידוד המחקר:

השנה תמריצים חדשים, אשר תכליתם לייצר סדר יום מחקרי משותף ומעודכן ולהמשיך את 

תנופת העלייה במודל המחקר הניכרת בשנים האחרונות. תכנית התמריצים לעידוד המחקר 

 מייצגת את עמדת ההנהלה בדבר החשיבות המיוחסת לפעילות המחקר באוניברסיטה. 

 

חוקרים במימוש פוטנציאל המחקר שלהם ולהמשיך במגמת מנגנוני התמרוץ נועדו לסייע ל

פי מודל התמרוץ -העלייה בהיקפן ובאיכותן של תפוקות המחקר של האוניברסיטה. על

הנוכחי, מתורגמת פעילותם של חברות וחברי הסגל לכדי שיפוי פקולטטי בגין תרומתם 

י הסגל בפקולטות היחסית להכנסות ממודל המחקר. לכך נוסף מענק ייעודי שמקבלים חבר

 אשר זכו לאות הצטיינות מהות"ת. 
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רשות המחקר, בראשות סגן הנשיא והדיקן למחקר, פעלה בשנה החולפת ביתר שאת לעידוד 

חברי סגל להגיש הצעות מחקר ולפרסם מחקריהם בכתבי עת המדורגים כבעלי מדד השפעה 

(IFגבוה. בנוסף לניהול מערכת תמריצים הכוללת קידום, תוספו ) ת מחקר בהתאם לתקנון

הות"ת וכד', קיימה רשות המחקר סדנאות לכתיבת מענקי מחקר, חשפה בפני חברי הסגל את 

היצע ההזדמנויות וכיוונה אותם לקרנות התחרותיות; הרשות קיימה מפגשים יזומים עם ראשי 

קרנות מחקר, השקיעה מאמצים בחיזוק הקשר עם גופים ממשלתיים וקרנות ממשלתיות, 

יקה מענקי גישוש ופרסים לחוקרים מצטיינים. בנוסף, השתתפו נציגי רשות המחקר והענ

במועצות פקולטה ובישיבות החוגים, לצורך איתור חברי סגל העשויים לשמש כנציגים 

(, וערכו ביקורת חיצונית מקדמית להגשה לקרנות מרכזיות ERCמתאימים לקרנות ייחודיות )

 (.DIP)כגון 

 

כלל המנגנונים הקיימים באוניברסיטה לקידום מהווים רק חלק מלעיל  התמריצים המתוארים

המחקר. האוניברסיטה תומכת במחקר במגוון אופנים נוספים, בין היתר, באמצעות תוספות 

מחקר, הכשרת שטחי מחקר, רכישת ציוד מחקר, מלגות לתלמידי מחקר, הגדלת תקציב 

ותם המחקרית של חוקרי האוניברסיטה הספרייה, ועוד, כך שהתקציב המופנה לעידוד פעיל

 מסתכם בעשרות מיליוני ש"ח בשנה.
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חוקרים אשר קיבלו  32במהלך שנת תשע"ז נקלטו באוניברסיטה  קליטת חברי סגל חדשים:

מענקי הזנק בסך כולל של כמיליון דולר. בנוסף, הושלמו מענקי קליטה לחוקרים שנקלטו 

 ן דולר נוספים.באוניברסיטה בשנת תשע"ו בסך כמיליו

 

 זכיות במענקי מחקר:

ISF and NSFC סיני למחקר משותף בתחומי מתמטיקה, מדעי -)שיתוף פעולה ישראלי

 10מש"ח מתוך  1 -מענקים בסך כ 5אושרו  -טכנולוגיה ומדעי כדור הארץ( -המחשב, ננו

מון שמאי צורי הצעות שהוגשו. החוקרים הזוכים: פרופ' אדי ברקאי )החוג לביולוגיה( , פרופ' סי

דן צ'רנוב )החוג לביולוגיה  פרופ')החוג לפסיכולוגיה(, ד"ר חנוך קפצן )החוג לנוירוביולוגיה(, 

 ימית(, ד"ר ערן גפן )החוג לביולוגיה, מכללת אורנים(.

 

. החוקרים (הצלחה 38%הצעות שהוגשו ) 13מענקים מתוך  5אושרו  -משרד התשתיות 

צ'רני למדעי הים: ד"ר ניקולס וולדמן, ד"ר יצחק מקובסקי, הזוכים מבית הספר ע"ש ליאון 

 ומהחוג לגיאוגרפיה ולימודי סביבה: ד"ר דלית בוקמן, וד"ר מוטי זוהר.

 

ISF  מיליון ש"ח כל אחד,  3.5בסך  גדוליםאושרו שני מענקים  –בשיתוף עם משרד החינוך

פרופ' יעל קלי, פרופ' דני לשתי קבוצות חוקרים מהפקולטה לחינוך בנושא למידה משמעותית: 

בן צבי וד"ר יותם הוד, וכן למחקרם של: פרופ' עפרה מייזלס, פרופ' רוזה לייקין וד"ר שירי 

 לביא.

 

BSF-NSF לאומית למדע של ישראל וארה"ב, והקרן הלאומית -)שיתוף פעולה בין הקרן הדו

 ולטה לחינוך.דולר לד"ר יפית גבאי מהפק 280,000אושר מענק בסך  –למדע של ארה"ב( 

 

ש"ח לפרויקט ייחודי בנושא שביל הים  660,000אושר מענק בסך כולל של  -יד הנדיב 

 בראשות פרופ' נגה קולינס קריינר.

 

הצלחה(. המשמעותי  32%הצעות שהוגשו ) 31מענקים מתוך  10אושרו  -משרד המדע 

קול קורא בנושא  לוין במסגרת–מביניהם, בסך כשני מיליון ש"ח, הוענק לפרופ' גל ריכטר

 רפואה מותאמת. 

 

ד"ר עודד קלויר, מהחוג לפסיכולוגיה, אשר נקלט באוניברסיטת חיפה בשנת תשע"ז זכה 

מענק בסך  –ישראל למחקר ופיתוח( -)קרן גרמניה GIFהשנה בכמה מענקים מרשימים: 

: מעבדה לחוקר חדש בסך שנים; 4ש"ח למשך  1,214,400מענק בסך  – ISFיורו;  200,000

למשך  70,000$)מטעם הקרן לחקר המוח וההתנהגות( בסך  NARSADש"ח; מענק  812,790

 שנתיים.
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 שיתוף פעולה עם האיחוד האירופי:

 

  השנה אירוע ליל המדענים גם במסגרת תכנית המחקר של האיחוד האירופי התקיים

אורחים הגיעו לקמפוס כדי ללמוד מקרוב  5,000-כ ."2050הקוד האנושי "בנושא 

אודות מחקרים המתקיימים באוניברסיטה. האירוע התקיים בשיתוף עם תכנית מארי 

 קירי של האיחוד האירופי. 

  מענקERC STG (Starting Grant בסך )מיליון יורו הוענק לד"ר טלי מס מהחוג  1.5

 לביולוגיה ימית.

  לטכנולוגיות ימיות ע"ש האטר, מוביל מאגד מחקר במימון ד"ר רועי דיאמנט מהחוג

האיחוד האירופי בשיתוף חוקרים מספרד, גרמניה ואיטליה, ד"ר דרור אנג'ל מהחוג 

   לציויליזציות ימיות שותף במאגד מחקר אחר הממומן במתכונת דומה.

  פרופ' ערן טאובר מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית שותף במאגדCINCHRON 

(Comparative INsect CHRONobiology במסגרת תכנית)ITN (Innovative 

Training Networks )-  לחילופי סטודנטים לתארים מתקדמים, המתקיימת במסגרת

 תכנית מארי קירי.

  מחוקרי האוניברסיטה לתכנית 17השנה צורפוCOST   של האיחוד האירופי לעידוד

עולה בינלאומיים מתוך מטרה לרכז מאמצי חוקרים המעוניינים ביצירת שיתופי פ

 מחקר בתחומים משיקים או סינרגטיים.
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 מנהל ופיתוח פיסי 
 

 

 הפיסי, בפיתוחה מאמצים להשקיע האוניברסיטה המשיכה החולפת השנה במהלך

מקליטת חוקרים חדשים הזקוקים למעבדות,  הנובעים הרבים על הצרכים לענות מנת על

מתקדמים,  לתארים במספר הלומדים של האוניברסיטה, מגידול האקדמית מהתפתחותה

 בגין ההוצאות חדשות. היקף לימודים תכניות של ופתיחה קיימות לימוד תכניות של הרחבה

 תקציב ו."בשנת תשע ח"מש 26 לעומת ח"מש 27 ז על"תשע בשנת עמד הפיתוח הפיסי

תקציב זה כולל תקציבים שנועדו לשיפוץ  ח."מש 56.1 על ח עומד"תשע לשנת הפיסי הפיתוח

התקציב היחסי המוקצה להקמת  אתכולל  , הוא. כמו כןותחזוקה של מבנים ומתקנים קיימים

 בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות ואת התקציב המיועד לתוספת קומות בבניין רבין.

 

 

 
  24.10.17*ביצוע ליום 

 

החולפת כלל פרויקטים לבנייה חדשה, שהעיקרי ביניהם הוא הקמת הפיתוח הפיסי בשנה 

בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות. בנוסף, הסתיימה השנה בנייתן של למעלה מעשר 

מעבדות מחקר חדשות בכל רחבי האוניברסיטה; הוקם מתחם למרכזי מחקר )חקר הסייבר, 

יומים בשלוחת בית הספר ע"ש ליאון אסטרטגיות ימיות(; הוכשר מרכז צלילה ומתחם אקוור

צ'רני למדעי הים בשדות ים; הושלמה הקמתו של הגן להוקרת תורמים; כמו כן נערכו 

 שיפוצים בקומת ההנהלה במגדל אשכול, באתר ההסעדה, באולם הספורט ובמעונות שיקמה.

 

יוס מספר רב של פרויקטים בתחום הפיתוח הפיסי נמצאו בתשע"ז בשלבי תכנון, אישור וג

משאבים: תוספת קומות לבנייני הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה עמיר; הרחבת 

קמפוס הנמל באמצעות רכישת מכללת כרמל וחכירת מבנה נוסף מעיריית חיפה; תוספת 

מיטות למעונות הסטודנטים )בתמיכת ות"ת(; הקמת בית חיות בבניין רבין; הקמת  500

56.1

47

31
28 27.2*25.6

19.1

ה"תשעו"תשעז"תשעח"תשע

שיפוצים ותשתיות, הוצאות על פיתוח פיסי

תקציב ביצוע
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(, הכשרת שטח ייעודי והקמת תחנת קצה לרכבל ISFת חממה טרנסגנית ובנק גנים )בתמיכ

 העתידי, ואישור סופי של תכנית האב של קמפוס הכרמל. 

במהלך השנה החולפת נמשך המאמץ המשותף עם הקריה הרפואית רמב"ם לגיוס המשאבים 

 20מתוך  6הנחוצים לבנייתו של מגדל תגליות הבריאות במתחם הקריה הרפואית, אשר 

לאוניברסיטה. השתלבותה של האוניברסיטה בפרויקט מהווה נדבך חשוב  קומותיו יוקצו

ומשמעותי בתכנית החומש האסטרטגית במסגרתה עתידה האוניברסיטה להפוך למוסד 

 אקדמי מרובה קמפוסים.

 

אמון על מתן שירותים ליחידות האקדמיות ועל תמיכה בפעילויות  מנהל האוניברסיטה

קיים יחס ישר בין רמת השירות שמעניק מנהל מתוך הנחת עבודה לפיה  המחקר.

האוניברסיטה לבין רמת ההוראה והמחקר, נמשך גם השנה תהליך מדידת הביצועים 

והערכתם, בתחומים השונים בהם עוסק מנהל האוניברסיטה. כמו כן, הושלמו פרויקטים 

 רבים ושונים לשיפור השירות הניתן לסטודנטים ולחברי הסגל.

 

האוניברסיטה טיפל בשנה החולפת בהסכמי רכש לצרכי מחקר במסגרתם התקבל בין מנהל 

מיליון דולר, אשר  6 -( לתחום מדעי הים בעלות של כAUV-ו ROVהיתר ציוד ימי משוכלל )

 Swiss Birdradarהוזמן בשנת תשע"ו. בנוסף, הוביל המנהל את ההתקשרות עם חברת 

Solution AG רים, עם לרכישת מכ"מ לניטור ציפוRothamsted Research UK לרכישת ,

טכנלוג'י  ש.ק. בע"מ, לרכישת -מערכת מתקדמת לניטור חרקים מעופפים ועם חברת ניו

 מערכת מדידת פעילות תאית נוירונלית.

מנהל האוניברסיטה ערך השנה התקשרות למתן שירותים עם רשות העתיקות לטווח של 

 חמש שנים, במסגרתו יתקיים מחקר  מגילות קומראן. 

 

השנה נמשכה העבודה  לתחזוקה ולשדרוג תשתיות המחשוב של  מחשוב ומערכות מידע

העברת בין היתר נרכשו מחשבים חדשים, שודרגה תשתית התקשורת ו -האוניברסיטה 

הנתונים, בוצעו פעולות להגברת יציבות הרשת והגירה של תיבות הדואר לענן. בנוסף, 

הותנעה הפעילות להתאמת תשתית האוניברסיטה לדרישות חוק הגנת הפרטיות ולתקן 

. האוניברסיטה יזמה בהקשר זה מהלך 2018שייכנסו לתוקף במהלך שנת  GDPRהאירופאי 

 מותאם לדרישות האקדמיה.  אוניברסיטאי ליצירת תקן ה-בין

 

שנת תשע"ז הציבה אתגרים לא פשוטים בתחום אבטחת המידע, הן ברמה הבינלאומית והן 

באוניברסיטה. העיסוק בתחום התמקד בהתקנת רכיבים מתקדמים כנגד איומים צפויים 

ובלתי צפויים, התנעת תהליך לשיפור ארכיטקטורת אבטחת מידע, תרגילים והרצאות 

עות הסגלים לנושא, מבחני פריצה יזומים למערכות האוניברסיטה, ותהליך להגברת מוד

 לניסוח מדיניות והגדרת הצרכים שיאפשרו התמודדות עם אירועי אבטחת מידע בקמפוס.
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( המאפשרת Business Intelligence) BIבתחום השירותים הניתנים לסגל: הוקמה מערכת 

י מערכות שונות באוניברסיטה. כלי זה יאפשר עיבוד ניתוח מתקדם של נתונים המצויים על גב

וניצול מיטבי של המידע הקיים, כך שישרת בין היתר את לשכת הרקטור, רשות המחקר, האגף 

, מערך הגיוס והשיווק ועוד; השנה החל תהליך האפיון של ופיתוח משאבים לקשרי חוץ

אשר תסנכרן בין   ERPפרויקט רב שנתי במסגרתו תוטמע מערכת –פיננסי   SAPמערכת 

מערכות האוניברסיטה ותשלב מודול פיננסי אשר יאפשר לגורמים המנהליים לקבל תמונה 

מנהל תלמידים, משאבי  –מלאה המשקפת גם את ההתנהלות הכספית בהקשרים שונים 

אנוש, רכש ועוד; אגף מחשוב ומערכות מידע של אוניברסיטת חיפה מייצג את כלל 

ם המוביל את הפרויקט הבין אוניברסיטאי להקמת מאגר פרסומים האוניברסיטאות בפורו

(CRIS המאגר יאפשר שקיפות בקביעת מודל המחקר מול ות"ת ומגוון יכולות עיבוד וניתוח .)

שישמשו את רשות המחקר ואת לשכת הרקטור; לפי דרישת הפקולטה למדעי החברה, 

ועידת רשת והצבעה הוקמה מערכת לניהול ישיבות מועצה פקולטטיות באמצעות 

הוקם אתר לשיקוף ההסכמים הבינלאומיים של האוניברסיטה הכולל יכולות  אלקטרונית;

הושקה מערכת למעקב אחר הליך הקידום של חברי הסגל  מתקדמות לשליפת מידע;

האקדמי; בוצע אפיון מפורט למערכת לניהול המשאבים הרכים בלשכת הרקטור והוקמה 

 ת בלשכת הרקטור. מערכת למחשוב הליך המשמע

 

בנוסף לאלה, מושקעים מאמצים בשיפור השירות הניתן לסטודנטים ולמתעניינים בלימודים, 

בין היתר באמצעות תהליך עבודה להקמתה של מערכת לניהול מאגר ציוני הקורסים 

 והמבחנים שתשפר את ההגנה על פרטיות הסטודנט ותאפשר עיבודים סטטיסטיים שונים;

להעברה מאובטחת של שאלוני בחינה ועשרות אתרי אינטרנט חדשים  TOMASAFEמערכת 

המנגישים מידע חיוני אודות תכניות וחוגים שונים, ביניהם, האתר שהועלה במסגרת פרויקט 

אתר האוניברסיטה הוסב והונגש לבעלי צרכים המפל עבור מתעניינים בלימודים. בנוסף, 

אתר האינטרנט של האוניברסיטה מעברית  הותנע פרויקט נרחב לתרגום מלא שלמיוחדים; 

, התרחבו CRM-למערכת ה   IPלאנגלית ולערבית; הוקם ממשק אוטומטי של טלפוניית

מידע וביצוע קבלת אפשרויות השימוש של מתעניינים וסטודנטים בטלפונים ניידים לצורך 

לה, והותנע חדש וידידותי למשתמש, המסייע בחישוב סיכויי הקב פעולות; הועלה לאוויר אתר

 תהליך העבודה להקמת מערכת רישום חדשה בבית הספר הבינלאומי. 

 

במסגרת מאמצי השיווק של האוניברסיטה, בוצעו השנה פעולות לקידום האוניברסיטה 

, והותקנה מערכת זיהוי דיבור במרכזיית האוניברסיטה GOOGLE -בתוצאות החיפוש ב

 המבצעת ניתוב מיטבי של השיחות הנכנסות. 
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שנים להיווסדה באירוע חגיגי שארגן האגף  45השנה ציינה האוניברסיטה  משאבי אנוש

למשאבי אנוש, בהשתתפות כל קהילת האוניברסיטה. אגף משאבי אנוש הוביל השנה את 

החתימה על הסכמי שכר עם הסגלים השונים באוניברסיטה. בעקבות הסכמי השכר ותיקונים 

ת המחשוב של אגף משאבי אנוש;  השנה נבחנת העסקה בחוק, בוצעו התאמות במערכו

ישירה של עובדי הניקיון באמצעות פיילוט המתקיים באחד מבנייני האוניברסיטה; בהתאם 

למדיניות ההעסקה של האוניברסיטה, גם השנה הושם דגש על מימוש העדפה מתקנת 

ת לאנשים עם באמצעות גיוס עובדים מקרב בני המיעוטים. בהתאם לחוק שוויון זכויו

מוגבלות, הועברה בתחילת השנה פנייה לחברי הסגל לצורך הגברת המודעות לנושא העסקת 

אנשים בעלי מוגבלויות וכן לצורך מתן אפשרות לעובדים בעלי מוגבלות להצהיר על כך 

 וולונטרית.

 

האוניברסיטה והודות  להנגשת המאמץ מן כחלק מוגבלויות לבעלי האוניברסיטה הנגשת

מש"ח למשך שנתיים, נמשכות גם השנה  6 -לתמיכה נוספת שהתקבלה מות"ת בהיקף של כ

 הפעולות לשיפור הנגשת הקמפוס לבעלי מוגבלויות. 

 

 השנה הוחל שינוי בתפיסת האבטחה העתיד לחסוך לאוניברסיטה  וחיסכון התייעלות

ורה קיימת בכמה מן המרחבים הציבוריים מש"ח בשנה; בנוסף הותקנו מוני מים, תא 1.6 – כ

 המרכזיים  בבניין הראשי, הוחלפה בתאורת לד חסכונית.

 

 קמפוס"כ 2008 בשנת הוכרה חיפה אוניברסיטת ירוק וקמפוס האיכות ניהול מערכת

 משמעות בעל ערך הסביבה איכות בנושא רואה והיא הסביבה, המשרד לאיכות ידי על ירוק"

 היחיד האקדמי המוסד הינה האוניברסיטה .הארגונית מתרבותה נפרד בלתי וחלק רבה

 על לדיווח היחידה שהצטרפה האוניברסיטה והינה סביבתי לניהול לתקן המוסמך בישראל

  .חממה גזי פליטות

 

 בסטנדרטים לעמידה מחויבותה של האוניברסיטה במסגרת נמשכו הפעולות השנה

 סוללות משמעותית בצריכת עלייה נרשמהסביבתי.  לניהול ISO14001מתקן  המתחייבים

פרויקט משותף עם עיריית  – car to goסוללות, והותקנו עמדות טעינה לרכבי  ובפינוי נטענות

חיפה והמשרד להגנת הסביבה אשר יתרום לצמצום זיהום האוויר ויחסוך במקומות חנייה; 

ואף נערך פיילוט מחזורו  היקף להגדלת נייר, צריכת השנה נמשכו גם הפעולות לצמצום

Repaper שילוט הותקן הבריאות בקמפוס, לקידום פרויקט במסגרת ממוחזר; בנייר לשימוש 

העישון, והורחב ההיצע של מוצרי מזון בריא.  מתחמי במדרגות, להגבלת השימוש לעידוד

פעילות שבועית לשיפור הכושר הגופני תחת הכותרת "התעמלות בנוסף, התקיימה השנה 

; מתנדבי פרויקט 'קמפוס ירוק' נטלו חלק בניקוי חופים ובאיסוף אשפה במסגרת יום לרגע"

 הדגל של האוניברסיטה בשכונת עין הים.המעשים הטובים, בשיתוף עם פרויקט 

 

 

 

 

http://campusnet.haifa.ac.il/communities/yarok1/Lists/Posts/Post.aspx?ID=40
http://campusnet.haifa.ac.il/communities/yarok1/Lists/Posts/Post.aspx?ID=40
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מערכות הספרייה העיקריות עברו להתארח בענן של חברת  ספריית יונס וסוראייה נזריאן

אקס ליבריס, בחברת הספריות האוניברסיטאיות המובילות בעולם. הספרייה הטמיעה בשנה 

יכי עיבוד של החולפת את מערכת הניהול החדשה ושיפרה תהליכי עבודה מול הקהל ותהל

, ארגון DARIAHבמסגרת תהליך הצטרפותה של ישראל כחברה בארגון  חומרים ספרייתיים;

המבסס את המחקר האירופי בתחום מדעי הרוח והאמנויות הדיגיטליים, מנהלת הספרייה 

מגעים שוטפים בנושא עם ות"ת, עם משרד המדע ועם עמיתים באירופה. בנוסף, הוקם אתר 

הרוח הדיגיטליים, המרכז מידע על מדעי הרוח הדיגיטליים בישראל בכלל  אינטרנט של מדעי

נציגי הספרייה מסייעים בכל הנדרש לסגל החוג למדעי הרוח . ובאוניברסיטת חיפה בפרט

הדיגיטליים ולחוקרים בהפניה לחומרים, בבדיקת מערכות ובחשיבה על פרויקטים העומדים 

לה כספקית מידע, כגוף מומחה לניהול ידע יה מביאה את המומחיות שיעל הפרק. הספר

הספרייה משתפת פעולה עם רשות  דיגיטלי ולטכנולוגיות מידע, כמארכבת ומנגישת מידע;

המחקר בפרויקט חלוצי להקמתה של מערכת פרסומים בגישה חופשית. במסגרת היערכות 

שיון מוסדי (, רכשה האוניברסיטה ריCRISהאוניברסיטאות להטמעת מאגר הפרסומים הארצי )

ספריית  המאפשר לכל החוקרים להגדיר קוד מזהה עבור הפרסומים והמחקרים שלהם;

שמנהלת הספרייה הלאומית,  לאומי האוניברסיטה מובילה את אשכול התיאטרון בפרויקט

מורשת התרבות. במחלקת המדיה של הספרייה שולבה השנה  של דיגיטלית ולהנגשה לשימור

אשר נותנת מענה לעבודת הדיגיטציה של אוספים גדולים מערכת הכוללת סורק עילי 

וחומרים מיוחדים הדרושים לסגל האקדמי לצרכי מחקר והוראה. הסריקות מתבצעות 

 בסטנדרטים הנדרשים לשימוש החוקרים במדעי הרוח הדיגיטליים.
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 תקציב האוניברסיטה
 

 

 -מש"ח לעומת ביצוע בסך כ 924מסגרת התקציב הרגיל לשנת הלימודים תשע"ח עומדת על 

מש"ח בשנת תשע"ז. תקציב תשע"ח משקף את מגמת הפיתוח האקדמי והגידול  913

 בפעילות האוניברסיטה בשנים האחרונות כפי שניתן לראות בגרף שלהלן: 

 

 
 

 

סטודנטים לתואר  7,900-ים, מתוכם כסטודנט 17,560-מסגרת תקציב תשע"ח מבוססת על כ

סטודנטים ביחס  250-לתואר דוקטור, ירידה של כ 1,400-לתואר שני וכ 8,260-ראשון, כ

 לשנת תשע"ז.

-מש"ח בתקציב תשע"ח )לעומת כ 648-מרכיב ההכנסות כולל את הקצבות הות"ת בסך כ

-מש"ח הן בגין מודל ההוראה וכ 345-מש"ח בביצוע תשע"ז(. מתוך הקצבות הות"ת כ 634

מש"ח הן בגין מודל המחקר. הגרף שלהלן מתאר את הגידול בהקצבות הות"ת בשנים  213

 מהתקציב הרגיל(.  70%-האחרונות )הקצבות הות"ת מהוות כ

 

829 830
867

913 924

ד"תשע ה "תשע ו "תשע ז "תשע (תקציב)ח "תשע

(ח"מש)ביצוע התקציב הרגיל 
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 7.4-מיליון דולר(, מתוכם כ 25-מש"ח )כ 90-ציב התרומות הכולל לשנת תשע"ח נקבע לכתק

מש"ח תוקצבו לתקציב הרגיל והיתר לתקציבי מחקר, תקציבים סגורים וקרנות. סך הכל 

 7-מיליון דולר(, מהם כ 18.39-מש"ח )כ 66.8-התקבלו בשנת תשע"ז תרומות בפועל בסך כ

 רגיל, והיתר לתקציבי מחקר, תקציבים סגורים וקרנות. מש"ח יועדו ישירות לתקציב ה

 

 
 

516
551

588

634 648

ד"תשע ה "תשע ו "תשע ז "תשע (תקציב)ח "תשע

ת לתקציב הרגיל  "הקצבות הות
(ח"מש)ח "תשע-ד "תשע

82.2

53.1

64.0
66.8

90.0

ד"תשע ה "תשע ו "תשע ז "תשע (תקציב)ח "תשע

(ח"מש)ח "תשע-ד "גיוס תרומות תשע
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 תקציב תשע"ח מול ביצוע תשע"ז

 

 

האקדמי של האוניברסיטה, כולל מסגרת התקציב הרגיל לתשע"ח משקפת את פיתוחה 

פיתוח ושדרוג תשתיות הוראה ומחקר וקליטת מדענים חדשים, וכן את התמודדות 

 האוניברסיטה עם אילוציה ויעדיה בשנת התקציב.

 

מש"ח,  134-בנוסף לתקציב הרגיל, מבוצעות פעילויות במסגרת תקציבי המחקר בסך כ

מש"ח, ופיתוח  56-ציבים סגורים בסך כבהתאם לזכייה במענקי מחקר, וכן פעילויות בתק

מש"ח. פעילויות אלה מאוזנות בהתאם למקורות העומדים לרשות  53-פיסי בסך כ

 האוניברסיטה.

 

 מש"ח. 38.4-בשנת תשע"ח מסתכם תקציב המלגות שבמסגרת התקציב הרגיל ב מלגות:

מש"ח  9.4-מש"ח, כ 40.8סך המלגות שהוענקו בשנת תשע"ז מתוך התקציב הרגיל עמד על 

מש"ח לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמים )שני  31.4-לסטודנטים לתואר ראשון וכ

 ושלישי(.

 32.7בנוסף למלגות שניתנו במסגרת התקציב הרגיל, הוענקו מלגות נוספות בסך כולל של 

 מש"ח מתוך תקציבים סגורים ותקציבי מחקר.

 

 

 

 

 

 תקציב תשע"ח  ביצוע תשע"ז  
 %-שינוי ב

 % מסה"כ מש"ח  % מסה"כ מש"ח  תקציב רגיל

      הכנסות 

 2.2% 70% 647.8 %69 633.8 הקצבות הות"ת

 -0.5% 23% 208.7 %23 209.7 הכנסות מסטודנטים

 -2.9% 7% 67.5 %8 69.5 הכנסות אחרות

 1.2% 100% 924.0 100% 913.0 סה"כ הכנסות

      הוצאות

 3.2% 76% 703.9 75% 682.0 שכר ופנסיה

 -4.7% 24% 220.1 25% 231.0 הוצאות אחרות

 1.2% 100% 924.0 100% 913.0 סה"כ הוצאות
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 קשרי חוץ ופיתוח משאבים

 

יעדים קידום הל המשאבים לקשרי חוץ ופיתוח משאבים למקד את מאמצי גיוסהשנה המשיך האגף 

אוניברסיטת חיפה במסגרתה תהפוך המרכזיים אשר הוגדרו על ידי הנשיא והרקטור. תכנית החומש 

מציבה ולמולטיברסיטה הראשונה בישראל, כוללת הרחבת הפעילות והקמת קמפוסים נוספים, 

מכללת  ים לשילובמהלכנעשים  מימוש התכנית,המשאבים. כחלק מאתגרים חדשים בתחום גיוס 

העתיד  עיר התחתיתהבנוסף לקמפוס  ,בראודה, שתהפוך לפקולטה להנדסה שלנו, זאתאורט 

 . פורטל המידע של האוניברסיטה את כלול מבנים נוספים אשר ישמשולותרחב לה

יה רהקמשותף עם המיזם המשאבים רבים הוא  פניםמו לקידומושאחד הפרויקטים הייחודים 

מאפשרת את מיליון דולר  18הקרן ע"ש לאונה והארי הלמסלי בסך תרומת  .הרפואית רמב"ם

 בקריה הרפואית רמב"ם. "מגדל תגליות הבריאות ע"ש הלמסלי" תחילת העבודות להקמתו של

פשר יאאשר , והמרכז הרפואיהפרויקט מהווה שיתוף פעולה יחיד מסוגו בין אוניברסיטת חיפה 

הידע ומעבדות המחקר של הפקולטות למדעי הרווחה והבריאות, מדעי הטבע  המשלבת ביןפעילות 

 רמב"ם.  המרכז הרפואייחד עם מעבדות  ,ההרפואותחומים המשיקים לתחום 

בית לחוגים למדעי יהווה אשר  עיר התחתיתהבניין בקמפוס רכישת פרויקט חשוב נוסף הוא 

רכישה על ידי האוניברסיטה בסיועו של ידיד  ךהליתבנמצא . המבנה מערכות מידעחוג להמחשב ול

 אתגם אפשרה פרופ' טאובר  מיכתו הנדיבה של תותיק, פרופ' אלפרד טאובר, יו"ר חבר הנאמנים. 

הקמתו של "גן התורמים", שבנייתו הסתיימה במהלך השנה והוא יחנך בטקס חגיגי במסגרת אירועי 

 חבר הנאמנים.מושב 

ו עבודות הבנייה שבמהלכן יתווספו לבניין הפקולטה למדעי החברה ארבע קומות השנה החל

עבודות בניין הפקולטה  גם .נוספות, זאת בזכות תרומתם של חברינו היקרים, הרטה ופול עמיר

אהרון ספנסר ומוריס  - מארה"ב נוידידי בתמיכת, השנה המשיכו להתקדם למדעי הרווחה והבריאות

 קנבר. 

במהלך השנה האחרונה נחתמו מספר הסכמים להמשך פרויקטים שבהם תומכים ידידי 

האוניברסיטה ברחבי העולם: תרומתם של ד"ר ג'יוניג'יבר ופיטר קדס )בריטניה( למרכז המחקר ע"ש 

הוקמה בקמפוס גינה קהילתית המשלבת פיתוח נוף  במסגרתוקדס לאקולוגיה של גגות ירוקים, 

תרומת קרן אדמונד י. ספרא )שוויץ( למרכז לחקר המוח בלקויות  ;חברתי וערכי ומחקר עם פן יצרני,

 תרומת קרן משפחת רודרמן )ארה"ב( לתכנית רודרמן ללימודי יהדות ארה"ב ועוד.  ;למידה

לפילוסופיה לשם כבוד דוקטור תואר  ,בקנדה הוענק במסגרת האירוע השנתי של אגודת הידידים

הוקדשו  האירוען ההכנסות מ .נשיא מרכז ידידי שמעון ויזנטל בקנדהלולו, -לאבי בן 2017לשנת 

תוקדש , לולו למלגות ללימודי ביטחון לאומי'. קרן נוספת אשר תוקם בקרוב-להקמת 'קרן אבי בן

בזכות תרומת צילי צ'רני, סגנית יו"ר חבר הנאמנים  . הקרן מוקמתלתכנית לדיפלומטיה חדשה

ניהול קשרי אשר יוכלו לעסוק באנשי מקצוע  במטרה להכשיר, וידידה וותיקה של האוניברסיטה

 עולם המחר. בחוץ ה
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 .במרץ רב והרחיבה את פעילות ארגון הבוגרים השנה לפעול אגודת הידידים בישראל המשיכה

גיוס תרומות מתורמים פרטיים, עסקה באירועי פורום בכירי המשק ובנוסף קיימה האגודה את 

בימים אלה האגודה נמצאת  יתר הפעילויות. בין חברות פרטיות ומסחריותמקרנות פילנטרופיות ומ

ישמש כמרכז חינוך אשר  ,בת גליםבשכונת בניין הרכישת אשר תיועד לבתהליך גיוס תרומה חדשה 

להקמת "מרכז קרסו הידידים בישראל תיועד  נוספת בסיוע אגודתתרומה . ומחקר בתחום מדעי הים

מכללת אורט שיתוף הפעולה עם לסנונית ראשונה  המרכז תהווה . הקמתו שללהנדסת מכונות"

בני העדה . חברת דלתא גליל תעשיות חידשה השנה את תמיכתה בסטודנטים להנדסה בראודה

בוחנים בימים ידידי האוניברסיטה הוותיקים טובה וסמי סגול ולתואר ראשון, האתיופית הלומדים 

המרכז תמיכתם במרכז סגול לטיפול באמנויות כחלק מהשת"פ המתהווה עם  אלה את הרחבת

רמב"ם. כמו כן, נחתם הסכם עם קרן אדמונד דה רוטשילד לתמיכה בדוקטורנטים ערבים הרפואי 

 מצטיינים בתחום הנוירוביולוגיה.

תמיכתם הנדיבה והמתמשכת של ידידינו בארץ ובעולם ותרומתם המשמעותית, מסייעת 

המאמצים המשותפים לגיוס משאבים הניבו גם לעצמה.  סיטה לעמוד ביעדים שהציבהלאוניבר

בשנת תשע"ז הגיע סך גיוס השנה עלייה בהיקף התרומות והמענקים המתקבלים באוניברסיטה. 

-, עלייה של כ)כולל תרומות עקיפות ומשאבים שאינם תרומות( מיליון דולר 21.5 –המשאבים ל 

 ה בשנה שקדמה לה.ביחס לתקופה המקביל 16%

בשנה האחרונה הורחב והועמק שיתוף הפעולה בתחום גיוס המשאבים בארץ ובעולם עם סגל 

. תכניות אקדמיותבו תמיכה בסטודנטיםלהאוניברסיטה, וחלק משמעותי ממאמצי הגיוס הופנה 

עידוד תכנית שנבנתה בשיתוף עם הרל"מ ל" HAIFA GRAD TEAMהיא "תכניות אלה אחת מ

עבורה כבר גויסה השנה  נוספתופיתוח מנהיגות מחקרית ואקדמית באוניברסיטת חיפה. תכנית 

מלגות לסטודנטים  במסגרתה מוענקות ,+600היא תכנית   תרומה ראשונה מקרן טאוב )ארה"ב(

סגל האקדמי הניב תרומות נוספות, בין הל משאביםהשיתוף הפעולה בין מערך גיוס  .לתואר ראשון

הן תרומה מעמותת היכל אליהו להקמת מעבדת מדעי הרוח הדיגיטליים, ותרומת קרן אבלס ביני

 )אוסטרליה( לפרויקט "עמיות יהודית", שתיהן בפקולטה למדעי הרוח. 

, לשיווק ועידוד הרשמהמערך העם עם לשכת הרקטור ו התקיימושיתופי פעולה בתחומים נוספים 

בירידי לימודים לקהילה היהודית במקסיקו, בשיתוף עם אגודת הידידים  האגף ביניהם השתתפות

של האוניברסיטה במדינה. יוזמה מרתקת נוספת היא שיתוף פעולה ההולך ונרקם בין האוניברסיטה 

בראשותו של פרופ' קלאוס שוואב, הפורום מתכנס  .פורום הכלכלי העולמי בדאבוס, שוויץבין הל

. פרופ' שוואב 2017אשר קיבל תואר ד"ר לשם כבוד מהאוניברסיטה בשנת  ,מייסד הפורום ונשיאו

אישר את הצטרפותה של האוניברסיטה לרשת מצומצמת ונבחרת של אוניברסיטאות יוקרתיות 

 המייעצות לפורום בנושאים בעלי השלכות גלובליות.

של המידע אודות כלים לניהול יעיל יותר קשרי חוץ ופיתוח משאבים בשנה האחרונה פותחו באגף 

 , Dashboardהתרומות והמשאבים המגויסים לפיתוח, מחקר ומלגות באוניברסיטה, אחד מהם הוא

המאגד את אינטרנט אתר  . כלי אחר הואהמאפשר שיתוף מידע וצפייה בנתונים עדכנייםכלי 

ים את העבודה המשותפת עם אגודות הידיד נועד לייעלאשר ההצעות והפרויקטים לגיוס תרומות, 

 ברחבי העולם.ים משאבהוגייסי 
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במבט לעתיד, האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים ימשיך להגביר את המיקוד בתחום גיוס הכספים, 

הקשר עם חברי  ויוסיף לטפח ולחזק אתאת שיתופי הפעולה עם קרנות וארגונים פילנטרופיים, 

 . הסגל האקדמי השוהים בחו"ל ועם סגל האוניברסיטה והסטודנטים שלנו

אגודות ידידים במונקו ובגיברלטר והעמקת הפעילות במדינות  של ןת הקמתובשנה הקרובה מתוכננ

 ,כחלק מפיתוח מערך הגיוס של האוניברסיטהכמו כן, בהן פועלות אגודות הידידים הוותיקות שלנו. 

 - כהעולם שאליהם כמעט לא הגענו עד יורחב הצוות ויופעלו גייסי כספים מקצועיים בחלקים של ה

כבר  באמריקה הלטינית מזרח אירופה, אסיה והמזרח הרחוק. דסק ייעודי ראשון לגיוס משאבים

מימוש היעדים והמטרות של האגף ב . אנו רואים במהלך זה נדבך חיוניהחל את עבודתו

גיוס חדשנית ומקצועית יהוו מנוע חשוב   מערך האגף והמשך בניית מערכת והאוניברסיטה. חיזוק

 .אוניברסיטהה ה שלצמיחתלומשמעותי 
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 החברה הכלכלית של אוניברסיטת חיפה –כרמל 
 

 

 של הרוחני הקניין על האחראי וכגוף הכלכלית והיישומית כזרוע פועלת כרמל חברת

 הידע באוצר הגלום העסקי הפוטנציאל למיצוי ומסחורו. החברה פועלת חיפה אוניברסיטת

עסקיים, אשר תומכים  וגופים משקיעים עם פעולה שיתופי יצירת של בדרך האוניברסיטה של

 הפעולה משיתופי בקידום המחקר ובשלבי המעבר מהפיתוח המעבדתי לשוק הפתוח. כמה

 הסכמים משמעותיים. בצד הסכמים לכדי החולפת בשנה הבשילו כרמל שרקמה העסקיים

עמדו  החברה. בשנת תשע"ז  ובהכנסות ההשקעות בהיקף העלייה מגמת אלה, נמשכת 

 ההשקעות סך צפוי בשנת הלימודים תשע"ח ₪. מיליון 13.5 של כולל סך הכנסות החברה על

  .₪מיליון   14.5 -על כ  לעמוד וההכנסות
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12,600

9,800

11,590

2,329

ג"תשעד"תשעה"תשעו"תשעז"תשעח"תשע

(ח"אש)חיפה לפי שנים -ההון שגייסה כרמל
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נבטו  אשר בפרויקטים מובילים להשקעה ייחודית הזדמנות מציעה אינוביישנס כרמל קרן

בחברות  בעזרתה של הקרן, חברת כרמל מקימה ותומכתחיפה.  באוניברסיטת והתפתחו

מעוררות עניין בקרב חברות המובילות את  הן בו לשלב עד ובטיפוחן מסחרי פוטנציאל בעלות

של  אותן. הקמתה לרכוש או כוחות עמן לשלב השוק העולמי או שותפים אחרים,  המעוניינים

הקצאת  היות והיא מאפשרתכרמל   חברת של הבולטים מהישגיה אחד הקרן מהווה את

 חדשניים מחקריים פרויקטים מסחור במסגרת ידי כרמל-המוקמות על לחברות ראשוני מימון

דולר,  מיליון 3 -מ   למעלה השקעות בסך גיוס בהצלחה האוניברסיטה. עד כה השלימה של

-כ  ניר, משקיעה הגב' אלקה ידי על אינוביישנס, המנוהלת וכבר רשמה הצלחות. כרמל

להקמתן.  הראשונות השנתיים במשך מחברות ההזנק אחת בכל בממוצע דולרים 700,000

בעקבות הצלחתה של כרמל אינוביישנס, קיבלה חברת כרמל התחייבות מצד המשקיעים 

 להשקעה בקרן נוספת אשר תושק השנה. 

 

הן  ראשוני, למימון ההשקעות מהוות אינקובטור לעידוד חדשנות ויזמות. בנוסף וקרן כרמל

 שיווקית, כספית ומשפטית. הצעירות מתקנים, מעבדות, ייעוץ ותמיכה מציעות לחברות ההזנק

בכל  העשיר כרמל, ניסיונה חברת הנהלת של הענפים העסקיים קשריה שמספקים המעטפת

 לחממה את כרמל מימון, הופכים למקורות וגישה אסטרטגיות שותפויות להקמת הנוגע

 בקרן והן ההזנק בחברות הן אחזקות לכרמל אותם היא מקימה. המיזמים טכנולוגית עבור

 :חברות אינוביישנס בשש כרמל עד כה השקיעה ההשקעות.

 

ArtsAvit Ltd.  הסרטן.  חקר בתחום לריש שרית פרופ' של עבודתה על מבוססת שפעילותה

 תאים.  של העצמי ההרס מנגנון על המבוססת חדשה ריפוי שיטת עוסקת בפיתוח החברה

 כרמל בעקבות ההשקעה הראשונית של הקרן ובמהלך השנתיים שחלפו מאז היווסדה, גייסה

 אלה דולר בהתאם לאבני דרך. השקעות מיליון 6.3 של בסך כולל  ArtsAvitבחברת השקעות

 ביו ארקין ביניהם בתחום הפרמצבטיקה וההשקעות, בולטים שחקנים מצד אמון מבטאות

 בחבר מחזיקה במושב היא  בחברה, אחזקות לכרמל .MERCKוחברת  פונטיפקס רס,'ונצ

 הכנסותיה אשר יועברו לאוניברסיטת חיפה. בגין מתמלוגים בעתיד ותהנה שלה המנהלים

 הישג מהווה והיא הקרן פועלת פיו על העסקי את המודל מאשררת  ArtsAvit ב ההשקעה

 וחוקריה. חיפה אוניברסיטת עבור והן כרמל של ההשקעות קרן עבור הן משמעותי

 

ProteKt (Memofit) Ltd.  הקוגניטיבי התפקוד לשיפור תרופה בפיתוח העוסקת חברה היא 

 קובי פרופ' של מחקרו על המבוססת העתידית, התרופה האלצהיימר. במחלת ולטיפול

 של בתפקודם ולשיפור המחלה תסמיני בהופעת משמעותית להביא לדחייה עשויה רוזנבלום,

 גייסה השנה הראשונה להקמת החברה במהלך .מתונות קוגניטיביות מהפרעות הסובלים

 סיכון הון וקרנות מחברות פרמצבטיקה ש"ח מיליון 8.1 בסך אסטרטגיות השקעות כרמל

 זינוק מייצגות אלה השקעות (. Johnson & Johnson ,Takada, Orbimedמובילות ) עולמיות

 זה הון מתוך ש"ח מיליון  1.5 אחת. משנה פחות בקירוב תוך 7פי  של בשיעור בערך החברה,

 בחבר במושב מחזיקה בחברה, היא אחזקות המתקיים באוניברסיטה. לכרמל במחקר יושקעו

 500בגין הכנסותיה. בשנה החולפת גייסה החברה  מתמלוגים בעתיד ותהנה שלה המנהלים

 אלף דולר נוספים ממשקיעים חדשים.
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 ResCure Ltd. על המבוססת גרורתי, סרטן בהישנות חדשה טיפולית גישה המפתחת 

 אריאל. החברה נערכת לסבב גיוס הון נוסף. עמירם ר"וד ברקן ר דלית"ד של מחקרם

 

 MemoBoost מחקרו של על המבוססת הקוגניטיבי, התפקוד לחיזוק תרופה המפתחת 

 ברקאי. אדי פרופ'

 

 Memodero Ltd. מחקרם  על המבוססתוחרדה,  פחד הפרעות נגד חדשה תרופה המפתחת

 דיינס. מוניקה ר"וד למפרכט רפי ר"ד של

 

 CanCure Ltd. מפטריות. הסרטן המופקות מחלת נגד חדש לטיפול תרכובות המפתחת 

 .ליטל שרביט ר"וד פארס פואדפרופ' סולומון ואסר,  פרופ' של מחקרם על מבוסס הפיתוח

החברה מנהלת בימים אלה מגעים מתקדמים עם מספר משקיעים נוספים לקראת סבב נוסף 

 לגיוס הון.

 

  מסין ושותפים משקיעים עם פעולה שיתופי

 

קידמה חברת כרמל במידה משמעותית את קשריה העסקיים עם במהלך השנה החולפת, 

זה הינו הסכם  שותפים אסטרטגיים בסין. אחד מפירותיה החשובים של הפעילות בהקשר

ידי נשיא -אשר נחתם עלוהמשקאות מסין,  המזון ענקית, Wahahaשיתוף הפעולה עם חברת 

האוניברסיטה  דיקןסגן נשיא וו ניר אלקה הגב' עם יחד רובין, האוניברסיטה, פרופ' רון

משותף  מחקר מוסד  Wahaha תאגיד יקיםיצחקי.  במסגרת ההסכם,  עידו פרופ' למחקר, 

התחייבה  Wahaha המלאכותית.  הבינה בתחום טכנולוגיות ובמסחור בפיתוח יתמקד אשר

ידי חברת כרמל ויקדם -מיליון דולר. מוסד המחקר אשר יוקם יובל על 10להשקיע בפרויקט 

מחקר חדשני ופיתוח פתרונות בתחום הבינה המלאכותית, תוך קידום מעמדה של 

תעניק גם תמיכה  Wahahaההסכם,  אוניברסיטת חיפה כגורם מוביל בהקשר זה. במסגרת

 בתלמידי דוקטורט אשר ייזמו ויובילו מחקרים בתחום במסגרת עבודתם האקדמית.

, כרמל חתמה השנה על מסמך הבנות עם קבוצת אנשי Wahahaבנוסף לשיתוף הפעולה עם 

מיליון דולר אשר ייועדו להשקעה בפרויקטים של  6עסקים משנגחאי להקמת קרן בהיקף של 

 אוניברסיטת חיפה.
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 תמיכה בגיוס משאבים

 

 בעלי נוספים נבחרים פרויקטים עבור משמעותיים כרמל גייסה בשנה החולפת משאבים

מסחרי. הפעילות המחקרית המתקיימת באוניברסיטה במסגרת חלק מפרויקטים  פוטנציאל

בשנים  גויסו דולר אלף 600 ידי שותפים בכירים מתחום התעשייה. בנוסף,-אלה  מומנה על

 אביבי אהרון פרופ' של מחקרו עבור משאבים ופיתוח חוץ לקשרי האגף עם בשיתוףהאחרונות 

-על הושקעו נוספים, דולר אלף  850  לסרטן; לעמידות מעבדתי העיוור כמודל בחולד העוסק

פרופ'  של מחקר אותו על המבוסס חדש מיזם בהקמתו של קדס אשר סייע פיטר מר ידי

 מאנוב. ופרופ' שאמס ר"ד אביבי, 

 

 יישומים בפיתוח אלף דולר נוספים לתמיכה  300 טאובר תרם השנה  פרופ' אלפרד

לביואינפורמטיקה. פיתוח היישומים נעשה  טאובר מרכז של המחקרית פעילותו על המבוססים

 אשר הוקמה עי כרמל. PINE BIOTECHבמסגרת חברת 

 

 המדען הראשישיתוף פעולה עם לשכת 

 

מהרשות לחדשנות ₪,  מיליון 2 -בסך של למעלה מ בשנה האחרונה גייסה כרמל משאבים

 שבלשכת המדען הראשי, סכום כפול מן הסכום שגויס בשנה קודמת. 
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 דקנאט הסטודנטים
 

 

 הסטודנטים כלל הפועלת לרווחת באוניברסיטה המרכזית דקנאט הסטודנטים הנו הרשות

 הגופים עם הדוק קשר קיום תוך האקדמיים והכלכליים, האישיים, בכלל צרכיהם ומטפלת

לתפקיד  העם חילופי התפקידים בדיקנאט  וכניסת .האוניברסיטה והמנהליים של האקדמיים

, הוגדרה משימה כללית של הגברת הקשב ל"קול" ית הסטודנטים, פרופ' ג'ני קורמןשל דיקנ

הסטודנטים. בין היתר, הוחל בקיומם של מפגשי 'דלת פתוחה'  ללשכת הדיקנית, קבוצות 

מיקוד וכדומה. כמו כן, נעשים כל העת צעדים לשיפור השירותים השונים הניתנים 

 לסטודנטים על ידי הדקנאט בפרט והאוניברסיטה בכלל. 

 

 צעות יחידות המשנה השונות, כמתואר להלן:הדקנאט פועל באמ

 

מעניקה מלגות הצטיינות וסיוע כלכלי, מלגות על פעילות חברתית וכן  היחידה למלגות

מלגות מיוחדות אחרות. היקף המלגות שמעניקה היחידה גדל בשנים האחרונות והוא עומד 

קף המלגות במטרה לשנה. אנו שואפים לשמר מגמה זו ולהרחיב את הי₪ מיליון  16כיום על 

לעודד ולקדם מצוינות אקדמית ולסייע לסטודנטים שלנו במיצוי הפוטנציאל האקדמי והאישי 

 שלהם.

 

מציעה מערך תמיכה אקדמי ואישי לסטודנטים, החל משלב  היחידה למצוינות אקדמית

קבלתם לאוניברסיטה ועד לסיום התואר. מערך התמיכה מורכב מארבע מסגרות עיקריות: 

, המציעה לנרשמים היכרות עם קמפוס האוניברסיטה ועם ההכנה 'צעד לפני כולם'תכנית 

(; מערך חונכות סטודנטים 200המערך האקדמי )בשנה החולפת השתתפו בתכנית 

מתוכם מהחברה  142סטודנטים,  197, שבו השתתפו בשנה החולפת אישית-חברתית

מערך קורסי בעלי מוגבלויות; עולים חדשים וסטודנטים  20-ממוצא אתיופי ו 35הערבית, 

סטודנטים, ומערך  800-קורסים בהשתתפות כ 43, שהפעיל במהלך שנה"ל תשע"ו תגבור

סטודנטים בשנה החולפת. בנוסף, היחידה  1,842-שיעורי העזר אשר הציע ליווי פרטני ל

למצוינות אקדמית מנהלת מעקב אקדמי אחר הישגי הסטודנטים בחוגים השונים ומפעילה 

במסגרתה מוענקות מידי שנה מלגות  ת לקידום סטודנטים נבחרים יוצאי אתיופיהתכני

סטודנטים בהתאם להערכת הפוטנציאל האקדמי שלהם. התכנית הייחודית  20-ל

מתקיימת בתמיכת חברת "דלתא גליל ישראל" ובמסגרתה  בני העדה האתיופיתלסטודנטים 

ם כגון, אסטרטגיות למידה, ניהול זמן סדנאות בנושאים שוני בני העדהמוצעות לסטודנטים 

והתנהלות כלכלית יעילה. היחידה הקימה במעונות הסטודנטים חדר כתיבה שבו ניתן השנה 

סטודנטים בכתיבת עבודות. בנוסף קיימה היחידה במסגרת הפקולטה למשפטים  684-סיוע ל

בה ממתחם סדנאות נוספות לכתיבה אקדמית. כיום נעשים מאמצים להעתיק את מרכז הכתי

המעונות לספרייה הממוקמת במרכז הקמפוס על מנת להנגיש את השירות למספר גדול יותר 

 של סטודנטים.
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סטודנטים בעלי מודעות  451 ,  הפעילה בשנה החולפתהיחידה למנהיגות חברתית

חברתית גבוהה ונכונות לפעילות קהילתית במגוון רחב של תכניות. הפעילות מתקיימת 

במסגרות חינוך ורווחה ובמרכזים קהילתיים ברחבי העיר חיפה. בין הפעילויות שהתקיימו 

במסגרת היחידה בשנה"ל תשע"ז נמנים תכנית 'אוניברסיטה בעם'  המתקיימת בתמיכת 

ת, קרן מתנאל, ידיד האוניברסיטה דורון לבנת ותורמים נוספים. התכנית הפגישה בשנה ות"

מקרב אוכלוסיות מוחלשות עם האוניברסיטה באמצעות קורסי מבוא  תלמידים 509החולפת 

סטודנטים אשר השתתפו בתכנית  23 -רביד תמכה השנה ב -במגמות לימוד שונות. קרן רווה

סטודנטים שהשתתפו  25 -המשלבת מצוינות אקדמית מנהיגות ואחריות חברתית, וכן ב 

סטודנטים שהשתתפו בתכנית  26 –בפעילות המשלבת בין מנהיגות חברתית וספורט, וב 

פרקטיקה', המשלבת בין קורסים אקדמיים בפקולטה למדעי הרוח לבין פרקטיקום -'אקדמיה

מונחה במסגרות ובארגונים שונים. בנוסף מפעילה היחידה תכנית משולבת מלגות והכשרה 

ירס; מאיקרן ו משפחות קפלן וקושליקלפיתוח מנהיגות אקדמית לבני העדה הדרוזית בתמיכת 

ערבית בתמיכת אגודת ידידי האוניברסיטה -תכנית לפיתוח מנהיגות קהילתית יהודית

בגרמניה ובשיתוף עם קרן מאיירס, ואת תכנית 'ארגון שגרירי רוטשילד' לצמצום פערים 

ולקידום אחריות ומעורבות חברתית, באמצעות לימודי רקע רלוונטיים ופרקטיקום חברתי. 

ן של שתי תכניות חדשות לקידום הדיאלוג בין מגזרים היחידה החלה השנה בהפעלת

חברתיים שונים בישראל: האחת היא קבוצות שיח בין סטודנטים חילוניים לבין צעירים בני 

קבוצות ללימוד שפה במסגרתן סטודנטים ערבים מלמדים  -הקהילה החרדית, והשנייה 

סטודנטים ערבים את  סטודנטים יהודים את השפה הערבית, וסטודנטים יהודים מלמדים

 השפה העברית.

 

סטודנטים תוך התמקדות במיצוי הפוטנציאל  250-העניק השנה שירותים להמדור הקליני 

האקדמי שלהם, שיפור הערכתם העצמית, וסיוע בהפגת מתחים ומצבי דחק שונים. היחידה 

ת.  בנוסף, מפעילה שירות מיוחד במעונות הסטודנטים המוכוון לאיתור מוקדם של בעיות שונו

כנסים וימי עיון שהיו פתוחים לקהל הרחב. השנה נערך  6קיים המדור במהלך שנת תשע"ז 

ניסיון במסגרתו הוצב יועץ פסיכולוגי פקולטתי מהיחידה הקלינית בפקולטה למדעי הרווחה 

 והבריאות, במטרה להגביר את נגישותם של  שירותי המדור והדקנאט כולו. 

 

המסייעת לסטודנטים   מפעיל תכנית מתמחים ללימודים וקריירההמדור לייעוץ והכוון 

לרכוש ניסיון מקצועי במהלך התואר וליצור קשרים שיסייעו בהשתלבותם בשוק העבודה. 

מתוכם ערבים(, בתכנית הכללית.  47 –סטודנטים )כ 100במהלך שנה"ל תשע"ז, השתתפו 

גרתו עוברים הסטודנטים השנה הוחל בשיתוף פעולה עם בית הספר למדע המדינה במס

התמחות מעשית במוסדות ציבוריים שונים )עיריית חיפה, מועצות מקומיות, משרד הפנים 

חמישה סטודנטים בעלי מוגבלויות השתתפו בשנה החולפת בתכנית והתנסו בעבודה   וכיוב'(.

. מעשית תוך הגברת המודעות בקרב המעסיקים לחשיבות הנושא ותיווך בין הסטודנט לארגון

בנוסף, מתקיימת במסגרת תכנית המתמחים תכנית קיץ להכשרה מעשית לסטודנטים ערבים 

)בשיתוף עמותת "צופן" ותכנית "הדבר הבא"(. הפרויקט התמקד השנה בפיתוח אפליקציות 

תוך קבלת , אנדרואיד ובלימוד עקרונות הנדסת התוכנה, ודימה עבודה בצוות בסביבת הייטק

ד' -סטודנטים משנים ב' 26בתכנית השתתפו . י מהנדסים מן התחוםייעוץ וליווי צמודים ע"

 מהחוגים למדעי המחשב ומערכות מידע. 
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מוגבלויות ומסייע במיצוי  בעלינותן מענה לסטודנטים  וללקויות למידההמדור לנגישות 

זכויות, בתיווך לצורך קבלת סיוע בביצוע התאמות, ובתיווך מול החוגים. בשנה"ל תשע"ז 

סטודנטים בעלי מוגבלויות ולקויות שונות. בנוסף, קיים המדור  430 -נתן מענה ל המדור 

אירוע להגברת המודעות לנושא ההנגשה בקמפוס בשיתוף עם אגודת הסטודנטים, ויזם 

פעילות ניסיונית להגברת המודעות לנושא גם בקרב חברי הסגל המנהלי בשיתוף עם האגף 

הועבר מן הפקולטה לחינוך  נטים עם לקויות למידהלמשאבי אנוש.  המדור לייעוץ לסטוד

לדקנאט הסטודנטים. יועצת מהמגזר הערבי הצטרפה לצוות המדור, מהלך אשר הגדיל באופן 

 מיידי ומשמעותי את מספר הסטודנטים הערבים בעלי לקויות למידה הפונים לקבלת סיוע.

 

וכולל  מיטות 1,100-שבדקנאט מנהלת מתחם מעונות המציע כ היחידה למעונות ודיור

לתלמידי מכינה, לסטודנטים נכים, לסטודנטים  מגוון אפשרויות דיור ליחידים, לזוגות נשואים,

חדרי  מחו"ל ולאורחים. המתחם מציע אתרי מפגש ובילוי, חדרי מחשבים, שירותים כגון

תן )ללא עלות( בשיתוף פעולה עם צוות -כביסה ומינימרקט, וחנות הלבשה על בסיס קח

מפוס ירוק'. המעונות מתוחזקים כל העת,  עוברים שיפוצים תשתיתיים וחזותיים 'ק

ומתופעלים ביעילות מבחינת צריכת אנרגיה. השנה נערכו במעונות שיפוצים בהיקף מצומצם 

שכללו שיפוץ של מועדון הסטודנטים ואיטום כמה מן הגגות. המעונות מהווים מרכז חברתי 

התכנית למנהיגות יהודית ירועים, חוגים ופעילויות העשרה.  ותרבותי שוקק ותוסס המקיים א

, מארגנת במעונות הסטודנטים  את החלק הארי של פעילויותיה לקידום סובלנות בין ערבית

 האוכלוסיות המגוונות המתגוררות בקמפוס.
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 הרשות ללימודים מתקדמים
 

 

דוקטורים חדשים, אליהם יצטרפו  152-בימים האחרונים העניקה האוניברסיטה תואר ל

מוסמכים. לציבור זה של אקדמאים היוצא את שערי האוניברסיטה, תרומה  2,868בקרוב 

משמעותית לעיצוב פני החברה הישראלית בשנים הבאות,  כחברה משכילה ומתקדמת יותר. 

את התשתית התומכת לאקדמאים  אלה ולרבים הרשות ללימודים מתקדמים המעניקה 

טיפוח תלמידים לתואר שני, שלישי ובתר  -אחרים,  מהווה מסגרת ייחודית  שתכליתה 

תחומי עם לשכת הרקטור, -דוקטורט, בתחומי הוראה והמחקר השונים, תוך שיתוף פעולה רב

 רשות המחקר, הפקולטות וחוגי הלימוד. 

 

והתאמה להתפתחויות הצפויות באוניברסיטה בעשור  בשנה החולפת עברה הרשות שינוי

הקרוב, תוך התמקדות בהרחבת מעטפת השירותים הניתנים  לתלמידי המחקר,  באופן אשר 

יעצים סטודנטים בעלי פוטנציאל למצוינות אקדמית, יעמיק אחריותם החברתית והסביבתית, 

ממוקדות בטיפוח תלמידי   ידי הרשות-ויגביר את מעורבותם האזרחית. הפעולות הננקטות על

 המחקר כעתודה למנהיגות אקדמית בתחומים הנלמדים.

 

במסגרת חתירתה של אוניברסיטת חיפה למצוינות אקדמית תוך חינוך לערכים כחופש 

מחשבתי, שוויון הזדמנויות ומעורבות חברתית, הרחיבה הרשות ללימודים מתקדמים בשנה"ל 

, בהציעה מגוון פעולות רוחביות ובמה פתוחה תשע"ח את גזרת הפעילות המסורתית שלה

לרעיונות חדשים. בין יתר הפעילויות, שולבו תלמידי המחקר בשלל האירועים המתקיימים 

  בקמפוס, על מנת להכשירם  לשמש כשגרירים נאמנים של האוניברסיטה ושל ערכיה.

 

במהלך השנה החולפת נרקמו שיתופי פעולה בינלאומיים עם אוניברסיטאות יוקרתיות,  

בין  ונפתחו תכניות לימודים חדשות תוך שימת דגש על אינטרדיסציפלינריות וסינרגיה 

 פקולטטית. 

 

-דוקטורט.  הטיפול בתלמידי בתר-בשנת תשע"ח הפכה  הרל"מ לביתם של תלמידי הבתר

בין שיקולים  מ מהווה מהלך אינטגרטיבי כלל מערכתי  המשלב ידי הרל"-דוקטורט על

מדעיים והיערכות למתן מענה מקיף ברמה המנהלית, כל זאת, כחלק אינטגרלי -אקדמיים

 מטיפול הרל"מ בכלל תלמידי מחקר.

 

לאחרונה נפתחה ברל"מ תכנית ייעודית לזיהוי האתגרים הצפויים במהלך ועם סיום לימודי 

ת נועדה להקניית דרכי התמודדות עם אתגרים אלה ולתרגולן. מדובר הדוקטורט. התכני

בתכנית יישומית אשר תאפשר לחוקרים מתחילים במערכת ההשכלה הגבוהה לרכוש כלים 

להתפתחות אישית ולפיתוח קריירה, ותסייע להם בהערכה ובתכנון של התפתחותם 

 המקצועית. 
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 -בשנת תשע"ח החל לפעול במסגרת הרל"מ פורום חדשני של דוקטורנטים מובילים 

תלמידי הפורום התקבלו לאחר מיונים קפדניים מקרב כלל הדיסציפלינות  "הנבחרת". 

במסגרת פורום "הנבחרת" יוקנו לדוקטורנטים החברים בו מיומנויות אישיות, וכשרים  במוסד. 

ייטלו חלק בפעילויות ובמשימות אקדמיות  ברי "הנבחרת"עצמי. ח-לניהול קריירה ולניהול

 מגוונות, וישתלבו בפורומים שונים בתוך ומחוץ לאוניברסיטה. 

 

 זכייה במענקים ובמלגות

 

מש"ח, זאת  26.5 -הרשות ללימודים מתקדמים העניקה בתשע"ח מלגות בסך כולל  של כ 

ייעה ועודדה  את תלמידי המחקר בנוסף למלגות שהעניקו הפקולטות והחוקרים. הרשות אף ס

להגשת הצעות למימון מחקריהם לקרנות תחרותיות ולגופים חיצוניים. במהלך השנה 

 אוניברסיטאיים:-הנוכחית זכו התלמידים הבאים במענקים חוץ

 

 זכתה גב'   )לשלוש שנים( 250,000₪בסך  במלגת משרד המדע על שם צבי ינאי

 מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית., תלמידת דוקטורט לינא טאהא סלאימה

 לשלוש שנים( זכו  245,000₪בסך  במלגה על שם זלמן ארן מטעם משרד החינוך(

, מהחוג ללמידה הוראה והדרכה, וגב' היאם נסראלדיןשתי תלמידות דוקטורט: גב' 

 , מהחוג ללקויות למידה.שירה בלייכר

  תלמידת יפעת גבישזכתה גב' )לשלוש שנים(  324,000₪בסך במלגת קרן עזריאלי ,

 דוקטורט מהחוג ליעוץ והתפתחות האדם. 

 50,000₪בסך  על שם מנחם בגין לבני העדה האתיופית במלגת משרד המדע ,

מוריה , מהחוג לפסיכולוגיה, וגב' טקלה רדאהיןזכו שתי סטודנטיות לתואר שני: גב' 

 מהחוג לייעוץ והתפתחות האדם.  טדלה

 

 

 

 

 

 

 

 

 




