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דבר הנשיא

 כאן אנחנו נמצאים היום

אוניברסיטת חיפה, האוניברסיטה הצעירה בישראל, מחשבת מסלול מחדש. האוניברסיטה 

סטודנטיות וסטודנטים  18,000 -כיום כמשרתת , 1972שהוקמה על פסגת הכרמל בשנת 

אנשי סגל מנהלי.  800 -אנשי סגל אקדמי במשרד מלאה וכ 600 -ומעסיקה יותר מ

 מרכזי ומכוני מחקר.  69–בתי ספר ו 8חוגים,  56רסיטה כוללת שש פקולטות, האוניב

שנות קיומה, הפכה אוניברסיטת חיפה למוסד אקדמי הזוכה להכרה  47במהלך 

בינלאומית במגוון רחב של תחומים ובהם מדעי הרווחה והבריאות, משפטים, לימודי 

אינפורמטיקה, מדעי הים -וביטחון, חקר השואה, חקר מחלת הסרטן, מדעי המוח, בי

 וחינוך.    

מו הייחודי של גוף הסטודנטים אשר בחרו במרקאוניברסיטת חיפה התגאתה מאז ומתמיד 

תלמידות ותלמידים, היוצרים פסיפס חברתי ותרבותי יחיד ומיוחד  18,000 ללמוד בה.

היא במינו. נוסף על היותה המוסד האקדמי הפלורליסטי בישראל, אוניברסיטת חיפה 

מוסד המחקר הגדול בצפון המדינה. אנו מאמינים בכל לב, כי במקום שבו יהודים, ערבים, 

דרוזים, חרדים, חילוניים, עולים חדשים ואנשי מערכת הביטחון מתכנסים כדי להרחיב את 

 במקום כזה מתחוללים ניסים.  –הדעת ולגדול יחד 

מי מדעי החברה והרוח ועל כן במקביל להישגים החשובים הללו, נותרנו ממוקדים בתחו

( במלוא מובן המלה. אנחנו Comprehensive Universityאיננו אוניברסיטה מקיפה )

חסרים כיום תחומים חיוניים כמו הנדסה למיניה, וכן קשת רחבה של מדעי החיים 

במוסדות אקדמיים אחרים. בנוסף, התחרות בזירה האקדמית בישראל  ונלמדיםהנחקרים 

גם המהפכה הטכנולוגית של השנים האחרונות, אתגרו את המודל הקיים  ובחו"ל, כמו

 והמחישו את הצורך בשינוי יסודי.

בעידן של על מנת  להתמודד באופן מיטבי עם אתגרי ההשכלה הגבוהה  –התמונה ברורה 

על מדעי החברה והרוח לא ניתן עוד להתבסס נתוני עתק, בינה מלאכותית ודיגיטציה, 

ה של העתיד תדרוש ודאי הרחבה של מדעי החיים, שילוב של תחומי האקדמי .בלבד

והבנה מעמיקה יותר של סדרי  ,בדיסציפלינות השונותושימוש בטכנולוגיות חדשות הנדסה 

 העולם הדיגיטלי החדש, המכתיב נורמות מקצועיות, כלכליות וחברתיות משתנות. 

ר רלוונטיים. עלינו להרחיב את להישא אם ברצוננולפיכך, עלינו לבצע שינוי פרדיגמה 

-Problem)סוגיה )-במקביל למעבר הדרגתי למחקר ממוקד ,הפרופיל הדיסציפלינרי שלנו

Based Research  ,המשלב צוותי מחקר מתרבויות מחקר מגוונות. שינוי פרדיגמטי זה

סיסטם -ילווה בהכרח בהסרת המחיצות הקיימות כיום בין מגדל השן האקדמי לבין האקו

 יבו. שסב
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אנו מציעים להגדיר מחדש מסגרות חשיבה ועבודה, ייחודיות ומתאימות יותר 

ללא שינוי התרבות האקדמית והניהולית שלנו, לא נוכל  ,אולםולאוניברסיטת חיפה. 

 –למצות את כל שגלום בטבענו המיוחד. עלינו לאמץ שינוי מהותי על מנת ליצור תנאים 

 ברסיטת חיפה להיות לשלם העולה על סכום חלקיו. שיאפשרו לאוני –פיזיים ורוחניים 

 

 בדרך למהפכת המולטיברסיטה

שבע אוניברסיטאות המחקר בישראל מוגדרות במידה רבה על פי מיקומן הגאוגרפי. רוב 

האוניברסיטאות קשורות בטבורן לנקודה פיזית מסוימת, בה הן מעגנות קמפוס גדול 

ציעים שאוניברסיטת חיפה תתפרס ככל הניתן כאן אנו מ, בניגוד למודל הקייםומרכזי. 

במרחב העירוני, על מנת למלא את ייעודה באופן מיטבי. על ידי התמזגות במרחב העירוני 

והאזורי, נוכל לייצר ולהציע פתרונות לסוגיות החברתיות, הטכנולוגיות והתרבותיות 

מבחינה פיע הבוערות של המאה העשרים ואחת. אוניברסיטה מרובת קמפוסים תוכל להש

לייצר גם יתרון מדעי המבוסס על פתרון  ,אקונומית על סביבתה ומתוך כך-תרבותית וסוציו

בהתאם למודל שאנו מכנים בעיות אמתיות. אם נשכיל להתפרס נכונה במרחב, 

תחומי ואגב כך מאתגר את -נוכל להצטיין במחקר המיישם ידע רב"מולטיברסיטה", 

 במגדל השן. הפרדיגמות המסורתיות הנהוגות 

 

אם כן, היא תפיסת עולם שבמרכזה הסרת חומות בתוך המרחב  המולטיברסיטה

האקדמי ומחוצה לו. המולטיברסיטה כרשת חיה ונושמת, יוצרת יחסי גומלין בין 

דיסציפלינות קיימות וחדשות, מאפשרת גישה רחבה להשכלה גבוהה ומטפחת 

ב. אנו מגדירים את עצמינו שיתופי פעולה בין האקדמיה לשחקנים נבחרים במרח

 . קרבנומעל פי מי ומה שאנו מכילים לתוכנו, ולא על פי מי ומה שאנו מדירים 

 

משימתנו העיקרית היא להציע אכסניה מעוררת השראה למחקר והוראה. הרשת 

להוראה, לימוד ומחקר, מאפשרת  –הפיזית והווירטואלית  –האינטראקטיבית שלנו 

וחדשניים לנושאים הבוערים העומדים בפני האנושות איתור פתרונות יצירתיים 

מאה העשרים ואחת. בשל הכורח להסתגל לשינויים מהירים ותכופים, על ב

האוניברסיטה לשנות את הארכיטקטורה האקדמית והפיזית שלה, תוך שהיא 

 מפתחת יכולת לחבר בין אנשים ודיסציפלינות.  

 

( בצורה ובמהות, portalית, פורטלית )הארכיטקטורה של האוניברסיטה החדשה היא רשת

קשר מחקרי רב ביניהן  מטפחותו ,המעוגנות בפורטלים שונים וכוללת התמחויות מקומיות

פשיות סגל במגוון הפורטלים, ינועו ויתקשרו בחוחברי באופן אידאלי, סטודנטים ו .תחומי

ובקביעות בתוך הקמפוס הייעודי, בין הקמפוסים וכן בין הקמפוסים לבין המרחב העירוני 

ובאמצעים וירטואליים מתקדמים התומכים  פיסי, – באופן מעשי ,והאזורי. כל זאת

 מבלי לאבד את הקשר הישיר לליבת האוניברסיטה.  ,העברת נתונים מהירהבבתקשורת ו

 

תר במודל המולטיברסיטה הוא הקמפוס, או הפורטל, כנקודת הרכיב הארגוני המהותי ביו

כניסה אל המרחב האינטלקטואלי. הקמפוס יהיה למרכז פעילות אקדמי הנע סביב ציר 

תחומי. בעולם מושלם, כל אחד מן הקמפוסים נסמך על נקודות החזקה של -רב

חד מן הקמפוסים האחרים ומתנהל על בסיס היתרונות המובנים שלו. במקביל, כל א

 הקמפוסים מהווה חלק בלתי נפרד מ"קמפוס האם" אשר על פסגת הכרמל.
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היכולת של הקמפוסים השונים ליצור מערכת מהודקת, מקושרת ויעילה, היא המפתח 

למידה המתקיים בכל אחת מנקודות -הוראה-להצלחת המודל. המשולש של מחקר

בקמפוסים השונים. רעיונות,  מתוכנן להתקשר, כאמור, עם מקביליו -הפורטלים  -הכניסה 

פעילות, שיח ואינטראקציה בין אנשים, יתקיימו באופן חופשי וללא מחיצות כך 

 שהאוניברסיטה היא העיר, והעיר היא האוניברסיטה. 

עד כה זיהינו את האתרים המתאימים ביותר עבור הקמפוסים הייעודיים ואנו מתקדמים 

הרלוונטיים בתוך האוניברסיטה, אל עבר  והמנהלייםבתמיכתם של הגופים האקדמיים 

 באיור מטה:   כמוצע ,מימוש החזון

הפורטלים השונים, על פי מיקומם במרחב, מאפשרים התרחבות של תחומי מחקר 

 פיסיתומאפשרים סינרגיה בין התעשייה והאקדמיה. לצורך כך אנו מקימים תשתית 

ב"ם, מת"ם ועוד, מה שעתיד להפוך באמצעות שיתופי פעולה עם עיריית חיפה, ביה"ח רמ

 ( במלוא מובן המלה.  comprehensiveאותנו בעתיד הקרוב לאוניברסיטה מקיפה )

מגוון שיתופי הפעולה שמספקת המולטיברסיטה יעגנו חזון המושתת על ארבע אבני יסוד:

 טיפוח מנהיגות מדעית וחברתית 

 מתן מענה לסוגיות הבוערות בסדר העדיפויות הלאומי 

 יזוק מומחיות קיימתח 

 שינוי לעיר חיפה, צפון הארץ ומדינת ישראל כולה ביסוס האוניברסיטה כסוכן 

המולטיברסיטה על ידי יצירת להשלמת המהלך לייסודה של , אנו שואפים 2025עד שנת 

רשת פורטלים לפי החלוקה הבאה: קמפוס הכרמל )הקמפוס הראשי והמטה האקדמי 

מפוס העיר )בית הספר למדעי הנתונים והדיגיטל(, קמפוס והמנהלי של האוניברסיטה(, ק

מדעי הים )המרכז את כל תחום המחקר וההוראה הימיים(, קמפוס לימודי ההנדסה 

ת ביעם מגדל התגליות ע"ש הלמסלי )בשיתוף  -)בכרמיאל(, קמפוס מדעי הבריאות 

(. ECNUאי )רפואיות(, וקמפוס מחקרי בשנח-בו ירוכזו המעבדות הפרהורמב"ם  החולים

תוך שמירה על מקומו של קמפוס הכרמל כקמפוס המרכזי וכליבת האוניברסיטה.  ,כל זאת
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אין לנו ספק כי הקמה ותפעול נבונים של מערך הפורטלים המוצע, יגדילו משמעותית את 

יכולת גיוס הסטודנטים שלנו לכל התארים ובעיקר לתואר הראשון, יעמיקו את החתימה 

מערכת יחסים סימביוטית עם הסביבה. בדרך זו  ביסוס שלפיתוח ו פשרואיהמדעית שלנו ו

בידול לטובה, השפעה ארוכת טווח על מערכת ההשכלה הגבוהה לכונן אנו מציעים 

 והכרה אקדמית ברמה הלאומית והבינלאומית. 

 

 סיכום

סבורים במרחב ועל כן פתוחה ונגישה לכל. אנו ת שנפרהמולטיברסיטה כאסטרטגיה, 

של אוניברסיטת חיפה ב"פריפריה" אין לקבל את מיקומה הפיסי נים בלב שלם, כי מאמיו

הם מקור לעושר  ,כמו גם המרקם האנושי ,. המיקום שלנוכגזירההגאוגרפית הישראלית, 

(, קיימת הזדמנות פז לייצר "תחושת glocalרב של אפשרויות. כיום, בעידן הגלוקאלי )

גמישה ורגישה יותר לסביבה. יש  –דש של זהות שייכות" חדשה, ואגב כך לעצב סוג ח

תחומיים מופלאים לבעיות ההווה והעתיד, ועלינו -גוניים ורב-ביכולתנו להציע פתרונות רב

 לעשות זאת באופן זהיר ומעז, בעת ובעונה אחת. 

 

, ידוע כי שינויים מכוננים נושאים עמם אחריות כבדה וטומנים בחובם אתגרים ואולם

להגשים את חזון המולטיברסיטה, נצטרך לעשות מספר צעדים משמעותיים רבים. על מנת 

בעתיד הקרוב, בהינתן כל האישורים הנדרשים ובתמיכתם המלאה של כל הגופים 

תשומות והמושלים של האוניברסיטה. מדובר בהשקעה חסרת תקדים של משאבים 

ק. לצורך כך, נדרשת ניווט תהליכים מורכבים בתוך האוניברסיטה ומול המחוקבניהוליות ו

הסגל, הסטודנטים, השוחרים, המוסדות המנהלים של  מצדמחויבות מלאה לתכנית 

האוניברסיטה והקהילה כולה. התגייסות מלאה של כלל הגורמים היא הערובה למימוש 

 החזון. 

 

גיוס המשאבים. אנו רואים בהישג זה חזית שיא של כל הזמנים ב רושמיםהשנה אנו 

ר מחר טוב וביכולתנו ליצ אמונתםהבעת וביטחון מצד שותפינו לדרך, הצהרת נאמנות ו

 אותביותר עבור האוניברסיטה. נמשיך להשקיע את מיטב מרצנו על מנת לוודא כי מדובר 

 שחר של יום חדש.  על בואהמבשר 

 

 שלכם,

 

 פרופ' רון רובין

 נשיא
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 יתוח אקדמיפ

 

בראש סדר העדיפויות,  מחקר המציבה את ערך המצוינות האקדמית כאוניברסיטת 

אוניברסיטת חיפה אינה שוקטת על שמריה בכל הקשור בפיתוח האקדמי. האוניברסיטה 

מטפחת מספר גדל והולך של איי מצוינות בתחומים בהם יש לה יתרון יחסי ומובילות 

החלה ה החולפת בשנמחקרית מוכחת, ובתחומים אותם היא מעוניינת להוביל. 

יצירת שילובים בין תחומי ידע שונים בו חזון המולטיברסיטה  האוניברסיטה ביישום

השתלבות מחקרית קידמה העשויים לתת מענה לצורך ממשי בסביבה עתירת ידע ומידע;  

ורשמה זכיות רבות  ;רפואה המתפתחת בעיר התחתית-ואקדמית בתעשיית ההייטק והביו

 נקי מחקר יוקרתיים. מעבבפרסים ו של חוקרים

 

השכלתם  התמקדו בהרחבת החולפתהרקטור בשנה  יוזמות :מהפכת השילובים

ומיומנויותיהם המקצועיות של בוגרי האוניברסיטה,  מעבר לתחום הידע הספציפי שבו 

, חינוך ליזמות"אשכול "  :לתכלית זו, פותחו אשכולות לימודים מתמקדים לימודיהם.

, באמצעות קורסי עתירות הידע ותתעשיעולם הקדמיה לבין המציע לחבר בין עולם הא

מיומנויות  נועדו להקנותיזמות שמקורה בידע אקדמי. קורסים אלה לעידוד יסוד ופרויקטים 

, פיתוח מודל יםחדש יםעסקי מיםרעיונות למיזבסיסיות בפתרון בעיות, עבודת צוות, גיבוש 

מדעי "אשכול  נוסף הוא  ים לימוד אשכול .חשיבה יצירתית -עסקי, ומעל לכל 

לצד  לעיבוד נתונים היכרות עם כלים טכנולוגיים מתקדמים, ויישומיים  מציע, ה"הנתונים

 . לימודים בחוג הנבחר

 

מהווה נדבך חיוני לחדשנות של האוניברסיטה ובנית המחתירתה  :תכניות לימוד חדשות

לימודים תכניות אנו ממשיכים לבסס את התכניות הקיימות ולפתח  .בהתפתחותה

בטכנולוגיות  -תואר שני לתואר ראשון במדעי הקוגניציה ותכנית לימודים ל, ביניהן, חדשות

ה תכנית לימודים אושרבנוסף,  .משפטים ללא משפטניםוב פסיכולוגיה חינוכית, בימיות, 

 .במסגרת החוג למערכות מידע תואר שני באינטראקציית "אדם מחשב"ל

 

חדשות  יםלאישור של מספר תכניות לימוד תןהגשאישרה את המועצה להשכלה גבוהה 

 - מדעי היםתחום ב –במסגרתן מושם דגש על לימודים רב תחומיים  לתואר ראשון

בתחום  ;ליזציות ימיות וביולוגיה ימיתיימיים, ציוו-מדעים גיאותכנית המשלבת בין 

 בתחום ;פטיםסוציולוגיה, פסיכולוגיה ומשתכנית המשלבת בין  - קרימינולוגיהה

 –ותכנית פכ"מ ; דימותבתחום ה; ביולוגיה ופיזיקהתכנית המשלבת בין  – ביופיזיקהה

  .פילוסופיה, כלכלה ומדעי המדינההמשלבת בין 

 

השנה נרשמו הצלחות מרשימות וזכיות בפרסים ובמענקי  טיפוח הצטיינות אקדמית:

ים ומחקר ע"ש לנדאו מחקר רבים. אחד הפרסים הבולטים הינו פרס מפעל הפיס למדע

בתחום הקיימות, אשר הוענק לפרופ' אופירה אילון מהחוג למשאבי טבע וסביבה, על 

תרומתה המשמעותית והחשובה  למנעד רחב של  נושאים  הקשורים בסוגיות סביבתיות 

 מקומיות וכלל עולמיות.
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הוענק  פרס מכובד אחר, הינו פרס ביאליק לחכמת ישראל ע"ש חיים נחמן ביאליק, אשר

לפרופ' נילי שופק מהחוג למקרא. הפרס הוענק על הישגיה בחקר ִספרות החכמה 

 המצרית ועל תרומתה רבת הערך ַלהבנת עולמו של המקרא וזיקותיו לספרות המצרית.

 

, ISF, NIH,ERC ,BSFפרסים אלה הוענקו במקביל לזכייה במענקי מחקר משמעותיים כגון: 

 ד המדע, מלגות אלון, מלגות מעוף ועוד.משרמלגות  ומלגות קרן צוקרמן,

 

אשר החל לקרום עור וגידים בשנה שעברה, זכה לחיזוק  :תחום מדעי הנתוניםפיתוח 

ואנו מצפים לאישור  ,משמעותי בשנה זו, עם חנוכתו של בניין "דילן טאובר" בעיר התחתית

 זיקה םהנתוני סופי של תכנית הלימודים החדשה לתואר ראשון בתחום. לתחום מדעי

 רק לא פוטנציאל וחדשנות, בחובם והם טומנים, האקדמי במרחב התוכן לרבים מתחומי

פיתוחו  כי ספק והרוח. אין החברה במדעי גם ובמדעי הבריאות, אלא המדויקים במדעים

 האקדמי במגוון רחב והמחקר ההוראה מבחינת מדרגה לקפיצת יביא האקדמי של התחום

 בהיבט ישראל מדינת של הלאומי וח הבינוני, לחוסנהויתרום בטו דיסציפלינות, של

  .ביטחוניהו כלכליה

 

ונבחרה  'המכללות הצבאיות'אוניברסיטת חיפה זכתה במכרז  :קציני צה"לל בית אקדמי

על ידי משרד הביטחון לשמש כמסגרת אקדמית להכשרת חניכי המכללות הצבאיות 

לפיקוד ומטה והמכללה לפיקוד  טחון לאומי, המכללהיהמכללה לב – היוקרתיות ביותר

שלוש המכללות נמצאות תחת אחריות אקדמית של בה הפעם הראשונה ש היזו טקטי.

שיפור אשר תביא לאחידות ועקביות בהכשרת הקצינים,  המתווהאוניברסיטה אחת, 

  איכות ההשכלה האקדמית הנרכשת במקביל ללימודים הצבאיים.

 

קצינים ובכירים משלוש המכללות  170-חיפה כהחלו את לימודיהם באוניברסיטת השנה 

 הצבאיות:

מכשירה את הסגל הבכיר בצה"ל, במערכות הביטחון  -  המכללה לביטחון לאומי )מב"ל(

ובממשל, לתפקידי פיקוד וניהול בכירים. חניכי המב"ל לומדים לתואר שני במדעי המדינה 

 עם התמחות בלימודי אסטרטגיה ובטחון לאומי.

מכשירה את קציני המערכת המבצעית המיועדים  - אלון( םד ומטה )פו"המכללה לפיקו

לקצונה בכירה בצה"ל. חניכי פו"ם אלון, לומדים לתואר שני במדעי המדינה עם התמחות 

 בלימודי צבא ובטחון.

עוסקת בהכשרת הקצונה הצעירה בתפקידי מ"פ. חניכי  - המכללה לפיקוד טקטי )מלט"ק(

כלכלה,  - תחומיים ובחוג בחירה נוסף-ון בחוג ללימודים רבהמלט"ק לומדים לתואר ראש

הלימודים מתקיימים בחלקם בקמפוס האוניברסיטה  חינוך.או תקשורת, מדעי המדינה 

לצורך תפעול התכניות והתיאום בין המערכות, הקימה  .גלילותקמפוס ובחלקם בבחיפה 

-של פרופ' יוסי בןשכת הרקטור בראשותו להמסונפת למיוחדת  תהאוניברסיטה מנהל

  .ראש אקדמי של המכללות הצבאיותרקטור האוניברסיטה לשעבר, וארצי, 

 

עבור תלמידי המכללות ייעודי  םשל מתחם לימודי תוהקמלעבודות הלאחרונה החלו 

ציוד נהלת, וכן, מחדר מדריכים ומשרדים בהם תשוכן הל אולם מליאה, לושיכהצבאיות, 

 ים.חדישועזרי לימוד 
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מכרז בהשנה האוניברסיטה זכתה היבחרה כביתם האקדמי של קציני צה"ל, בנוסף ל

 להכשרת עתודאים בתחום הסיעוד.שהנו מכרז משמעותי  פסג"ה 

 

בקידום  האוניברסיטה המשיכה השנהשילוב המכללה האקדמית להנדסה בראודה: 

המהלך לשילוב בין המוסדות וליצירת פקולטה  .בראודה מכללת עם לאיחוד המגעים

 להשכלה המועצה שמובילה המכללות איחוד תהליך במסגרתללימודי הנדסה, הותנע 

 מקצועותב והכשרה השכלה המעניק לתלמידיו פעילותו של מוסד מצטיין,  שילוב .גבוהה

 של האקדמיות היכולות את בישראל, יחזק העבודה בשוק כך כל הנדרשים ההנדסה

. השילוב תחומי הידע בהם היא עוסקת את ולהרחיב להשלים ויאפשר חיפה אוניברסיטת

בתחום ההנדסה בגליל,  האוניברסיטאית ההשכלה עם מכללת בראודה יתמוך בהטמעת

 .כולו הצפון ויתרום לחיזוק איזור ,בפרט

 

מיליון דולר למשך שנתיים  2.5מענק בסך האוניברסיטה זכתה השנה ב בינלאומיות:

בקרב מעמדה  קידוםול הבינלאומי בית הספרפיתוח ל (ות"ת) מל"גהמוענק על ידי ה

כנסים בינלאומיים, לקדם אוניברסיטה מאפשר למענק ה הקהילה האקדמית הבינלאומית.

 להעניקו אנגליתשפה הבהמוגשים קורסים לפתח מומחים מובילים מכל העולם,  למשוך

-בתרדוקטורט וללימודי שני, וה וארתמחו"ל ללימודי ה הסטודנטים המגיעים אלימלגות ל

       קטורט. דו

סטודנטים  1,200 - כשל אוניברסיטת חיפה מארח מידי שנה  בית הספר הבינלאומי

 מאות הסכמים מקדמת האוניברסיטהמכל רחבי העולם. מלמעלה מארבעים מדינות, 

בינלאומיים הכנסים המאות  .הסכמים 450 -קרוב ל בינלאומיים וחתמה עד כה על

מעמדה הבינלאומי באירופה,  את מאוד מחזקיםהמתקיימים באוניברסיטה מידי שנה, 

אפריקה. האוניברסיטה מחשיבה מאוד את בבאסיה ו ,בצפון אמריקה, בדרום אמריקה

הדירוגים הבינלאומיים ונוקטת לאחרונה צעדים משמעותיים לשיפור מעמדה בדירוגים 

 . אלה

 

ל האוניברסיטה חתמה השנה ע :ובעולם בארץ מחקר מוסדות עם פעולה שיתופי

התפתחותה  אשר יתמכו בהאצתמספר שיתופי פעולה אסטרטגיים עם מוסדות מחקר 

בין הדוגמאות הבולטות בהקשר זה ניתן למנות  .ובכלל נבחרים בתחומים האקדמית

 בזכות מאמציו של הרקטור:הסכמים שנחתמו עם אוניברסיטאות בדרום אמריקה 

Universidad Catolica del Uruguay ;UADE (Buenos Aires Argentina)                     

 . Universidade De Sao Paolo (Brazil) -ו

 

במסגרת תכנית ארסמוס+ של ה שערכה האוניברסיטספר ההסכמים גדל מבנוסף, השנה 

האיחוד האירופי, במטרה להגביר את הפעילות בתחום חילופי סטודנטים וחילופי סגל 

בין היתר, נחתמו הסכמים עם מוסדות בפראג, מלטה,  .הממומנים על ידי האיחוד האירופי

 .אחריםואיטליה 

 

במטרה עם סין, האוניברסיטה  השנה נמשך המאמץ לקידום הקשרים האקדמיים של

לבניין המשותף בנוסף שתי המדינות. למחקר משותף לגשר מרכזי לבסס את מעמדה כ

לימודי הסכם לנחתם  השנהשנבנה בסין,  ECNU לאוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטת 

עם אוניברסיטאות מובילות  חדשים נחתמו גם הסכמים   .תואר שני משותף בסטטיסטיקה

http://mous.haifa.ac.il/index.php/component/k2/item/332-universidad-catolica-del-uruguay-24-10-2016-mou-ex-24-10-2021
http://mous.haifa.ac.il/index.php/component/k2/item/332-universidad-catolica-del-uruguay-24-10-2016-mou-ex-24-10-2021
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 Zhejiang University  ,Shanghai University of Finance and  , בינהן, בסיןאחרות 

Economics.  

 

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

מצטיינת. גם השנה המשיכה האוניברסיטה במאמציה לגיוס מדענים מצטיינים, תוך מתן 

 29בשנה החולפת קלטנו  הים.עדיפות לתחומים טכנולוגיים, מדעי הנתונים ומדעי 

חוקרים צעירים ומצטיינים ממיטב האוניברסיטאות ומכוני המחקר בעולם: אוקספורד, 

, ייל ועוד, תוך בחינת תרומתם האפשרית למצוינות אקדמית בהוראה MITהרווארד, 

 קליטתם המוצלחת של חוקרים חדשים באוניברסיטה בשנים ובמחקר באוניברסיטה.

בירור מזכיות חברי הסגל שלנו במספר לא שגרתי של מענקי מחקר האחרונות עולה ב

 בולטים. 

 

כללה בשנה החולפת של האוניברסיטה תכנית השיווק  :חדשים גיוס סטודנטיםשיווק ו

חזרה , שיפור מערך המכירות, ערוצי המדיה השוניםבעבודה תדמיתית, פרסום משמעותי 

 משמעותית בירידי לימודים. ונוכחות באוניברסיטה הימים הפתוחים למסורת 

 9,083 לעומת 9,999) 10% -כבבשנה החולפת  מספר הנרשמים לאוניברסיטה גדל

מפעולות ר יתנובעת בין הרוחבי בכל תחומי הלימוד, אשר ניכרת באופן  ,אשתקד(. עלייה זו

 רציףקשר  ושמירת מועמדים שנרשמו ללימודיםמעקב אחר ה ואשר כללשימור לקוחות ל

 ש לימודיהם. עד למימו

 

סטודנטים  7,864סטודנטים לתואר ראשון,  7,886לומדים באוניברסיטה  בשנה"ל תשע"ט

השנה  .סטודנטים הלומדים לתעודת הוראה 151-תלמידי דוקטורט ו 1,513לתואר שני, 

נמשכה המגמה להעלאת ספי הקבלה במטרה להביא לשיפור בפוטנציאל האקדמי של 

ם בשלושת התארים. במסגרת יעד זה, העניקה הסטודנטים הנקלטים ללימודי

לפחות  10%שהציון הפסיכומטרי שלהם הוא האוניברסיטה מלגה למועמדים ללימודים 

 במגוון רחב של חוגים. הסכם החוגי, לציון מעל 

 

פעילות היחידה להוראה נתמכת מחשב מהווה כיום נדבך מרכזי  הוראה מתוקשבת:

אוניברסיטת חיפה ר איכות ההוראה והלמידה בה. וזרז לשיפו ,בפעילות האוניברסיטה

 תוקשביםמקורסים נמצאת כיום בין המוסדות המובילים בהקשר זה. מספר הולך וגדל של 

במקביל, ממשיך משולבים במגוון רחב של חוגים ותכניות לימודים לתואר ראשון ושני. 

באמצעות לגדול מספרם של חברי הסגל האקדמי המבקשים לשפר את איכות ההוראה 

את  מתהגידול במספר הקורסים המתוקשבים תואשילוב רכיבי תקשוב מתקדמים. מגמת 

תכנית החומש של הות"ת המייחדת משאבים לפיתוח ההוראה המתוקשבת 

 באוניברסיטאות ובמכללות. 

 

, החלה Moocשל הות"ת לפיתוח קורסי  VI -ו IIIבעקבות הזכייה בקולות הקוראים 

ארבעה בפיתוחם של חמשת הקורסים הזוכים.  מחשב  להוראה נתמכת היחידה

          מצטרפים לקורס  מופעלים בהצלחה בשנת הלימודים הנוכחית, והם מהקורסים 

של הות"ת, אשר הופעל  I-הראשון של פרופ' שיזף רפאלי, זוכה הקול הקורא ה Mooc -ה

 בפעם השנייה. 
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 רשות המחקר

 
דמי הבכיר בעשייה המחקרית, הניבה המשכיות פעילותם הנמרצת של חברי הסגל האק

במגמת העלייה המסתמנת בשנים האחרונות, בחלקה של אוניברסיטת חיפה במודל 

במודל  7.32%)לעומת  7.50%המחקר של ות"ת. חלקה של האוניברסיטה עמד השנה על 

תשע"ח(, הישג אשר התבטא גם בהגדלת השיפוי שהעניקה ות"ת לאוניברסיטה בגין מודל 

ידי ות"ת בארבעה -מחקר. לכך נוספו השנה מענקי הצטיינות שהוענקו לאוניברסיטה עלה

 תחומים, בגין פרסומים או זכייה במענקי מחקר. 

  

, ואילו ההקצבה לה %13-בחמש השנים החולפות גדל תקציב המחקר הארצי של ות"ת ב

תשע"ט(, -. במהלך העשור החולף )תשס"ט44זוכה אוניברסיטת חיפה עלתה בשיעור %

(, 7.50%-ל %4.89-)מ %50-גדל חלקה של אוניברסיטת חיפה במודל המחקר בלמעלה מ

 שיעור הגידול הגבוה ביותר מבין כל האוניברסיטאות. 

 

מיליון ש"ח שהתווספו לתקציב מודל המחקר של  8.6מיליון מתוך  5.2-מקורם של כ

ות של האוניברסיטה. האוניברסיטה בשנת תשע"ט, נובע משיפור תפוקות המחקר היחסי

 מיליון ש"ח הנוספים נובעים מגידול תקציב המחקר הארצי.  3.4

  

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

מן  80%מן ההכנסות נובעים מרכיב מענקי מחקר )קרנות תחרותיות ואחרות(.  %23-כ

חרותיות, נתון אשר עולה בקנה אחד עם ההכנסות ממענקי מחקר מקורם מקרנות ת

שחל השנה בחלקה של אוניברסיטת חיפה ברכיב הקרנות  6%הגידול בשיעור של 

 התחרותיות. 

 

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

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

 להמשיך את תנופת העלייה במודל המחקר הניכרת בשנים האחרונות. ו

  

מנגנוני התמרוץ נועדו לסייע לחוקרים במימוש פוטנציאל המחקר שלהם, ולהמשיך 

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

כדי שיפוי פקולטטי בגין התמרוץ הנוכחי, מתורגמת פעילותם של חברות וחברי הסגל ל

תרומתם היחסית להכנסות ממודל המחקר. לכך נוסף מענק ייעודי שמקבלים חברי הסגל 

בפקולטות אשר זכו לאות הצטיינות מהות"ת. בשנה החולפת  הופעל לראשונה מנגנון 

, וכן, הועמד תקציב בסיסי (Open Access)תמרוץ לפרסום מאמרים בגישה חופשית 

 .ERC-ים הצעת מחקר למועצה האירופאית לתוכנית הלחברי סגל המגיש

  

רשות המחקר, בראשות סגן הנשיא והדיקן למחקר, פעלה בשנה החולפת ביתר שאת 

לעידוד חברי סגל להגיש הצעות מחקר ולפרסם מחקריהם בכתבי עת המדורגים כבעלי 

מחקר  ( גבוה. בנוסף לניהול מערכת תמריצים הכוללת קידום, תוספותIFמדד השפעה )

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 
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מפגשים יזומים עם ראשי קרנות מחקר, השקיעה מאמצים בחיזוק הקשר עם גופים 

קה מענקי גישוש ופרסים לחוקרים מצטיינים. בנוסף, ממשלתיים וקרנות ממשלתיות, והעני

השתתפו נציגי רשות המחקר במועצות פקולטה ובישיבות החוגים, לצורך איתור חברי סגל 

(, וערכו ביקורת חיצונית ERCהעשויים לשמש כנציגים מתאימים לקרנות ייחודיות )

 (. DIPמקדמית להגשה לקרנות מרכזיות )כגון 

  

ם לעיל מהווים רק חלק מכלל המנגנונים הקיימים באוניברסיטה התמריצים המתוארי

לקידום המחקר. האוניברסיטה תומכת במחקר במגוון אופנים נוספים, בין היתר, 

באמצעות תוספות מחקר, הכשרת שטחי מחקר, רכישת ציוד מחקר, מלגות לתלמידי 

לותם המחקרית מחקר, הגדלת תקציב הספרייה, ועוד, כך שהתקציב המופנה לעידוד פעי

 של חוקרי האוניברסיטה מסתכם בעשרות מיליוני ש"ח בשנה. 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

חוקרים אשר  29במהלך שנת תשע"ח נקלטו באוניברסיטה  קליטת חברי סגל חדשים:

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

 "ז בסך כמיליון דולר נוספים.שנקלטו באוניברסיטה בשנת תשע

 

במהלך שנת תשע"ח התקבלו זכיות מרשימות במענקים, בעיקר זכיות במענקי מחקר: 

 ממשרדי ממשלה, מקרנות מחקר דו לאומיות ומקרנות בחו"ל.
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 :מענקים ממשרדי ממשלה

 חוקרים מבית הספר למדעי משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים :

גרפיה ומדעי הסביבה,  זכו במספר מענקים בסכום כולל של הים ומהחוג לגיאו

817,677 .₪ 

 :חוקרי האוניברסיטה מבית הספר למדעי  משרד המדע, הטכנולוגיה והחלל

הים, מהפקולטה למשפטים, ומהחוגים למדעי הזקנה, סוציולוגיה, מדעי הסביבה, 

 כלכלה ומדעי המחשב, זכו במספר מרשים של מענקי מחקר בסך כולל של

6,200,180 .₪ 

 :מענקים הוענקו לחוקרים מהחוגים למדעי המחשב, ביולוגיה  משרד הביטחון

אבולוציונית וסביבתית, טכנולוגיות ימיות ומהחוג לפיזיותרפיה, בסך כולל של 

1,035,619 .₪ 

 :שתי קבוצות חוקרים מהפקולטה לחינוך, זכו במענקי מחקר בסך  משרד החינוך

לפיתוח מודלים מבוססי מחקר בנושא גרת קול קורא במס₪,  1,791,000כולל של 

  התמקצעות של מורים להוראה בכיתה ההטרוגנית.

 :חוקרים מהחוג לגיאוגרפיה ומדעי הסביבה ומהחוג למשאבי טבע  רשות המים

 ₪. 999,925וסביבה, זכו במענקי מחקר בסך כולל של 

 :ה ומדעי הזקנה, חוקרים מהחוגים לטיפול באומנויות, מדע המדינ ביטוח לאומי

 ₪. 1,022,260זכו במענקי מחקר בסך כולל של 

 

אוניברסיטת חיפה זכתה בתמיכת משרד  קול קורא להקמת מרכזי ידע: –משרד המדע 

ניהול אסונות במצבי  לצורך הקמת מרכז ידע לאומי בנושא₪, מיליון  3המדע בסך 

רפיה ומדעי הסביבה, בראשות המרכז עומדת פרופ' דברה שמואלי מהחוג לגיאוגחירום. 

מערכות לחימה -ושותפים בו חוקרים מהטכניון, מהאוניברסיטה העברית, מרפא"ל

 -חי, מעירית חיפה ומעמותת 'נתן' -מתקדמות, מהמכון הטכנולוגי בחולון, ממכללת תל

לסיוע הומניטרי בינלאומי. המרכז יהווה בסיס ידע שישמש מעצבי מדיניות, מקבלי 

 לה האקדמית ואת אנשי המקצוע מכל המגזרים העוסקים בתחום. החלטות, וכן את הקהי

 

בתחום המתמטיקה  הקרן המסייעת למערכת החינוך בקידום מצוינות קרן טראמפ:

והמדעים, העניקה זו הפעם השלישית לפרופ' רוזה לייקין מהפקולטה לחינוך מענק בסך 

פתוחות לחשיבה משימות  -למימון פרויקט בנושא מפת"ח מתימטי ₪,   2,270,000

 מתמטית.

 

 : שיתופי פעולה בינלאומיים

במהלך שנת תשע"ח בלטו שיתופי הפעולה עם חוקרים מאירופה וארה"ב במסגרת 

 לאומיות, קרנות פדראליות וקרנות גרמניות.-, קרנות דוEUתכניות ה 

 

השנה זכו חוקרי האוניברסיטה במענקי מחקר  :לאומיות-זכיות במענקים מקרנות דו

 לאומיות, מארה"ב, גרמניה, הודו וסין. להלן הבולטים שביניהם:-ים מקרנות דומרשימ
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 ארה"ב-ישראל

 BARD –  הוענק לפרופ' אברהם ₪  507,780מענק בסך  –קרן מחקר חקלאית

 קורול מהמכון לאבולוציה.

 BSF -  החוקרים ₪.  2,129,762חוקרי האוניברסיטה זכו במענקים בסך כולל של

לית ברקן מהחוג לביולוגיה, ד"ר שרית אברני מהחוג לביולוגיה הזוכים: ד"ר ד

אבולוציונית, ד"ר אייל פריבמן מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית, פרופ' 

סיגל מנו זילכה מהחוג לפסיכולוגיה, ד"ר אדווין ליברחא מהחוג לביולוגיה וסביבה, 

 מכללת אורנים. –מדעי הטבע 

 BSF -NSF – לאומית ארה"ב ישראל עם הקרן -יחודי של הקרן הדושיתוף פעולה י

הלאומית למדע בארה"ב, המאפשר לחוקרים ישראלים להשתלב במחקרים 

צבי מהחוג למדעי המחשב זכתה -הממומנים ע"י הקרנות הפדראליות. ד"ר נגה רון

פרופ' שולי וינטנר מהחוג למדעי המחשב  זכה  במענק ₪,  426,000במענק בסך 

 .₪ 284,000בסך 

 

 גרמניה –ישראל 

 GIF – 1,201,648מענק בסך כולל של  –לאומית גרמניה ישראל -הקרן הדו  .₪

 הוענק לחוקרים מן הפקולטה למדעי הטבע. החוקרים הזוכים: ד"ר איריס ראובני

-לחוקר צעיר בסך כ זכתה במענק)עמיתת מחקר( מחוג סגול לנוירוביולוגיה, 

ולוגיה אבולוציונית זכה במענק בסך כמיליון ש"ח, ד"ר ניר ספיר מהחוג לבי 100,00

ד"ר שרית אברני מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית זכתה במענק לחוקר ₪, 

 ₪ 100,000-צעיר בסך כ

 BMBF -  מענק משותף למשרד המדע, הטכנולוגיה והחלל הישראלי ומשרד

ועי הוענק לד"ר ר₪  157,000מענק בסך   –המדע והמחקר הפדרלי הגרמני  

דיאמנט מהחוג לטכנולוגיות ימיות, על מחקרו המתקיים בשיתוף פעולה עם 

   חוקרים מאוניברסיטת ת"א.

 DFG – הקרן מעודדת שת"פ עם חוקרים ישראלים  - קרן המחקר הגרמנית

המוזמנים להגיש הצעות מחקר לתכנית מענקים אישיים. פרופ' שולי וינטנר 

מהפקולטה לחינוך זכו במענק בסך מהחוג למדעי המחשב וד"ר ענת פריאור 

998,655 .₪ 

 Volkswagen with Lower Saxony –  תכנית לשיתוף פעולה בין אוניברסיטאות

ומוסדות מחקר בישראל וסקסוניה התחתונה בתמיכת קרן פולקסווגן.  ד"ר רחל 

פרופ' יוסי חיות ₪;  726,997קולודני מהחוג למדעי המחשב, זכתה במענק בסך 

 ₪  543,745ות ישראל, זכה במענק בסך מהחוג לתולד

 

 ISF-CHINA -סין -ישראל

  פרופ' גל ריכטר לוין מהחוג לפסיכולוגיה ומחוג סגול לנוירוביולוגיה, זכה במענק

סלומון מהחוג לפסיכולוגיה, זכתה במענק בסך -ד"ר אינה גייזלר₪;  750,000בסך 

1,020,000 .₪ 

 

  ISF-INDIA -הודו -ישראל

 ן  מהחוג לביולוגיה וסביבה בפקולטה למדעי הטבע )מכללת ד"ר מלכה הלפר

 ₪. 1,230,000 אורנים( זכתה במענק בסך
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  :זכיות במענקים מקרנות מחקר בארה"ב

 NIH – National Institute of Health -  הוענק לד"ר  ₪ 3,439,809מענק בסך

 צ'מנסקי מבית הספר לטיפול באומנויות.-ג'ו כהן

 John Templeton Foundation -  הוענק לד"ר עדי ₪  3,316,002מענק בסך

 ליבנת מהחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית. 

 

 :שיתופי פעולה עם האיחוד האירופי

  גם השנה נערך באוניברסיטה אירוע 'ליל המדענים' בשיתוף עם תכנית מארי קירי

רוע, . האיHorizon 2020המתקיימת במסגרת תכנית המחקר של האיחוד האירופי 

מבקרים שהגיעו  2,500-בסימן "שבעים שנות חדשנות ישראלית", משך אליו   כ

 לקמפוס על מנת להתרשם מקרוב משלל מחקרים המתקיימים באוניברסיטה. 

  מענקERC Starting  מיליון יורו הוענק לד"ר נמרוד מרום מהחוג  1.5בסך

 לארכיאולוגיה ומהחוג לציוויליזציות ימיות.

 פרויקטים במימון האיחוד האירופי המאפשרים למספר  –דים שותפויות במאג

חוקרים ממוסדות שונים לשתף פעולה בפרויקטים מחקריים גדולים בנושאים 

ידי האיחוד האירופי. מענקים אלה מאפשרים מימון -המוגדרים כבעלי חשיבות על

 שכר, ציוד והעסקת חוקרים צעירים )דוקטורנטים ופוסט דוקטורנטים(, ויתרונם

 הגדול הוא בשיתוף הפעולה המחקרי הבינלאומי המתאפשר בזכותם:

o  פרופ' צביקה קופליק מהחוג למערכות מידע שותף במאגדCyCAT 

המתמקד בשיפור מיומנויות אוריינות דיגיטלית בקרב הציבור הרחב. 

הנושא עלה לסדר היום לאור השימוש הגובר באמצעים דיגיטליים 

 חים.בתקשורת בין גורמי ממשל לאזר

o  ד"ר דרור אנג'ל מהחוג לציוויליזציות ימיות שותף במאגדfutureEUaqua 

המקדם חקלאות טבעית אורגנית וקונבנציונלית ידידותית, לסוגי דגים 

גדולים ואורגניזמים ברמה נמוכה באירופה. חשיבותו של הפרויקט 

מתבלטת על רקע שינויי האקלים ולאור האתגרים העתידיים שמציב 

ובר של הצרכנים למזון איכותי, המיוצר באופן אחראי. מענק זה הביקוש הג

 מענק רביעי לד"ר אנג'ל במסגרת תכנית המחקר של האיחוד האירופי.  הוא

o  פרופ' אורי הרשברג מהפקולטה למדעי הטבע שותף במאגד      

iReceptor Plus  המקדם שמירת מידע אימונולוגי של בני אדם, אינטגרציה

 של המידע. וחלוקה מבוקרת 

  פרופ' ערן ויגודה גדות, דיקן הפקולטה למדעי החברה, ד"ר אלאן הרטמן מהחוג

למערכות מידע וד"ר איתי בארי מבית הספר למדעי המדינה שותפים במאגד 

SeeRRI המקדם הטמעה של גישת 'מחקר ופיתוח אחראיים' במחקר וחדשנות ,

באמצעות  (,Regional Responsible Research and Innovation)איזוריים 

הקמתן של רשתות שיתופי פעולה בין אוניברסיטאות, תעשיה, גופים ממשלתיים, 

 ואזרחיים שונים.

  חוקרים וסטודנטים לתארים מתקדמים לתכנית  14צורפו השנהCOST  של

האיחוד האירופי לעידוד חוקרים המעוניינים ביצירת שיתופי פעולה בינלאומיים, 

 מחקר בתחומים משיקים או סינרגטיים. מתוך מטרה לרכז מאמצי
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 מנהל ופיתוח פיסי

 
 הפיסי, על בפיתוחה מאמצים להשקיע האוניברסיטה המשיכה החולפת השנה במהלך

של  האקדמית מקליטת חוקרים, מהתפתחותה הנובעים הרבים על הצרכים לענות מנת

 לימודים ניותתכ של מתקדמים ומפתיחה לתארים במספר הלומדים האוניברסיטה, מגידול

 בשנת עמד הפיתוח הפיסי בגין ההוצאות חדשות המשלבות בין תחומי ידע שונים. היקף

 הפיסי הפיתוח תקציב ז."בשנת תשע ח"מש 28 -לעומת כ ח בקירוב, "מש 33 ח על"תשע

ח. תקציב זה כולל גם את התקציב היחסי המוקצה "מש 67על  ט עומד"תשע לשנת

הרווחה והבריאות, את התקציב המיועד לתוספת קומות להקמת בניין הפקולטה למדעי 

 במסגרתו שנתי רב הפיננסי )פרויקט SAP-בבניין רבין וכן את התקציב בגין פרויקט ה

 האוניברסיטה(. פיננסי שתסנכרן בין מערכות מודול משולבת  ERPמערכת  תוטמע

 

ניהם הם: בניין הפיתוח הפיסי בשנה החולפת כלל פרויקטים לבנייה חדשה שהעיקריים בי

הפקולטה לרווחה ובריאות; ובניין הפקולטה למדעי החברה ע"ש פול והרטה אמיר שבו 

 הסתיימה בניית שלד הקומות שנוספו והוחל ביצוע התשתיות. 

 

השנה אושרה תכנית האב של האוניברסיטה אשר תיתן מענה לתוספת בניה בשטח של 

 מ"ר ברחבי הקמפוס.  154,000
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 :רכזיים לפיתוחה הפיסי של האוניברסיטהפרויקטים מ

 

הקמתו של בניין הפקולטה למדעי הרווחה  בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות:

מ"ר, ובתוכו מעבדות וכיתות ייעודיות לפקולטה, נשלמה  5,340והבריאות, בשטח כולל של 

ובזכות  מש"ח, יצא לדרך בתמיכת ות"ת, 56בימים אלה.  הפרויקט, בעלות כוללת של 

תמיכתם הנדיבה של הקרן ע"ש שריל ספנסר ושל ידיד האוניברסיטה מארה"ב, מוריס 

קנבר.  הבניין נחנך בימים אלה, במסגרת אירועי מושב חבר הנאמנים המ"ז של 

 האוניברסיטה.

 

 40בשנת תשע"ו התקבלה תרומה בסך  תוספת קומות לבניין רבין והקמת בית חיות:

מ"ר.  3,200 –קומות למכלול בנייני רבין, בשטח כולל של כ מש"ח לצורך תוספת ארבע 

תוספת השטח תאפשר פיתוח חוגים ותכניות לימוד חדשים, ביניהם, החוג לניהול מידע 

וידע בפקולטה למדעי החברה, והחוג לקוגניציה בפקולטה לניהול, וכן קליטת חוקרים 

.  2020ו יושלם במהלך שנת חדשים בחוגים קיימים. בניית השלד הסתיימה והפרויקט כול

מש"ח, חציו במימון ות"ת וחציו מכספי תרומת  10הפרויקט משלב בית חיות בעלות של 

סמי סגול לחוג סגול לנוירוביולוגיה, והוא נועד לתמוך בעבודתם המחקרית של  חוקרי 

 הפקולטות למדעי הטבע ומדעי החברה.  

 

ן ה'מולטיברסיטה', ובהמשך בהתאם לחזו קמפוס העיר התחתית ע"ש לורי לוקי:

למגמת ההתרחבות בעיר התחתית, האוניברסיטה רכשה את הבניין הקרוי ע"ש דילן טאובר 

 -)מכללת כרמל לשעבר( בתמיכתו הנדיבה של פרופ' טאובר. הבניין, בשטח כולל של כ

. בנוסף, קיבלה האוניברסיטה לידיה, 2018מ"ר, אוכלס במהלך חודש נובמבר  2,800

 -עיריית חיפה, מבנה נוסף בן שלוש קומות בעיר התחתית, בשטח כולל של כבחכירה מ

. המבנה ישופץ במהלך השנה הנוכחית במקביל לשיפוץ 4מ"ר, ברחוב שער פלמר  1,500

, כך שהמבנים יכללו בתוכם מעבדות מחקר וכיתות לימוד 67-63המבנה ברחוב הנמל 

 10תה לפרויקט משאבים בסך מתקדמות. השיפוץ יתבצע בתמיכת העירייה אשר הקצ

מש"ח ובזכות תרומתם הנדיבה של ידידי האוניברסיטה מארה"ב, לורי לוקיי ובראד בלום. 

כל השטחים שהוכשרו ויוכשרו מיועדים להקמת בית הספר למדעי הנתונים המשלב את 

 חוגי הלימוד במדעי המחשב, מערכות מידע וסטטיסטיקה. 

 

תקצוב ע"י משרד התחבורה והוחל בביצועו. בשנה הפרויקט אושר ל פרויקט הרכבלית:

החולפת הוחל בהקמת תחנת הקצה באוניברסיטה, ובחודשים הקרובים תבוצע הנמכה 

של החניון מול המשכן לאומנויות על מנת לאפשר מעבר הקרוניות. הפרויקט צפוי 

 .2020להסתיים בחודש אוקטובר 

 

ותף לקריה הרפואית רמב"ם, פרויקט מש מגדל התגליות בקריה הרפואית רמב"ם:

אוניברסיטת חיפה, והטכניון, במסגרתו עתיד להיבנות מגדל בן עשרים קומות בשטח של 

מ"ר לקומה, מתוכו ייועדו לאוניברסיטה שש קומות, למחקר ופיתוח בתחומי  1,400 -כ

לצורך הקמת בית חיות.  –וקומה אחת ובתחום מדעי הרפואה,  הסיעוד, הנוירוביולגיה

ידי בית החולים רמב"ם.  בשלב זה הוחל בבניית השלד והמעטפת -קט מנוהל עלהפרוי

 מש"ח. 83בעלות של 
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לאוניברסיטה תכניות בנייה נוספות בטווח הבינוני, שמימושן תלוי בגיוס המשאבים 

מיטות למעונות הסטודנטים )בתמיכת ות"ת(,רכישת בניין הקזינו  500הנחוצים: תוספת 

 מודול נוסף מעיריית חיפה בעיר התחתית.בעיר התחתית וחכירת 

 

 מנהל האוניברסיטה:

מנהל האוניברסיטה אמון על מתן שירותים ליחידות האקדמיות ועל תמיכה בפעילויות 

המחקר. גם השנה נמשך תהליך מדידת הביצועים בתחום המנהלי והערכתם, במקביל 

 דנטים ולחברי הסגל.להשלמתם של פרויקטים רבים ושונים לשיפור השירות הניתן לסטו

 

במסגרת פיתוח ושכלול השירותים הניתנים לציבור  :ספריית יונס וסוראייה נזריאן

מהלך ארצי   –ספרייתית חינם -הסטודנטים וחברי הסגל, הוחל השנה בפיילוט השאלה בין

שמובילה ספריית האוניברסיטה, במסגרתו יספקו האוניברסיטאות חומרים אשר נדרשים 

הוראה מספריות בארץ ובעולם, בחינם, לכלל ציבור הסטודנטים והסגל. לצרכי מחקר ו

מדובר בפיילוט המתקיים באישור פורום המנכל"ים של האוניברסיטאות ואשר יימשך 

שנתיים; במסגרת שיתוף הפעולה בין הספרייה והרשות ללימודים מתקדמים, הספרייה 

השנה הוחל בהפעלתו  המחקר;מציעה ליווי אישי של מידען לכל דוקטורנט/ית בעבודת 

נבנה אתר אינטרנט חדש לספרייה  של שירות יעץ בוואטסאפ לנוחות הסטודנטים;

השנה  המותאם לדפוסי השימוש המשתנים של המשתמשים ולשירותי הספרייה המוצעים;

נרתמה הספרייה לשיתוף פעולה עם דיקאנט הסטודנטים בהקמתו של מרכז סיוע בכתיבה 

כחלק מפיתוח אוסף הספרים של הספרייה, נרכשו בשנה החולפת  אקדמית בספרייה; 

 חבילות ספרים אלקטרוניים.

 

בתחום מדעי הרוח הדיגיטליים: הספרייה אירחה השנה את הקאתון הכרמל הדיגיטלי 

וסיפקה את החומרים והמידע הנחוצים לקיומו. בנוסף, נמשכה העבודה לקידום 

האירופאי, והתקיים בספרייה  יום עיון    DARIAHהצטרפותה של מדינת ישראל לארגון 

 בהשתתפות נציגים מכל האוניברסיטאות ומלשכת המדען הראשי. 

 

בתחום המחקר, ההוראה ושימור המורשת דיגיטלית: השנה בוצעה העברה של מערכת  

ניהול האובייקטים הדיגיטליים של הספרייה לתוך מערכת הניהול החדשה. במקביל, 

 יקה וההנגשה הדיגיטלית של חומרים חדשים.נמשכו עבודות הסר

השנה, המשיכה הספרייה להוביל את אשכול התיאטרון במסגרת הפרויקט הלאומי 

 תרבות חזותית ואומנויות הבמה. -לשימור דיגיטלי 

 

על מנת להמשיך לתחזק ולפתח את מאגרי המידע, רכישת הספרים והרחבת שעות 

סיטה לצאת בקמפיין ממוקד לגיוס משאבים פתיחת הספרייה, החליטה הנהלת האוניבר

 מידידיה וכן בפרויקט ייעודי לגיוס המונים.

 

השנה החולפת התאפיינה בהמשך מגמת הדיגיטציה ושיפור  מחשוב ומערכות מידע:

השירות לסטודנטים, למתעניינים בלימודים ולסגל ההוראה. בתחילת השנה הסתיים 

פל. השימוש במערכת מניב בגידול במספר המלווה את פרויקט המ CRM-פיתוח מערכת ה

הנרשמים והמממשים את הרשמתם לאוניברסיטה. נתוני המערכת מאפשרים ניתוח 

מתקדם של נתוני ההרשמה ויכולת ניהול אינטגרטיבית של מערך ההרשמה באגף מנהל 

תלמידים ובחוגים. בחודשים הקרובים תושק גרסה שתאפשר את מימוש תהליך ההרשמה 
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שניתן יהיה להיעזר בהם למניעת  BIניידים, ובהמשך, ניתן יהיה להפיק דו"חות מטלפונים 

נשירה. בנוסף, הושקה מערכת לניהול הישגים )מינ"ה( לתוכה מזינים חברי הסגל האקדמי 

בקורסים. המערכת מאפשרת הפצה של הציונים לסטודנטים ולאגף ציונים במבחנים ו

מנהל תלמידים באופן אוטומטי, תוך  הגנה על הפרטיות.  נוסף לאלה, הושקה מערכת 

 לניהול משאבים רכים בלשכת הרקטור ונרכשו מחשבים לשימוש מרצים בכתות ההוראה. 

ת חוק הגנת הפרטיות במהלך השנה החולפת נכנסו לתוקפן התקנות הישראליות במסגר

.  אגף המחשוב פרסם מסמך רשמי בנוגע למדיניות הגנת GDPRוכן הרגולציה האירופאית 

הפרטיות באוניברסיטת חיפה, נקבעו כללי עבודה חדשים ומונה ממונה על הגנת 

הפרטיות.  במסגרת ההתמודדות עם איומי אבטחת המידע, הושלמה הגירת כלל עמדות 

באוניברסיטה לרשת אבטחתית אחודה המאפשרת זיהוי  המחשב של הסגל המנהלי

והתמודדות עם התנהגות החשודה כפעילות סייבר.  כמו כן, בוצע תרגול להעלאת מודעות 

 הסגל  ומבחני חדירה יזומים לאיתור מפגעי אבטחת מידע במערכות האוניברסיטה. 

 

 של   ERP-ה מערך ב   SAP  של   הפיננסיים המודולים   להטמעת המהלך  השנה הותנע 

    קרן ייעודית.   ידי-על  הממומן  משאבים עתיר  רב שנתי   בפרויקט  האוניברסיטה.  מדובר

 המחקר  מערכות המנהל,  רוחבית בין כלל שקיפות ואינטגרציה  השלמתו, תתאפשר  עם 

 אוניברסיטה.ב וההוראה

 

שורת של השנה נמשך המהלך הרב שנתי לשדרוג רשת התק -בתחום התשתיות 

האוניברסיטה, הושלמה הגירת כלל תיבות הדואר באוניברסיטה לשירותי הענן של 

GOOGLE  ומיקרוסופט, והוחלפו רוב מכשירי הטלפון במכשיריIP  דיגיטליים המאפשרים

 אינטגרציה מלאה בין הטלפון ועמדת המחשב האישית.

  

ן ע"ש דילן טאובר במסגרת מימוש תכנית המולטיברסיטה, הוקם מערך תקשורת בבניי

בעיר התחתית אשר קושר לרשת האוניברסיטה. בימים אלה מתבצע תהליך אפיון מפורט 

לצרכי המחשוב בשאר מבני האוניברסיטה בעיר התחתית, ובכללם מגדל התגליות והבניין 

המכללה . כמו כן בוצע האפיון הנדרש כחלק ממהלך האיחוד עם 4ברחוב שער פלמר 

 דה. בראו האקדמית להנדסה

 

המערך  : מערך הגיוס והשיווק עבר שינוי ואוגם תחת אגף מנהל תלמידים.מנהל תלמידים

בתצורתו החדשה החל לפעול במלוא המרץ בשנת הלימודים החולפת. המערך קיים 

שלושה ימים פתוחים למתעניינים בלימודים, והנהיג פגישות ייעוץ אישיות וליווי  

פעולות מערך הגיוס  פקולטתיים )במקום חוגיים(. למתעניינים המתלבטים, וקמפיינים 

 והשיווק הביאו לעליה מרשימה במספר הסטודנטים החדשים בשנת הלימודים תשע"ט.

 

השנה יושם מהלך משמעותי להעסקה ישירה של עובדי הניקיון. המהלך כלל : משאבי אנוש

מהם כעובדים שעתיים. קליטה של כשמונים עובדי ניקיון, מרביתם כחברי סגל מנהלי וכחמישית 

במקביל לתהליך הקליטה המורכב, התקיימו מפגשי הנחייה והדרכה שהותאמו לעובדי הניקיון. 

בהיותה הראשונה מבין האוניברסיטאות להשלים מהלך זה של העסקת עובדי הניקיון שלא 

באמצעות קבלן חיצוני, האוניברסיטה מממשת הלכה למעשה את חתירתה לצדק חברתי בסביבה 

 בקרבה היא פועלת.ש
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  –ארכיון האוניברסיטה הפיק במהלך השנה החולפת את הספר "מגדל של זיכרונות" 

 קובץ זכרונותיהם של עובדי האוניברסיטה שנכתבו במסגרת  סדנה לכתיבת זכרונות.

 

 קמפוס"כ 2008 בשנת הוכרה חיפה :  אוניברסיטתירוק וקמפוס האיכות ניהול מערכת

 בעל ערך הסביבה איכות בנושא רואה והיא הסביבה, ד לאיכותהמשר ידי על ירוק"

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

 היחידה שהצטרפה האוניברסיטה והינה סביבתי לניהול לתקן המוסמך בישראל היחיד

יבותה של מחו במסגרת נמשכו הפעולות השנה .חממה גזי פליטות על לדיווח

 סביבתי.   לניהול ISO14001מתקן  המתחייבים בסטנדרטים לעמידה האוניברסיטה

 

 פעילויות שקיימנו השנה במסגרת 'קמפוס ירוק':

  ,'כבשנה הקודמת, גם השנה התקיים יום התנדבות מרוכז, בשיתוף עם 'פרויקט הדגל

ספר לילדים במסגרתו התנדבו כמאה חברי סגל בשישה מוקדים וסייעו בשיפוץ בתי 

בעלי צרכים מיוחדים, בעבודה בגינות קהילתיות ברחבי חיפה, בניקיון שמורת הטבע 

 'קרן כרמל' ובסיוע במרכז יום לקשיש. 

  עדת ובט"ו בשבט חנכנו גינה קהילתית  על גג בית הסטודנט ע"ש האטר, בתמיכת

וסף, העזבונות של משרד המשפטים ובשיתוף עם מרכז קדס לחקר גגות ירוקים. בנ

 נחנכה השנה גינה קהילתית במתחם המעונות ובה הוצב גם קומפוסטר.

 .העישון ברחבי הקמפוס הוגבל באמצעות פינות עישון מוסדרות 

  האכלת חתולי הקמפוס עוגנה והוסדרה באמצעות הצבת פינות האכלה בסמוך

 לבניינים.

   תחזוקת שתי ניקוי חופים,  –הסטודנטים היו מעורבים בפעולות סביבתיות נוספות

ה שאנן(, ניקוי גנים ציבוריים בשכונת הדר, וגינות קהילתיות ברחבי חיפה )עין הים ונו

 הקמת בית הקפה "רובין פוד" להנצלת מזון, בשוק תלפיות בחיפה.

 

ארגון במערך  האבטחה באופן העתיד -והחיסכון:  השנה בוצע רה בתחום ההתייעלות

קנו מוני מים, הותקנה תאורת לד חסכונית בכמה מש"ח בשנה; בנוסף הות 1.6 –לחסוך כ 

מן המרחבים הציבוריים המרכזיים  בבניין הראשי, והוחלפו חלק מתשתיות החשמל 

 הישנות.

 

מש"ח למשך שנתיים, נמשכו גם  6 -הודות לתמיכה נוספת שהתקבלה מות"ת בסך כ

 .השנה הפעולות לשיפור הנגשת מתקני הקמפוס לבעלי מוגבלויות
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 ציב האוניברסיטהתק

 
מש"ח לעומת ביצוע בסך  931מסגרת התקציב הרגיל לשנת הלימודים תשע"ט עומדת על 

מש"ח בשנת תשע"ח. תקציב תשע"ט משקף את מגמת הפיתוח האקדמי תוך  929.5 -כ

 שמירה על תקציב מאוזן. 

 

 

 
 

 סטודנטים 7,920-סטודנטים, מתוכם כ 17,460-מסגרת תקציב תשע"ט מבוססת על כ

סטודנטים  200-לתואר דוקטור, גידול של כ 1,500-לתואר שני וכ 8,040-לתואר ראשון, כ

 ביחס לביצוע בשנת תשע"ח. 

 

מש"ח בתקציב תשע"ט )לעומת  643-מרכיב ההכנסות כולל את הקצבות הות"ת בסך כ

מש"ח הם בגין מודל  326-מש"ח בביצוע תשע"ח(. מתוך הקצבות הות"ת, כ 650-כ

 מש"ח, בגין מודל המחקר.  221-ההוראה וכ

 

-הגרף שלהלן מתאר את הקצבות הות"ת בשנים האחרונות )הקצבות הות"ת מהוות כ

מהתקציב הרגיל(.  עיקר הירידה השנה בהקצבות ות"ת נובעת מקיטון בהכנסות  69%

 האוניברסיטה ממודל ההוראה.
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ן דולר(, מתוכם מיליו 27-מש"ח )כ 100-תקציב התרומות הכולל לשנת תשע"ט נקבע לכ

מש"ח תוקצבו לתקציב הרגיל והיתר לפרויקטי פיתוח, לתקציבי מחקר, לתקציבים  10.8-כ

מיליון  14.4-מש"ח )כ 51-סגורים וקרנות. בשנת תשע"ח התקבלו תרומות בפועל בסך כ

מש"ח יועדו ישירות לתקציב הרגיל, והיתר לפרויקטי פיתוח, לתקציבי  6.8-דולר(, מהם כ

יבים סגורים וקרנות. הביצוע בשנת תשע"ח אינו כולל קבלת תרומה מחקר, לתקצ

 5.5-מש"ח )כ 20-משותפת לקריה הרפואית רמב"ם ולאוניברסיטת חיפה, בסך של כ

מיליון  18מיליון דולר(, המיועדת להקמתו של מגדל התגליות. תרומה זו תסתכם בסך 

 דולר.
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מסגרת התקציב הרגיל לשנת תשע"ט משקפת את פיתוחה האקדמי של האוניברסיטה, 

ות כולל פיתוח ושדרוג תשתיות הוראה ומחקר וקליטת מדענים חדשים, וכן את התמודד

 האוניברסיטה עם אילוציה ויעדיה בשנת התקציב.

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

מש"ח, ותקציבי  60-בהתאם לזכייה במענקי מחקר, וכן פעילויות בתקציבים סגורים בסך כ

ת בהתאם למקורות מש"ח. פעילויות אלה מאוזנו 67-פיתוח, לרבות פיתוח פיסי, בסך כ

 העומדים לרשות האוניברסיטה.

 

 מש"ח. 38.9-בשנת תשע"ט מסתכם תקציב המלגות שבמסגרת התקציב הרגיל ב מלגות:

 10-מש"ח, כ 41.1סך המלגות שהוענקו בשנת תשע"ח מתוך התקציב הרגיל עמד על 

ם מש"ח לסטודנטים הלומדים לתארים מתקדמי 31.1-מש"ח לסטודנטים לתואר ראשון וכ

 )שני ,שלישי ובתר דוקטורט(.

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

 מש"ח מתוך תקציבים סגורים ותקציבי מחקר. 35.8
 

 

 

 

 

 תקציב תשע"ט מול ביצוע תשע"ח

 

 תקציב תשע"ט   ביצוע תשע"ח 
-שינוי ב

 % מש"ח  תקציב רגיל %

 מסה"כ

 % מש"ח 

 מסה"כ

      הכנסות 

 -1.1% 69% 643.5 70% 650.5 הקצבות הות"ת

 5.7% 22% 208.7 21% 197.4 הכנסות מסטודנטים

 -3.4% 9% 78.8 9% 81.6 הכנסות אחרות

 0.2% 100% 931.0 100% 929.5 סה"כ הכנסות

      הוצאות

 5.2% 79% 732.3 75% 696.2 ופנסיה שכר

 -14.8% 21% 198.7 25% 233.3 הוצאות אחרות

 0.2% 100% 931.0 100% 929.5 סה"כ הוצאות
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 קשרי חוץ ופיתוח משאבים

 
כמדי שנה, ממשיך האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים למקד את מאמציו באיתור ובפיתוח 

ת מימון שיתמכו בהשגת המטרות אשר הוגדרו על ידי הנהלת האוניברסיטה. בד בבד עם מקורו

המשך יישומה של מהפכת המולטיברסיטה והמעבר לאוניברסיטה מרובת קמפוסים, גדל הצורך 

במשאבים שיסייעו בהשגת היעדים המגוונים והשאפתניים, ובמימוש התכניות המהוות מנוע 

יפוח קשריה של האוניברסיטה עם ידידיה הוותיקים, צוות האגף לצמיחת האוניברסיטה. לצד ט

אשר תוגבר השנה בראשי דסקים ובגייסים חדשים, שוקד על הרחבת רשת התמיכה 

 הבינלאומית של האוניברסיטה ועל פיתוח מקורות חדשים.

(, 2018בראשית שנת הלימודים הנוכחית )אוקטובר בניין דילן טאובר חנוכתו החגיגית של 

ינת ומהווה אבן דרך משמעותית בהרחבת פעילותה של האוניברסיטה בעיר התחתית. בניין מצי

בו יוקם "קמפוס העיר ע"ש לורי לוקיי" דילן טאובר מצטרף אל שלושת המבנים הקיימים ב

בית הספר הראשון מסוגו בארץ למדעי הנתונים. נדבך מרכזי זה במימוש חזון המולטיברסיטה 

של היזם והנדבן האמריקאי מר לורי לוקיי, ידידה החדש של אגודת מתאפשר בזכות תמיכתו 

ידידי האוניברסיטה בארה"ב, וכמובן, בזכות תמיכתו של ידידנו הוותיק, יו"ר חבר הנאמנים, פרופ' 

 אלפרד טאובר.

בימים אלה מסיים פרופ' אלפרד טאובר, תקופת כהונה בת שש שנים, במהלכה תרם רבות, הן 

וצי ארגון, והן בהבאתם לידי מימוש של פרויקטים מגוונים כגון הקמתו של בקידום תהליכים ח

בניין דילן טאובר בקמפוס העיר, הקמת גן התורמים של האוניברסיטה, הקמת המרכז 

לביואינפורמטיקה, הקמתו של בנק הגנים, השתתפות בפרויקט מחקר לאומי  בתחום שירותי 

משרד הבריאות, תמיכה בהענקת מלגות בריאות הנפש בקהילה, המתקיים בשיתוף עם 

לסטודנטים ועוד. פעילותו הנמרצת ותמיכתו רחבת ההיקף, מבססות את מעמדו של פרופ' 

טאובר כתורם הגדול ביותר לאוניברסיטה מאז היווסדה, והוא ימשיך להיות מעורב בפעילותה גם 

 בעתיד, כיו"ר כבוד של חבר הנאמנים.

בר הנאמנים, מר בראד בלום, הוא מבכירי הפדרציה היהודית מחליפו של פרופ' טאובר כיו"ר ח

בבוסטון ושותף ליוזמת רובע הרפואה הדיגיטלית שיוקם בחיפה. בראד בלום הצטרף לאחרונה 

 .ידידי האוניברסיטה בארה"בלחוג 

מגדל תגליות התקיים טקס לציון יציקת הקומה הראשונה של  2018במהלך חודש דצמבר 

בקריה הרפואית רמב"ם. מדובר ביוזמה משותפת של האוניברסיטה  הבריאות ע"ש הלמסלי

ובית החולים רמב"ם, הנחשבת לאחד הפרויקטים החשובים בישראל בתחום הרפואה ומדעי 

החיים. הפרויקט יצא לדרך הודות לתרומה נדיבה של הקרן ע"ש ליאונה והארי הלמסלי. היות 

 ופיתוח משאבים ממשיך לרכז בו מאמץ  ניכר.ומדובר בפרויקט עתיר משאבים, האגף לקשרי חוץ 

, אשר הפקולטה למדעי הרווחה והבריאותבימים אלה נשלמות העבודות להקמתו של בניין 

. חנוכת אהרון ספנסר ומוריס קנברהתאפשרו בין היתר הודות לתרומות ידידינו מארה"ב, 

טה. במסגרת זו יתקיים הבניין תתקיים במסגרת אירועי מושב חבר הנאמנים המ"ז של האוניברסי

פרופ' אלפרד טאובר ובתמיכת אשר יוקם בתמיכת לבנק הגנים גם אירוע להנחת אבן הפינה 

 .סר מיק וליידי דיוויסנו מבריטניה, יידיד
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הסכם בין הסכמי התרומה החדשים אשר נחתמו בשנה החולפת:   הסכמי תרומה חדשים:

אפשרה את הקמתו של "פורום לאון צ'רני  צילי צ'רני, סגנית יו"ר חבר הנאמנים, אשר תתרומ

הסכם עם ירון וולר ; לדיפלומטיה חדשה" בראשות עידו אהרוני, קונסול ישראל לשעבר בניו יורק

הסכם עם נינה ויינר  ;ע"ש וולר בחוג לתולדות ישראל )ישראל/גרמניה( להקמת תכנית מלגות

שני המשתתפים בתכנית הכשרה  )ארה"ב( להקמת "קרן מלגות וולטר ויינר" לסטודנטים לתואר

  .ציונות המתקיימת בשיתוף עם בית הספר לתיירות-למאבק באנטישמיות ובאנטי

: במהלך השנה האחרונה חודשו הסכמי התרומה לפרויקטים הנהנים חידוש הסכמי תרומה

מתמיכת ידידי האוניברסיטה בארץ וברחבי העולם, ביניהם: הסכם עם סמי סגול )ישראל( 

כתו במרכז המחקר לטיפול באמנויות ע"ש אמילי סגול; הסכם עם אלי הורן )ברזיל( להמשך תמי

להמשך התמיכה בבית הכנסת ע"ש הגאון מוילנה; הסכם עם קרן אבלס )אוסטרליה( לתמיכה 

בתכנית עמיות יהודית; הסכם עם דורון לבנת )ישראל( להמשך תמיכת הקרן במרכז הבינלאומי 

לבנת; הסכם עם מר בארי לנדי )בריטניה( להמשך תמיכת -ויס תחומי לחקר השואה ע"ש-והרב

 קרן לנדי בחקר הגניזה הקהירית. 

: השנה הוחלט למקד את גיוס המשאבים בפרויקטים מרכזיים באמצעות גיוס משאבים בעולם

אגודת הידידים בארה"ב מתמקדת בקמפוס  –קמפיינים ייעודים בקרב ידידנו במדינות השונות 

בגיוס  –במגדל התגליות ואגודת הידידים בישראל  -במדעי הים, קנדה  - העיר, בריטניה

 בראודה. המכללה האקדמית להנדסההמשאבים הנחוצים במסגרת שילוב 

פעילות אגודות הידידים הורחבה השנה גם לצורך תמיכה במאמצי השיווק והגיוס של סטודנטים 

ל, בשיתוף עם מערך הגיוס והשיווק לתכניות הבינלאומיות וללימודים באוניברסיטת חיפה בכל

השתתפות של נציגי האגודות בירידי  -ועם בית הספר הבינלאומי. בין הפעילויות בהקשר זה 

 לימודים בצרפת, ברזיל, מקסיקו ופנמה.

אגודת הידידים בישראל צירפה אל שורותיה את יואל קרסו, יו"ר קרסו מוטורס בע"מ, אשר תומך 

ה באמצעות הסכם במסגרתו יוקם "מרכז קרסו להנדסת מכונות" במימוש חזון המולטיברסיט

בפקולטה להנדסה של אוניברסיטת חיפה. הפקולטה, אשר תעניק הכשרה למהנדסי העתיד, 

תוקם בקמפוס כרמיאל לאחר השלמת האיחוד עם מכללת בראודה. אגודת הידידים בישראל 

הרחיבה את פעילותה בקרב העמיקה השנה את קשריה עם ארגונים וחברות בשוק הפרטי, ו

מגזרים נוספים, וכן השיקה את פורום חיפה והצפון של בכירי המשק, פורום המהווה פלטפורמה 

 לשיתוף בידע וביכולות של אנשי העסקים מהאזור, רבים מהם בוגרי ובוגרות האוניברסיטה.

י הרפואה אגודת הידידים בקנדה העניקה השנה תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד לאחד מאנש

החשובים בקנדה העומד בחזית המאבק במחלת הסרטן, ד"ר מייקל בייקר. טקס הענקת התואר 

התקיים במסגרת האירוע השנתי שעורכת האגודה והתקיים השנה בשיתוף עם הארגון הקנדי 

University Health Network (UHN והקריה הרפואית רמב"ם. ההכנסות מן האירוע הוקדשו )

 ט מגדל תגליות הבריאות ע"ש הלמסלי.לתמיכה בפרויק

אגודת הידידים בבריטניה חיזקה והרחיבה השנה את הנהלתה. בימים אלה, מוקם בלונדון 

"פורום מדעי הים" המאגד כמה מידידנו התומכים בתחום זה, ובהמשך השנה מתוכנן אירוע 

רוע לגיוס לגיוס תרומות שיוקדשו לחקר הים. האגודה בבריטניה קיימה בשנה החולפת אי

 תרומות למרכז עזרי לחקר איראן והמפרץ הפרסי. 
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בברזיל ערך פרופ' סלסו לאפר, דוקטור כבוד של האוניברסיטה, קבלת פנים בביתו בשיתוף עם 

אגודת הידידים, בה נכחו נציגים בולטים של הצמרת האקדמית של סאו פאולו, ושל מנהיגות 

ומה נדיבה להקמת קרן מלגות לסטודנטים הקהילה היהודית. פרופ' לאפר העביר השנה תר

 בביה"ס למדעי הים.

אגודת הידידים בגרמניה המשיכה השנה בתמיכתה רבת השנים בתכניות שונות באוניברסיטה, 

ערבית ותכנית המלגות ע"ש ורנר אוטו, וקיימה את –ביניהן, התכנית למנהיגות קהילתית יהודית

 ת אלו.האירוע השנתי בהמבורג לגיוס תמיכה בתכניו

במהלך השנה הורחבה הפעילות במדינות בהן פועלות אגודות הידידים הוותיקות שלנו, 

והושלמה הקמת הדסקים הייעודיים לגיוס משאבים באיזורים נוספים של העולם. האגף לקשרי 

חוץ ופיתוח משאבים ממשיך בבניית מערכת גיוס מתקדמת ומקצועית באמצעות הפעלת 

 מזרח אירופה, דסק מערב אירופה, דסק אמריקה הלטינית ארבעה דסקים חדשים: דסק

, שהחל בפעילות בהונג קונג, במסגרת אירוע אסיה פסיפיקהמתרכז בקהל דובר רוסית ודסק 

שאירח איל הנדל"ן רוני צ'אן, וירחיב את פעילותו בהמשך למדינות נוספות, ביניהן, סין, טאיוואן, 

 סינגפור ואוסטרליה. 

תקדמת הקמתה של אגודת ידידים בצ'ילה, בנוסף לשלוש האגודות באמריקה הלטינית מ

הוותיקות הפועלות בברזיל, ארגנטינה ומקסיקו. הפעילות באמריקה הלטינית זוכה לשיתוף 

פעולה הדוק עם רקטור האוניברסיטה, אשר לקח חלק באירועים ובמפגשים אקדמיים בחלק 

 פעולה אפשריים. ממדינות אמריקה הלטינית, ומסייע בקידום שיתופי 

התקדמות משמעותית הושגה  שיתופי פעולה אסטרטגיים עם גופים בינלאומיים ומקומיים:

השנה בפרויקט היוקרתי והיחיד מסוגו לשיתוף פעולה עם הפורום הכלכלי העולמי בדאבוס, 

בראשותו של פרופ' קלאוס שוואב, דוקטור כבוד של האוניברסיטה. במסגרת היוזמה, הצטרפה 

ברסיטה לרשת מצומצמת ונבחרת של אוניברסיטאות המייעצות לפורום בסוגיות ואתגרים האוני

 בעלי השלכות גלובליות. 

שיתופי פעולה בתחומים נוספים נבחנים בימים אלו מול קק"ל, ביניהם שיתוף פעולה להקמתו 

 של מרכז לחקר הים בצפון הארץ.

ונים המבוסס על פלטפורמה האגף לקשרי חוץ מקדם קמפיין לגיוס המ גיוס המונים:

אינטרנטית. במסגרת הקמפיין האוניברסיטה תפנה אל הציבור הרחב על מנת לשתפו במימון 

מיזמים שונים המתקיימים באוניברסיטה. פיילוט ראשון יוקדש לגיוס משאבים עבור ספריית יונס 

לרווחת וסוראיה נזריאן, ואחריו מתוכננים קמפיינים נוספים אשר יתמקדו בפרויקטים 

 הסטודנטים.

יוזמה חדשה שקרמה עור וגידים בשנה החולפת היא הקמתה של "נבחרת  'נבחרת השגרירים':

השגרירים" של האוניברסיטה, פרויקט משותף לאגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים ואגף משאבי 

ם אנוש, במסגרתו הוקמה 'נבחרת' שחבריה ייקחו חלק בייצוג האוניברסיטה באירועים ובביקורי

בינלאומיים, לצד חברי הסגל האקדמי, ויסייעו ביצירת חוויה משמעותית עבור אורחינו בקמפוס 

 ובביסוס קשרי החוץ שלנו בארץ ובעולם.
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מאמצי הגיוס המשותפים ותמיכתם הנדיבה של ידידינו הוותיקים והחדשים בארץ 

על, תרומות מיליון דולר )תרומות בפו 20-ובעולם, הניבו בשנת תשע"ח משאבים בסך כ

עקיפות, משאבים נוספים(. כמו כן, גויסו בשנה החולפת התחייבויות חדשות לתרומות 

 מיליון דולר, סכום המהווה שיא של העשור האחרון.  27-בסך למעלה מ

האגף לקשרי חוץ ופיתוח משאבים ממשיך לשכלל את יכולותיו המקצועיות, לפעול בדרכים 

ות להרחבת מעגל התורמים והידידים וליצירת שיתופי פעולה חדשות ויצירתיות, ולזהות הזדמנוי

עם קרנות וארגונים פילנטרופיים. במקביל, האגף שואף ופועל לחיזוק הקשר ושיתוף הפעולה 

 החיוני עם חברי הסגל האקדמי, עם סגל האוניברסיטה ועם הסטודנטים שלנו. 
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 חיפההחברה הכלכלית של אוניברסיטת  –כרמל 

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

אוניברסיטת חיפה ומסחורו כמו גם על קידום היזמות והחדשנות. החברה פועלת למיצוי 

הפוטנציאל העסקי הגלום באוצר הידע של האוניברסיטה בדרך של יצירת שיתופי פעולה 

שר תומכים בקידום המחקר ובשלבי המעבר מהפיתוח עם משקיעים וגופים עסקיים, א

המעבדתי לשוק. כמה משיתופי הפעולה העסקיים שרקמה כרמל הבשילו בשנה החולפת 

לכדי הסכמים משמעותיים. בצד הסכמים אלה, נמשכת  מגמת העלייה בהיקף ההשקעות 

ל ובהכנסות החברה. בשנת תשע"ח  עמד סך ההכנסות והשקעות החברה על סך כולל ש

           בשנת הלימודים תשע"ט צפוי סך ההשקעות וההכנסות לעמוד על₪. מיליון  12.5

 ₪.מיליון  13.5 -כ 

 

ידי הגב' אלקה ניר, מציעה הזדמנות -אשר הוקמה ומנוהלת על קרן כרמל אינוביישנס

ייחודית להשקעה בפרויקטים מובילים אשר נבטו והתפתחו באוניברסיטת חיפה.  הקרן 

ייזום, הקמה ותמיכה בחברות בעלות פוטנציאל  -פעילותה  של חברת כרמל תומכת ב

מסחרי, וטיפוחן עד לשלב בו הן מעוררות עניין בקרב חברות המובילות את השוק העולמי 

או שותפים אחרים,  המעוניינים לשלב עמן כוחות או לרכוש אותן. הקמתה של הקרן הוא 

ות והיא מאפשרת הקצאת מימון ראשוני אחד מהישגיה הבולטים של חברת כרמל  הי

ידי כרמל במסגרת מסחור פרויקטים מחקריים חדשניים של -לחברות המוקמות על

האוניברסיטה. הקרן שהוקמה לפני כשלוש שנים כבר רשמה הצלחות. כרמל אינוביישנס, 

דולרים בממוצע בכל אחת מחברות ההזנק במשך השנתיים  500,000 -משקיעה כ 

, 2כרמל אינוביישנס  -מתן. בעקבות הצלחתה, כרמל הקימה קרן נוספת הראשונות להק

אף היא מנוהלת על ידי כרמל ואלקה ניר, ומהווה הישג משמעותי ביותר והצבעת אמון 

, טכנולוגיות AIמצד המשקיעים. הקרן תשקיע במיזמים בתחומים חדשניים שונים כגון 

 בתחום מדעי הים, רפואה דיגיטלית ועוד.

   

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

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

ומשפטית. המעטפת שמספקים קשריה העסקיים הענפים של הנהלת חברת כרמל, 

סטרטגיות וגישה למקורות מימון, ניסיונה העשיר בכל הנוגע ליזמות ולהקמת שותפויות א

הופכים אותה למאיץ ולחממה טכנולוגית עבור המיזמים אותם היא מקימה. לכרמל 

אחזקות הן בחברות ההזנק והן בקרן ההשקעות. עד כה השקיעה כרמל אינוביישנס 

שפעילותה מבוססת על מחקרה של פרופ' שרית  ,ArtsAvit Ltdבמספר חברות, ביניהן 

המפתחת תרופה לחיזוק התפקוד  ,MemoBoost Ltdר הסרטן; . לריש בתחום חק

, המפתחת Memodero Ltdהקוגניטיבי, ומבוססת על מחקרו של פרופ' אדי ברקאי; 

תרופה חדשה נגד הפרעות פחד וחרדה, המבוססת על מחקרם של פרופ' רפי למפרכט 

לטיפול  , המפתחת תרכובות המופקות מפטריותCanCuRx Ltdוד"ר מוניקה דיינס; .

חדשני במחלת הסרטן. הפיתוח מבוסס על מחקרם של פרופ' סולומון ואסר, פרופ' פואד 

מנהלת בימים אלה מגעים מתקדמים לשיתוף   CanCuRxפארס וד"ר ליטל שרביט. 

 פעולה עם גורמים נוספים.
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, העוסקת בפיתוח תרופה לשיפור ProteKt Ltd.חברה נוספת בה השקיעה הקרן היא 

הקוגניטיבי ולטיפול במחלת האלצהיימר. התרופה העתידית, המבוססת על התפקוד 

מחקרו של פרופ' קובי רוזנבלום, עשויה להביא לדחייה משמעותית בהופעת תסמיני 

המחלה ולשיפור בתפקודם של הסובלים מהפרעות קוגניטיביות מתונות. במהלך השנה 

מיליון ש"ח  8.1סך הראשונה להקמת החברה גייסה כרמל השקעות אסטרטגיות ב

 Takada, Orbimed, Johnsonמחברות פרמצבטיקה וקרנות הון סיכון עולמיות מובילות )

& Johnson בקירוב תוך  7(.  השקעות אלה מייצגות זינוק בערך החברה, בשיעור של פי

מיליון ש"ח מתוך הון זה הושקעו במחקר המתקיים באוניברסיטה.   1.5פחות משנה אחת. 

קות בחברה, היא מחזיקה במושב בחבר המנהלים שלה ותהנה בעתיד לכרמל אחז

אלף דולר נוספים  500מתמלוגים בגין הכנסותיה. בשנה החולפת גייסה החברה 

התקדמות החברה וההשקעות של גורמים אסטרטגיים בה מאשררת  ממשקיעים חדשים.

שג משמעותי הן את המודל העסקי על פיו פועלת קרן ההשקעות של כרמל, והיא מהווה הי

 עבור הקרן והן עבור אוניברסיטת חיפה וחוקריה.

 

כרמל חתמה על הסכם שיתוף פעולה עם החברה הכלכלית של העיר חיפה: 

אסטרטגי עם החברה הכלכלית של חיפה לפיו החברה הכלכלית תשקיע מיליון דולר, יחד 

יזמים אלה יפעלו , במיזמים המוקמים על ידי חברת כרמל. מ2עם קרן כרמל אינוביישנס 

 בחיפה לפחות שנתיים מיום הקמתם.  

 

פרי ראשון לשיתוף הפעולה בין כרמל והחברה הכלכלית של חיפה הינו חברת 

SEAERRA :במהלך השנה הקימה כרמל את חברתLTD  SEAERRA VISION  המבוססת

 על מחקרה הייחודי והמוביל של ד"ר טלי טרייביץ מהחוג לטכנולוגיות ימיות. בחברה

דולר  100,000 -ו  2ידי כרמל אינוביישנס -דולר על 400,000דולר:  500,000הושקעו 

עוסקת בפיתוח פתרונות אלגוריתמיים  SEAERRAנוספים מהחברה הכלכלית חיפה. 

ימית. הטכנולוגיה ישימה ותורמת לתחומים -וחומרה לשיפור פורץ דרך של ראייה תת

 ים, יישומים בתחום החקלאות הימית ועוד. שונים בהם גז ונפט, יישומים צבאיים שונ

 

במסגרת פעילותה הענפה לקידום היזמות שיתופי פעולה עם גורמים שונים באזור: 

והחדשנות, בקרב הסטודנטים, כרמל הובילה הגשת הצעה לקול קורא ליזמות וחדשנות  

ו חי. פרויקטים נבחרים שיוצג-בראודה ומכללת תל המכללה האקדמית להנדסהיחד עם 

במסגרת הקול הקורא יזכו לתמיכה ושירותים במאיץ ובחממה של כרמל ועשויים להבשיל 

 .2ידי קרן כרמל אינוביישנס -לכדי מיזמים שיזכו בהשקעה על

 

כרמל יזמה והובילה קולות קוראים נוספים לעידוד פרויקטים מחקריים יישומיים חדשים 

שני עם מכללת בראודה. בקול במימונה ובתמיכתה, האחד עם בית החולים רמב"ם, וה

הקורא שהופץ בשיתוף עם מכללת בראודה, זכו ד"ר רועי דיאמנט מהמחלקה לטכנולוגיות 

 בראודה.  ות ושותפו, ד"ר אבי וייס ממכללתימי
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במהלך השנה החולפת, המשיכה חברת שיתופי פעולה עם משקיעים ושותפים מסין: 

מסין. כרמל משתפת פעולה עם  כרמל לקדם את קשריה העסקיים עם שותפים

 JTI  Joint - במסחור מחקרים יישומיים המפותחים בין השאר ב ECNUאוניברסיטת 

Translational -Institution המשותף  לECNU  -  ולאוניברסיטת חיפה. בנוסף, פועלת

 בשנחאי.  ECNU -)גוף עסקי סיני( ו  SITIכרמל להקמת פלטפורמת השקעות משותפת עם 

 

כרמל גייסה  חברתמשאבים לקידום יזמות ולמחקר משותף עם התעשייה:  גיוס

בשנה החולפת משאבים משמעותיים עבור פרויקטים נבחרים נוספים שהנם בעלי 

פוטנציאל מסחרי. הפעילות המחקרית המתקיימת באוניברסיטה במסגרת חלק 

כך היא גיוס ידי שותפים בכירים מתחום התעשייה. דוגמא ל-מפרויקטים אלה מומנה על

משאבים בסך כמיליון דולר מחברת סמסונג, עבור מחקר פורץ דרך בראשות ד"ר דן פלדמן 

וצוותו. בנוסף, התקיימו עשרות מפגשים עם גורמים מתוך התעשייה והאקוסיסטם לקידום 

 שיתופי פעולה עם חוקרים באוניברסיטה. 

 

גף לקשרי חוץ ופיתוח למעלה ממיליון דולר גויסו בשנים האחרונות בשיתוף עם הא

משאבים עבור מחקרם של פרופ' אהרון אביבי, פרופ' שאמס ופרופ' מאנוב, העוסק בחולד 

העיוור כמודל מעבדתי לעמידות לסרטן;  פרופ' אלפרד טאובר תרם השנה מאות אלפי 

דולרים נוספים לתמיכה בפיתוח יישומים המבוססים על פעילותו המחקרית של מרכז 

 PINEורמטיקה. פיתוח ומסחור היישומים נעשה במסגרת חברת טאובר לביואינפ

BIOTECH ידי חברת כרמל.-אשר הוקמה על 

 

בשנה האחרונה גייסה כרמל משאבים בסך  :שיתוף פעולה עם לשכת המדען הראשי

מהרשות לחדשנות שבלשכת המדען הראשי, וקידמה עשרות ₪ מיליון  2 -למעלה מ 

ביניהם הם פרויקט בתחום הרפואה הדיגיטלית קולות קוראים. שניים מהבולטים 

((Automated system for balance evaluation in elderly individuals  'בהובלת פרופ

 ופרויקט בתחום החקלאות בהובלת ד"ר אנה ברוק.      ,אור-אילן שימשוני ופרופ' חגית הל
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דקנאט הסטודנטים

 הסטודנטים הפועלת לרווחת באוניברסיטה, המרכזית תדקנאט הסטודנטים הנו הרשו

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

במקביל לפעילותו השוטפת, הדקנאט הגדיר  .האוניברסיטה והמנהליים של האקדמיים

 בשנת הלימודים החולפת שתי מטרות מרכזיות ופעל לקידומן:

הדקנאט מקדם פעולה  - ערים הקיימים בתחום נגישות השירותצמצום הפ .1

חוצת ארגון בהקשר זה, בעקבות החלת תקנות הנגישות במוסדות להשכלה 

 הגבוהה, ולאחר שסקרים שנערכו באוניברסיטה הצביעו על חסר. 

פיתוח שירותים אשר נועדו לחשוף את הסטודנטים להזדמנויות  .2

שירותים אלה  - תם לשוק העבודהתעסוקתיות ולהכשיר אותם לקראת צא

מהווים המשך ישיר לשירותים הקיימים שמעניק דקנאט הסטודנטים בתחום ייעוץ 

לימודים וקריירה, ועולים בקנה אחד עם המסר השיווקי הנוכחי של האוניברסיטה 

 המתייחס להכשרת הסטודנטים למקצועות העתיד. 

ללקויות למידה שפעילותו מוסדה והמדור לנגישות  :שיפורים בתחום נגישות השירות

בשנה החולפת, אמון על מתן מענה לסטודנטים הסובלים ממוגבלויות  ועל סיוע במיצוי 

זכויותיהם. המדור מסייע בתיווך לצורך ביצוע התאמות, ובתקשורת עם סגלי החוגים 

השונים. במהלך שנת הלימודים תשע"ח הצטרפה למדור לנגישות ולקויות למידה יועצת 

ונית המסייעת בשיפור הנגשת השירותים, וכן, יועצת ייעודית בנושא לקויות למידה חיצ

בקרב סטודנטים מהחברה הערבית. בעקבות פעילותה, עלה משמעותית מספר 

בשנה"ל  36-בשנה"ל תשע"ז ל 7-הסטודנטים מקרב החברה הערבית המופנים לאבחון )מ

ות ולקויות למידה מרכז את הטיפול תשע"ח(, והושג מימון לכלל האבחונים. המדור לנגיש

בסטודנטים וכן את הייעוץ וההדרכה לגורמים מנהליים ואקדמיים בהקשר זה. בשנה 

 סטודנטים בעלי מוגבלויות ולקויות.  930החולפת שירת המדור 

  ועדה הרפואיתבין יתר הפעולות שנעשו השנה לשיפור הנגישות התבלטו הקמתה של  

לסיעוד, במטרה להעניק מענה מקצועי וטיפול  יעיל בפניות  בראשות רופאה מסגל החוג

סטודנטים הנזקקים  להתאמות בגין לקויות ומוגבלויות. הועדה דנה בפניות פרטניות, 

בקביעת סטנדרטים למתן התאמות, ובניסוח הנחיות לסגל בהתאם לתקנות הנגישות 

ד בתכנות מונגשות; מצוי חדר טכנולוגיה ולשיקול דעת מקצועי; בבית הסטודנט הוקם

רכזת  גויסה לסגל המנהלי בשיתוף אגף משאבי אנוש; הדרכה בנושא נגישות התקיימה

פרויקט 'יוצרים מטעם הג'וינט; התקיים לתעסוקת סטודנטים ובוגרים עם מוגבלות 

להעלאת המודעות לחשיבות הנגישות באוניברסיטה, ששילב פעילות סטודנטים  נגישות'

יקה', סדנה בבית הספר לאומנויות, ופרויקט של חיילי חבצלות. מתכנית 'אקדמיה פרקט

 בנוסף, התקיים אירוע לחשיפת הפעילויות השונות ולקידום המודעות לנושא. 

המרכז לפיתוח קריירה שבדקנאט הסטודנטים,  :פיתוח שירותים בתחום התעסוקה

 הלימודים, לךתעסוקתי במה ניסיון לסטודנטים לרכוש המאפשרת  מתמחים תכנית מקיים

  .העבודה בשוק העשויים לסייע בהשתלבותם קשרים וליצור
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סטודנטים, בשני מסלולים  147המתמחים  שתתפו בתכניתהח, "תשע ל"שנה במהלך

 ייחודיים: 

 "התומך בשילובם של סטודנטים עם מסלול "גשר לתעסוקה מונגשת ,

 הנושא; חשיבותל מעסיקים בקרב המודעות הגברת תוך מוגבלויות בשוק העבודה,

 המתקיים  של סטודנטים מהחברה הערבית מעשית מסלול קיץ להכשרה 

אפליקציות  בפיתוח הבא", המסלול מתמקד "הדבר "צופן" ותכנית עמותת בשיתוף

הפעילות המסלול זה מדמה עבודת  .התוכנה הנדסת עקרונות ובלימוד אנדרואיד

בשנת הלימודים  התחום. מן ידי מהנדסים-הייטק והיא מלווה על צוות בסביבת

 ומהחוג למערכות המחשב למדעי סטודנטים מהחוג 21 תשע"ח השתתפו במסלול

 .מידע

ייעול תהליכי הייעוץ בשנת הלימודים תשע"ט מושם במרכז לפיתוח קריירה דגש על 

תוך מעבר לשימוש בכלים ממוחשבים )שאלונים, מבחנים, מידע על  לבחירת מקצוע

תכנית התעסוקה (. כמו כן, המרכז מקדם את יישומה של מקצועות ומסלולי לימוד

, מיסודם של ממשלת ישראל וג'וינט ישראל, לליווי והשמה של החדשה "סיפתח"

מערכת מקוונת המרכז לפיתוח קריירה רכש השנה  .סטודנטים ואקדמאים עם מוגבלות

נם לבין הכוללת מגוון רחב של משרות לסטודנטים ובוגרים ומקשרת  בי לחיפוש עבודה

בשיתוף פעולה  השנה, במאי התקיים, יריד תעסוקהאלפי מעסיקים מהמובילים במשק. 

"ריאן מרכזי תעסוקה" של עמותת והחממה לקריירה של עיריית חיפה,  -"17עם "בורלא 

 "אלפנאר" ואגודת הסטודנטים, 

ודנטים בנוסף למדור לנגישות וללקויות למידה ולמרכז לפיתוח קריירה, פועל דקנאט הסט

 באמצעות יחידות משנה נוספות:

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

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

מלגות לשנה. אנו שואפים לשמר מגמה זו ולהרחיב את היקף ה₪ מיליון  16עומד כיום על 

במטרה לעודד ולקדם מצוינות אקדמית ולסייע לסטודנטים שלנו במיצוי הפוטנציאל 

 האקדמי והאישי שלהם.

משלב  החל לסטודנטים, ואישי אקדמי תמיכה מערך מציעההיחידה למצוינות אקדמית 

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

 האוניברסיטה קמפוס עם היכרות לנרשמים , המציעהכולם' לפני צעד'ה ההכנ תכנית

חונכות  מערךסטודנטים;   220 בתכנית השתתפו החולפת האקדמי, בשנה ועם המערך

סטודנטים  151 מתוכם סטודנטים,  202 החולפת בשנה השתתפו , שבואישית-חברתית

 בעלי וסטודנטים דשיםח עולים-14 ו אתיופי סטודנטים ממוצא 37מהחברה הערבית, 

 בהשתתפות קורסים 44 ח"תשע ל"שנה במהלך שהפעיל קורסי תגבור מערך ;מוגבלויות

 -1,149 ל פרטני ליווי החולפת הציע בשנה אשר העזר ומערך שיעוריסטודנטים,  -732כ

 סטודנטים. 
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 השונים בחוגים הסטודנטים הישגי אחר אקדמי מעקב מנהלת אקדמית היחידה למצוינות

אשר אפשרה את קבלתם   אתיופיה יוצאי נבחרים סטודנטים לקידום תכניתומפעילה 

סטודנטים חדשים יוצאי אתיופיה בשנת הלימודים הנוכחית. בנוסף,  35ללימודים של 

 יוצאי אתיופיה, בהתאם סטודנטים 100-מלגות תמיכה שונות ל שנה מידי מוענקות

הייחודיות  ם שלהם. אחת התכניותוהצרכים הכלכליי האקדמי הפוטנציאל להערכת

ישראל,  גליל דלתא "חברת בתמיכת מתקיימת האתיופית העדה בני לסטודנטים

 אסטרטגיות  כגון: שונים בנושאים סדנאות העדה בני לסטודנטים ובמסגרתה מוצעות 

זמן, מנהיגות והעצמה. בשנת הלימודים תשע"ט נוספו גם סדנאות  ניהול למידה, 

 נכונה.  להתנהלות כלכלית

 

לאחר  הסיוע בכתיבה אקדמית. היחידה למצוינות אקדמית קידמה השנה את יוזמות

הקמתו של מרכז לכתיבה אקדמית במעונות הסטודנטים, ובהמשך לסיוע רחב היקף 

סטודנטים, נפתח בשנת הלימודים  670 -שהיחידה מעניקה בנושא כתיבה אקדמית ל

יברסיטה. בשנת הלימודים תשע"ט, היחידה תשע"ט מרכז לכתיבה אקדמית בספריית האונ

קיימה סדנאות לכתיבה אקדמית בפקולטה למשפטים, בפקולטה לחינוך ובפקולטה 

 סטודנטים.  204-לרווחה ובריאות. השירות ניתן ל

 

בשנה הקרובה מתכנן הדקנאט  לפתח את שירותי היחידה למצוינות אקדמית, להגדיל את 

ונכויות ואת היקף הסיוע הניתן במסגרת הסדנאות מספר שיעורי התגבור, את מספר הח

 לכתיבה אקדמית, הן בפקולטות השונות והן באופן פרטני, בשיתוף עם מורי היחידה. 

 

מודעות  בעלי סטודנטים 433החולפת  בשנה הפעילה היחידה למעורבות חברתית

קיימת מת הפעילות של תכניות. רחב במגוון קהילתית לפעילות ונכונות גבוהה חברתית

  והאזור. חיפה העיר ברחבי קהילתיים ובמרכזים ורווחה חינוך במסגרות

 

 בעם' 'אוניברסיטהתכנית  תשע"ח,  ל"בשנה היחידה שהתקיימו במסגרת הפעילויות בין

נוספים.  ותורמים לבנת דורון האוניברסיטה מתנאל, ידיד קרן ת,"בתמיכת ות המתקיימת

 עם מוחלשות אוכלוסיות מקרב ידיםתלמ 454 בשנה החולפת הפגישה התכנית

שונות )פסיכולוגיה, רפואה,  לימוד מבוא במגמות קורסי באמצעות האוניברסיטה,

  .משפטים(

 

 השתתפו )תלמידי תואר ראשון ושני( אשר סטודנטים 28-ב השנה תמכה רביד-רווה קרן

. כמו חברתית ואחריות מנהיגות אקדמית, מצוינות תכנית המנהיגות המשלבתב

 קורסים בין המשלבת ,פרקטיקה'-אקדמיה'תכנית סטודנטים מ 15-, תמכה הקרן בכן

, שונים ובארגונים במסגרות פרקטיקום מונחה לבין הרוח למדעי בפקולטה אקדמיים

השנה נפתחו שלוש קבוצות משימה ופרויקט  בהתאם להתקדמותם בלימודי התואר.

 וציואקונומי נמוך במערב העיר. קהילתי בשיתוף מתנ"ס ליאו באק, עבור נשים ממעמד ס

 

 אקדמית מנהיגות פיתוחוהכשרה ל מלגות משולבת היחידה מפעילה בנוסף, תכנית

 תכנית ;מאיירס וקרן וקושליק קפלן משפחות המתקיימת בתמיכת הדרוזית העדה לבני

האוניברסיטה  ידידי אגודת בתמיכת ערבית-יהודית קהילתית מנהיגות לפיתוח

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

  .חברתי ופרקטיקום רלוונטיים רקע לימודי באמצעות, חברתית ומעורבות אחריות ולקידום
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מיזם   -תכנית "שאג"י השנה המשיכה היחידה למעורבות חברתית בהפעלתה של  

 מקבוצות בישראל. אחת יםשונ מגזרים חברתיים בין אשר מקדמת דיאלוג השבטים"

 צעירים לבין חילוניים סטודנטים המתקיימות במסגרת זו היא קבוצה המשלבת בין השיח

 סטודנטים במסגרתן שפה החרדית. בנוסף, קיימות קבוצות פעילות ללימוד בני הקהילה

 מלמדים יהודים וסטודנטים  הערבית השפה את יהודים מלמדים סטודנטים ערבים

 העברית.  את השפה םערבי סטודנטים

 

עם כניסתה של גב' לילי אוקסמן  לתפקיד מנהלת היחידה,  :היחידה לייעוץ פסיכולוגי

ד"ר אסנת שואן. היחידה   -בוצע גיוס רחב של אנשי צוות, לרבות הפסיכולוגית הראשית 

סטודנטים תוך התמקדות במיצוי הפוטנציאל האקדמי  400-העניקה השנה  שירותים לכ

 ור הערכתם העצמית, וסיוע בהפגת מתחים ומצבי דחק שונים. שלהם, שיפ

 

מעבר לעבודה הפרטנית עם הסטודנטים, היחידה מפעילה שירות מיוחד במעונות 

הסטודנטים, המוכוון לאיתור מוקדם של בעיות שונות. בנוסף, התקיים השנה בפקולטה 

פקולטתיים. מטרת למדעי הרווחה והבריאות, פיילוט במסגרתו הוענקו ייעוץ ותמיכה 

זיהוי ואיתור קשיים רגשיים, והגברת נגישותם של שירותי היחידה לייעוץ   -הפיילוט 

 פסיכולוגי ושל הדיקנט כולו, לסטודנטים ולחברי הסגל הזקוקים לכך. 

 

היחידה לייעוץ פסיכולוגי מלווה בנוסף את יועצות התיכון של בית הספר "הריאלי" וכן את 

הסוציאלית של הפנימיה הצבאית בבית בירם. שיתוף פעולה זה הפסיכולוג והעובדת 

מאפשר הרחבה של התשתית הממוקדת באיתור מוקדם של מצוקת המתבגרים כמו גם 

 של צוות המורים, והפנייתם לקבלת טיפול. 

 

 -1,100 כ בקמפוס ומחוצה לו, המציעים מעונות מתחמי מנהלת היחידה למעונות ודיור

לסטודנטים בעלי   מכינה נשואים, לתלמידי לזוגות ליחידים, ות דיוראפשרוי ומגוון מיטות

ובילוי,  מועדונים למפגש מתחם המעונות מציע  ולאורחים. ל"לסטודנטים מחו  מוגבלויות,

 כל מתוחזקים חדרי כביסה, מינימרקט ופאב. המעונות כגון שירותים  מחשבים, חדרי

  .אנרגיה צריכת מבחינת ביעילות תופעליםוחזותיים ומ תשתיתיים שיפוצים העת, עוברים

 

הדירות במעונות 'שקמה' שמחוץ לקמפוס,  50 בשנה שעברה הוחל בפרויקט לשיפוץ 

הצפוי להסתיים  בעוד כשנתיים. לקראת השנה הקרובה יוחל בפרויקט רב שנתי לשיפוץ 

 . 2000חדרי המקלחת במשכנות טליה שהוקמו בשנת  550 -כ

 

 ופעילויות חוגים  אירועים, המקיים ותוסס שוקק חברתי ותרבותי מרכז מהווים המעונות

העשרה באמצעות רכזים חברתיים, תוך שיתוף פעולה עם אגודת הסטודנטים וגורמים 

 לקידום תכנית הסטודנטים במעונות יהודית ערבית מפעילה למנהיגות נוספים. התכנית

 .במעונות המתגוררות המגוונות בין האוכלוסיות סובלנות
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 הרשות ללימודים מתקדמים

 
 2,870-דוקטורים חדשים ולכ 180 –בימים האחרונים העניקה האוניברסיטה תואר ל 

מוסמכים המצטרפים לקהילייה האקדמית. ציבור זה של אקדמאים היוצאים את שערי 

קמפוסית, עתיד להשפיע רבות על פניה של החברה הישראלית, -האוניברסיטה הרב

 כחברה משכילה ומתקדמת יותר.  ולתרום לטיפוחה

 

פקולטטית, הרשות ללימודים מתקדמים מהווה נדבך משמעותי -בהיותה מסגרת על

בהגשמתו של חזון ה'מולטיברסיטה'. הרשות אמונה על הענקת תשתית תומכת ומטפחת 

דוקטורט, וכן, על -עבור תלמידי מחקר הלומדים לקראת התואר השני, השלישי ובתר

ימודים חדשות במסגרת האוטונומיה המוענקת לאוניברסיטה על ידי פתיחת תכניות ל

 המל"ג. 

 

ברק, מספר -במהלך השנה  הובילה הדיקנית ללימודים מתקדמים, פרופ' לילי אורלנד

שינויים ברשות, אשר הציבו אותה בחזית העשייה האקדמית, תוך שהיא מתמקדת 

שה חדשנית זו הולידה מגוון בהענקת מסגרת תומכת וליווי אישי לתלמידי המחקר. גי

  :יוזמות ופעולות רוחביות וביססה את הרשות כבמה פתוחה לרעיונות חדשים

 

 המחקר, התקיים  ולתלמידי לתלמידות השנה פתיחת אירוע רכה' 'נחיתה

בשיתוף פרופ' לאה ויטנברג, יועצת הנשיא והרקטור להוגנות מגדרית. במסגרת 

ומיומנויות יישומיות לניהול קריירה האירוע הוצגו בפני המשתתפים כלים 

אקדמית, נערכה היכרות עם מגוון השירותים המוצעים על ידי האוניברסיטה 

 והתקיימה הדרכה ליצירת פרזנטציה אפקטיבית. 

 `Walking the Talk` לשוני לפיתוח מיומנויות אקדמיות שיזמה -יום סדנאות דו

מצטיינים. הסדנאות אשר נבחרת  'פרחי המחקר' ה Haifa Grad Teamוארגנה 

יועדו לכלל תלמידי המחקר, התקיימו בהנחיית חברי הסגל האקדמי הבכיר, ועסקו 

הכנת מצגת לכנס מדעי, כתיבת מאמרים וביקורת, הגשת בקשות  -במגוון נושאים 

 למענקי מחקר ועוד.  

 'במסגרת פעילות נבחרת 'פרחי המחקר', התקיים  'דוקטורנטים על הבר

רוע "דוקטורנטים על הבר", במסגרתו הרצו דוקטורנטים בהתנדבות לראשונה  האי

 בפאבים ברחבי העיר. 

 'קורס כלל אוניברסיטאי בהנחייתה של פרופ'  'מפגשים לחוקרים מתחילים

מיכל בירון אשר התקיים לראשונה במהלך השנה הנוכחית. היוזמה נועדה להקנות 

בפניהם דרכי התמודדות עם  לחוקרים צעירים אסטרטגיות חשיבה ותרגול ולהציג

 האתגרים הצפויים במהלך לימודי הדוקטורט ועם סיומם. 

 'במהלך סמסטר ב' התקיים 'פורום המלגאים' השנתי המפגיש  'פורום המלגאים

מלגאים חדשים ממגוון תחומים עם צוות הרשות, המציג בפניהם את פעולותיה 

 ואת שירותיה. 
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לימודים הנוכחית תעניק הרשות ללימודים מתקדמים בשנת ה :מלגותבזכייה במענקים ו

מש"ח. זאת, במקביל לזכיותיהם של תלמידי המחקר  26.5 -מלגות בסך כולל של כ

במלגות ובמענקי מחקר תחרותיים, וכן במלגות מתקציבי חוקרים ויחידות אחרות. סך 

 מש"ח.  35-ידי הרשות ללימודים מתקדמים עומד על כ-המלגות המנוהלות על

להלן כמה מן המלגות ומענקי המחקר התחרותיים הבולטים שהתקבלו בשנה החולפת 

 לתמיכה בסטודנטים לתארים מתקדמים:

  1,117,000מלגות קרן עזריאלי בסך כולל של  ₪ 

 מלגות קרן צוקרמן עבור תכנית המנהיגות למקצועות ה-STEM  בסך כולל של

925,000 ₪ 

 1,176,470גות ות"ת( בסך כולל של מלגות ממקורות ממשלתיים )לא כולל מל ₪ 

  480,000מלגות קרן אדמונד דה רוטשילד בסך כולל של ₪ 

  430,000מלגות לסטודנטים מצטיינים מקרב החברה הערבית בסך כולל של ₪ 

  מלגות המועצה להשכלה גבוהה )ות"ת( לדוקטורנטים מצטיינים מהפריפריה

 ₪  901,531ולעידוד בינלאומיות בסך כולל של 
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