
צילי צ'רני
צילי צ׳רני נולדה והתחנכה בתל אביב. בשנת 1981, עם סיום לימודיה במדרשה לאמנות, החלה לעבוד כמעצבת תלבושות בתיאטראות המובילים 

בישראל, ביניהם, התיאטרון הלאומי “הבימה“ והתיאטרון העירוני של תל אביב “הקאמרי“, כמו גם עם “התיאטרון היהודי הרפרטוארי“ בניו יורק.
בשנת 1991 נישאה לליאון צ׳רני, ידיד אמת של אוניברסיטת חיפה ומי שכיהן כיו“ר חבר הנאמנים שלה. לאחר נישואיה עברה צילי להתגורר בניו–
יורק, ובשנת 1999 נולדו לה ולבעלה התאומים מיקי ונתי. בניו-יורק המשיכה לעסוק בעיצוב תלבושות לתיאטרון, ובנוסף, החלה לעבוד באופן עצמאי 
כאוצרת אמנות מוערכת )בין היתר שימשה כאוצרת יריד האמנות ארט באזל( וכיועצת אמנותית. במסגרת פעילותה המקצועית, צילי עושה נפשות 
למען קידום האמנות והתרבות הישראלית. בשנת 2008 הצטרפה לצוות המעבדה לתרבות יהודית חדשה )LABA( באיסט וילאג׳, ניו יורק, וחברה 

.MAD - לדירקטוריון של המוזיאון לאמנות ולעיצוב בניו יורק
בשנת 2010, בעקבות מחלתו של ליאון, התמסרה לטיפול בו, ובה בעת החלה לשמש כיו“ר חברת הנדל“ן L.H. Charney Associates Inc. היא גם לקחה 
על עצמה להמשיך את מורשתו של ליאון בתחום התרבות, והפיקה את תכנית הראיונות הטלוויזיונית The Leon Charney Report אשר היוותה במה 
 Back Door Channels: The Price of לאירוח אישים כשמעון פרס, דויד גרוסמן, אלי ויזל, ורבים אחרים. כמו כן סייעה להפיק את הסרט התיעודי
Peace, המתבסס, בין השאר, על התפקיד החשוב שמילא ליאון צ׳רני בכינון הסכם השלום ההיסטורי בין ישראל למצריים, אשר נחתם בקמפ דייוויד 

בשנת 1979.
צילי צ׳רני היא שגרירה של רצון טוב הפועלת במסירות ובהתמדה להנצחת המורשת של ליאון ז“ל. תרומתה אפשרה את הקמתו של “מרכז ליאון 
צ׳רני“ בבית התפוצות – מרכז דיגיטלי הכולל את אוסף הכתבות, המאמרים, והפרסומים אודותיו, את מורשתו המוסיקלית, וכן תכניות טלוויזיה, 

סרטים, ספרים והקלטות שלקח בהם חלק.
צילי פועלת ללא לאות למען יצירת הבנה ודו-שיח בין משפחות יהודיות וערביות בישראל, ובהשראת עבודתו וחזונו של בעלה המנוח, הקימה בשנת 
2014, את “המרכז לקבלת החלטות ע“ש ליאון צ׳רני“ בביה“ס הבינ“ל בכפר הירוק, המתמקד בחינוך לפתרון סכסוכים, ניהול משא ומתן, קידום יזמות, 

יציבות ושלום עולמי.
ולמען שיפור מנגנונים  בין השאר, בסיוע לאנשים עם צרכים מיוחדים  ישראליים הפועלים,  בזכות תמיכתה הנרחבת בארגונים  ידועה  צ׳רני  צילי 
להתמודדות עם אירועים רבי נפגעים. היא גם תומכת בפרויקטים שונים בארה“ב, בהם, תכנית הדיפלומטיה של אוניברסיטת פלורידה אטלנטיק, 
התכנית ללימודי ישראל בישיבה יוניברסיטי, ו-NIAD, מרכז לאנשים בעלי צרכים מיוחדים בקליפורניה. בדצמבר 2017 יצרה את ZAZ10TS - יוזמה 

המשלבת אמנות בבנייני משרדים הממוקמים בטיימס סקוור.
.Yeshiva University בשנת 2017 הוענק לצילי צ׳רני תואר ד“ר לשם כבוד מטעם

צילי, סגנית יו“ר חבר הנאמנים של האוניברסיטה, נמנית עם ידידיה הוותיקים והמסורים. היא ובעלה, ליאון, היו הכוח המניע מאחורי קידום ופיתוח 
מדעי הים באוניברסיטה. כיום היא מעורבת בפרויקט חדש - “מרכז ליאון צ׳רני לדיפלומטיה חדשה“.

בנדיבותה הרבה היא ממשיכה לסייע לאוניברסיטה לצעוד קדימה ולהוביל בתחומי מחקר רבים ומגוונים.



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לצילי צ'רני

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

 בהוקרה על תרומתה לחיזוק ולקידום האמנות בישראל ובארצות הברית; על מעורבותה ותמיכתה
 במיזמים ובפעילויות למען טיפוח הדו-שיח וההבנה בין משפחות יהודיות וערביות; על מסירותה הרבה

 ועל הקדשת מיטב זמנה לשמירת מורשתו של בעלה, ליאון צ׳רני, המתמקדת בחינוך סטודנטים בתחומים
 של פתרון סכסוכים, אמנות המשא ומתן, יזמות, קיימות וחתירה לשלום עולמי; על תמיכתה בארגונים

 חברתיים בישראל, הפועלים למען אנשים עם צרכים מיוחדים; על תמיכתה ארוכת השנים באוניברסיטת
 חיפה, המאפשרת לאוניברסיטה ולחוקריה להצטיין ולפרוץ גבולות אקדמיים.
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