המושב ה 46-של חבר הנאמנים
ישראל חוגגת @7
ימים שני-חמישי 7-4 ,ביוני 2018

תוכנית
* האירועים יתקיימו בשפה האנגלית ,אלא אם צוין אחרת

יום שני ,כ"א בסיון תשע"ח 4 ,ביוני 2018
14:00-12:00

הרצאת פרופ' לי שולמן ,מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד:
“The Role of Schools of Education in the Research University: Making the Education
”of Teachers—in Many Settings—the Heart of the Enterprise
דברי פתיחה :פרופ' (אמריטה) מרים בן פרץ ,הפקולטה לחינוך ,כלת פרס ישראל ופרס
אמ"ת
באירוח הפקולטה לחינוך – הרצאה לזכרו של פרופ' גבי סלומון ז"ל

חדר  ,363קומת הכניסה ,בניין חינוך
17:30-16:30

מפגש עם דויד גרוסמן ,מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד
חתן פרס ישראל לשנת תשע"ח
משוחחים עם הסופר:
פרופ' ניצה בן דב ,החוג לספרות עברית והשוואתית ,ראש תוכנית ללימודי תרבות
חיים קפלן ,פסיכולוג קליני ,ראש המדור הקליני ,דיקנאט הסטודנטים
* בעברית עם תרגום סימולטני לאנגלית

אודיטוריום מוזיאון הכט ,בניין ראשי
19:00-18:00

פתיחה חגיגית של תערוכה מאוסף אוסקר גז" :כניסות ,יציאות"
התערוכה מציגה את יצירותיהם של  18אמנים יהודים ,חברי 'אסכולת פריז' ,אשר חייהם
ועבודתם האמנותית נגדעו בתקופת השואה .התערוכה 'מקימה לתחייה' את אותם יוצרים
ומביאה אל קדמת הבמה את המורשת האמנותית שהותירו אחריהם.
פרויקט מחקר ואוצרות של התוכנית הבינלאומית ללימודי שואה ע"ש ויס-לבנת.
ברכות :פרופ' רון רובין ,נשיא
דברים:
ד"ר דורון לבנת ,מקבל תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לשנת תשע"ו
ד"ר קלוד גז

מנחה :ד"ר רייצ'ל פרי ,אוצרת התערוכה

מוזיאון הכט ,בניין ראשי
20:00-19:00

קבלת פנים

רחבת מוזיאון הכט ,בניין ראשי

יום שלישי ,כ"ב בסיון תשע"ח 5 ,ביוני 2018
09:30-09:00

התכנסות והרשמה

רחבת מוזיאון הכט ,בניין ראשי
10:45-09:30

ישיבת מליאה ראשונה
דברי פתיחה :פרופ' אלפרד טאובר ,יו"ר חבר הנאמנים
 oהרצאת אורח :רוני צ'אן ,יו"ר תאגיד הנדל"ן  , Hang Lung Propertiesהונג קונג
"עתיד האקדמיה הישראלית :נקודת מבט בינלאומית"
 oהצגת חברים חדשים

 oהוקרה לפרופ' (אמריטוס) ארנון סופר ,החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה,
ראש קתדרת חייקין לגאואסטרטגיה ()2016-2004
 oדוח יו"ר חבר הנאמנים
 oדוח יו"ר הוועד המנהל ,מולי אדן
 oדוח יו"ר ועדת ביקורת ,עו"ד בשאיר פאהום-ג'יוסי
 oאשרור מסגרת התקציב לשנה האקדמית 2017/18
 oאשרור הדוחות הכספיים ליום 30/9/2017
 oמינוי רואה חשבון לשנה האקדמית 2018/19
11:15-10:45

הפסקה

13:00-11:15

המשך ישיבת מליאה
 oדוח הנשיא ,פרופ' רון רובין
 oדברים והענקת פרסי הרקטור לשנת תשע"ח  -פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
 oמרצים מצטיינים בהוראה –
פרופ' יעל לצר ,ביה"ס לבריאות הציבור ובית הספר לעבודה סוציאלית
מעניקה :פביאן הופמן ,שוויץ

 oד"ר גיא פודולר ,החוג ללימודי אסיה
מעניקה :ד"ר שרון נזריאן ,ארה"ב
 oחוקר מצטיין  -פרופ' וונדי סנדלר ,החוג לשפה וספרות אנגלית
מעניק :בארי שרייג ,ארה"ב
חוקר צעיר מצטיין – ד"ר טלי מס ,החוג לביולוגיה ימית ,ביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון
צ'רני
מעניק :דיויד לוברסקי ,ארה"ב
 oהענקת פרס דסטי ואתי מילר לחוקר צעיר מצטיין לד"ר יפית גבאי ,החוג לחינוך מיוחד
מנחה :זהבית לויטץ ,דוקטורנטית בבית הספר למדעי המדינה

אודיטוריום מוזיאון הכט ,בניין ראשי
13:45-13:00

ארוחת צהריים

רחבת מוזיאון הכט ,בניין ראשי
16:00-14:00

אוניברסיטת חיפה - 5.0
הצגת התוכנית האסטרטגית של האוניברסיטה – "עם הפנים לשנת היובל"
 oהרצאת ד"ר מייקל אורן ,סגן שר במשרד ראש הממשלה ,לשעבר שגריר ישראל בארה"ב
"היסטוריה לא כותבים – היסטוריה עושים" -מחקר ומציאות במדינאות
 oהצגת התוכנית :פרופ' רון רובין ,נשיא
 oדיון בהנחיית פרופ' אלפרד טאובר ,יו"ר חבר הנאמנים
משתתפים:
מולי אדן ,יו"ר הוועד המנהל
פרופ' רון רובין ,נשיא
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
מנחה :נחי משעול שאולי ,דוקטורנט בחוג למנהיגות ומדיניות בחינוך

אודיטוריום מוזיאון הכט ,בניין ראשי

16:45-16:15

פתיחת התערוכה "הספריה  -המבנה החדש" ,לרגל  7שנים לחנוכת ספריית יונס
וסוראיה נזריאן
במעמד ד"ר שרון נזריאן ,נשיאת קרן אמא והקרן המשפחתית על-שם יונס וסוראיה
נזריאן
אוצרת התערוכה :פרופ' שרון פוליאקין

רחבת הכניסה לקומת ה 700
21:00-18:00

הענקת אות המנהיגות ותואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד
חוגגים  70לישראל
 18:00התכנסות וקבלת פנים
 19:30הענקת התארים
ברכות:
פרופ' אלפרד טאובר ,יו"ר חבר הנאמנים
פרופ' רון רובין ,נשיא
פרופ' גוסטבו מש ,רקטור
מקבל אות המנהיגות:
ח"כ יולי-יואל אדלשטיין ,יו"ר הכנסת
מעניקים:
נתן חץ
מולי אדן
מקבלי התואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד:
דויד גרוסמן ,ישראל
מעטרים:
יואל קרסו
פרופ' גור אלרואי
פרופ' סטיבן הברמן ,בריטניה
מעטרים:
אילן בק
פרופ' ערן ויגודה-גדות
פרופ' ירון כהן ,ישראל
מעטרים:
פרופ' צ'רלס מילגרום
פרופ' אדי ברקאי

פרופ' נילי כהן ,ישראל
מעטרים:
טליה זאבי
פרופ' אורן גזל-אייל
צילי צ'רני ,ישראל /ארה"ב
מעטרים:
גליה אלבין
פרופ' דן צ'רנוב
פרופ' לי שולמן ,ארה"ב
מעטרים:
ח"כ ד"ר יפעת שאשא ביטון
פרופ' חנן אלכסנדר
דברים בשם מקבלי התואר :פרופ' נילי כהן
תוכנית אמנותית:
התזמורת הערבית-יהודית ותלמידי ביה"ס לאמנויות ,בניצוחו של פרופ׳ תייסיר אליאס
מנחים:
פרופ' מונא מארון ,ראש חוג סגול לנוירוביולוגיה
ד"ר ניר ברילר ,החוג למנהל עסקים
* בעברית עם תרגום סימולטני לאנגלית

גן ריגר ("קפה דשא")

יום רביעי ,כ"ג בסיון תשע"ח 6 ,ביוני 2018
16:00-09:30

בשביל חיפה :לב העיר המתחדש – אתרים וסיפורים
סיור בעיר התחתית חיפה

09:30

התכנסות בקמפוס הנמל
ברכות:
יונה יהב ,ראש העיר חיפה
פרופ' רון רובין ,נשיא

10:00

הצגת קמפיין גיוס המשאבים של האוניברסיטה לקראת שנת היובל
פרופ' דן צ'רנוב ,סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים
מנחה :יבגניה לברנטייב ,דוקטורנטית בחוג ללמידה ,הוראה והדרכה

11:00

סיור בהדרכת פרופ' ארנון גולן ,החוג לגאוגרפיה ולימודי סביבה

12:45

ביקור בנמל חיפה
 ארוחת צהריים ברכות :מנדי זלצמן ,מנכ"ל חברת נמל חיפה ציון עשור בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני ופרידה מפרופ' צבי בן אברהם,ראש בית הספר היוצא
 דברים :פרופ' אילנה ברמן-פרנק ,ראשת בית הספר סיור בספינה "בת גלים"  -בהדרכת ד"ר גדעון טיבור ,חקר ימים ואגמים לישראל סיור ברפליקת הספינה העתיקה ממעגן מיכאל  -בהדרכת ד"ר דבורה צויקל ,החוגלציוויליזציות ימיות
מנחה :ד"ר איציק מקובסקי ,החוג למדעים גאו-ימיים ע''ש ד''ר משה שטראוס

19:00-17:00

קבלת פנים מטעם אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה" :קידום העצמה ודו קיום"
 oברכות:
פרופ' רון רובין ,נשיא
ד"ר סוניה לנשטיין-קנדל ,יו"ר אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה ,מקבלת התואר ד"ר
לפילוסופיה לשם כבוד לשנת תשע"ז
 oהצגת הפרויקטים הנתמכים ע"י אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה
 oהרצאת פרופ' דניאל סטטמן ,ראש החוג לפילוסופיה:
"מקורות דתיים כמגשרים ולא כחוצצים; 'מן הבארות' ,תוכנית לשיתוף פעולה בין
יהודים וערבים במערכת החינוך הישראלית"
 oדיון
 oהענקת מלגות
מנחה :מור בר ,סטודנטית לתואר שני בתוכנית הבינלאומית ללימודי ביטחון לאומי

קומה  ,0בית הסטודנט ע"ש האטר

18:30-18:00

אירוע לציון הקמת תחנת הרכבל באוניברסיטת חיפה
דברים:
ישראל כ"ץ ,שר התחבורה
יונה יהב ,ראש העיר חיפה
פרופ' רון רובין ,נשיא
טקס הסרת לוט  -ברוך מרזן ,סגן נשיא ומנכ"ל
מנחה :היאם נסראלדין ,דוקטורנטית בחוג ללמידה ,הוראה והדרכה

חניון בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות
21:00-19:00

חנוכת גן התורמים
תרומת פרופ' אלפרד טאובר ,יו"ר קרן משפחת לזלו נ .טאובר
 oסיור בגן
 oארוחת ערב
 oטקס חנוכת הגן
ברכות :פרופ' רון רובין ,נשיא
דברים :פרופ' אלפרד טאובר ,יו"ר חבר הנאמנים
תוכנית אמנותית :הרכב הביג בנד חיפה מבית התזמורת הסימפונית חיפה ,עם הזמרת
מאי ספדיה (החוג למוסיקה)
מנחה :סאוסן ח'יר ,דוקטורנטית בחוג לפסיכולוגיה

גן התורמים ,בסמוך לבניין הרב תכליתי

יום חמישי ,כ"ד בסיון תשע"ח 7 ,ביוני 2018
11:00-09:30

"לך תדע"  -הרצאות בסגנון TED
המרצים:
סטנלי גולד ,נשיא חברת ההשקעות  ,Shamrockארה"ב
"הרהורים ,חיים ועסקים"
מתי כוכבי ,מייסד ובעלים של קבוצת  ,AGT Internationalישראל
"איך תיראה אהבה בעידן הבינה המלאכותית"
ד"ר קובי ריכטר ,מייסד ,יו"ר ומנהל טכנולוגיה ראשי של חברת מדינול ,ישראל
"המצאה טכנולוגית וחינוך לקריאה"
מנחה :לוקאס מייזל ,דוקטורנט בתוכנית הבינלאומית ללימודי שואה

אודיטוריום מוזיאון הכט ,בניין ראשי
12:00-11:15

הענקת אות יקיר הכרמל
מקבלי האות:
ד"ר ארני אברמן ,קנדה
מעניק :ד"ר אייל שוויקה ,צרפת
אדריכל יהונתן גולני ,ישראל
מעניק :דב קהת
ברכות :פרופ' רון רובין ,נשיא
הרצאת ד"ר דן שיפטן ,ראש המרכז לחקר הביטחון הלאומי:
"תהפוכות אזוריות ובינלאומיות  -סיכונים והזדמנויות"
מנחה :יפתח עמיר ,דוקטורנט בחוג לפסיכולוגיה

אודיטוריום מוזיאון הכט ,בניין ראשי

12:00-11:00

הרצאת פרופ' סטיבן הברמן ,מקבל התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד:
"מגמות אריכות ימים – מודלים וחיזוי"

אולם הסנאט ,קומה  ,29מגדל אשכול

13:00-12:00

ישיבת מליאה מסכמת
 oהקרנת תקציר הסרט "הסיפור שטרם סופר" ,סיפורו של סאלי נוח ז"ל.
במעמד בתו ,ליידי איירין האטר ,סגנית יו"ר חבר הנאמנים
 oהענקת מלגות סר מוריס וליידי איירין האטר לתלמידי החוג לציוויליזציות ימיות
 oהענקת אותות דיקנט הסטודנטים על-ידי פרופ' ג'ני קורמן ,דקנית הסטודנטים:
 אות אזרחות ישראלית למופת לדיירי המעונותמעניק :ד"ר אביגדור זוננשיין
 אות תקווה ישראלית באקדמיה למצטייני היחידה למנהיגות חברתיתמעניקה :שרון קפלן
 oסיכום מושב חבר הנאמנים
 דברי סיכום :פרופ' אלפרד טאובר ,יו"ר חבר הנאמנים אישור החלטות דיוןמנחה :רים מיעארי ,דוקטורנטית בחוג לביולוגיה של האדם

אודיטוריום מוזיאון הכט ,בניין ראשי
13:30-13:00

ארוחת צהריים

רחבת מוזיאון הכט ,בניין ראשי

אירועים נוספים במהלך מושב חבר הנאמנים
יום שני ,כ"א בסיון תשע"ח 4 ,ביוני 2018
17:30-16:00

הקרנת הסרט " , “Forgotten Soldierסיפורו של סאלי נוח ז"ל.
במעמד בתו ,ליידי איירין האטר ,סגנית יו"ר חבר הנאמנים
במסגרת שיעור בתכנית הבינלאומית ללימודי שואה ע"ש ויס-לבנת.

אודיטוריום  ,146ספריית יונס וסוראיה נזריאן

יום חמישי ,כ"ד בסיון תשע"ח 7 ,ביוני 2018
10:00-08:00

יום הפוסטרים המציג את עבודות המחקר של תלמידי שנה ג' בחוג לביולוגיה ומדעי הרפואה

טיילת הבניין הרב תכליתי

