
  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

  תוכנית           
 

 , אלא אם צוין אחרתאנגליתהאירועים יתקיימו בשפה ה* 

  
 )אירועים נוספים(  2019במאי  27באייר תשע"ט,  ב, כ"נייום ש

 
 למוזמנים בלבד() ועדת היגוי 13:00-12:00

 , מגדל אשכול27חדר ישיבות, קומה 
 

  אסיפה כללית של חברי הוועדות  15:30-13:30
 אשכול מגדל, 29 קומה, הסנאט אולם

 
 טטקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה תשע" -הרשות ללימודים מתקדמים  19:30-18:00

 * בעברית עם תרגום סימולטני לאנגלית

 חיפה ,138מרכז הכרמל, שדרות הנשיא  ע"ש רפפורט,חיפה אודיטוריום 

 , הקריה הרפואית לבריאות האדםערב הגאלה של רמב"ם 19:30

 האדם, הקריה הרפואית לבריאות רמב"ם

 

  2019 מאיב 28 ,טתשע"אייר ב גכ" יום שלישי,

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

 

11:00-09:30   “The University is Driving the Future of Haifa”  

   ישיבת מליאה ראשונה

   :, יו"ר חבר הנאמניםפרופ' אלפרד טאובר - דברי פתיחה -

 " בעבר ושאו פניכם לעבר העתידהכירו "

  : קליפורניה ,'לגקו ר, נשיא פיצפרופ' מלוין אוליברהרצאת אורח:  -

 "הגדרתם מחדש של יעדי ההשכלה הגבוהה בעידן של קיטוב פוליטי"

 ת חברים חדשיםהצג -

 , ראש העיר חיפהרותם-ד"ר עינת קליש דברים: -

חבר הנאמנים של אוניברסיטת אישור חבר הנאמנים להענקת תואר "פרופסור כבוד מטעם  -

 חיפה"

 2018/19אשרור מסגרת התקציב לשנה האקדמית  -

 30/9/2018אשרור הדוחות הכספיים ליום  -

של חבר הנאמנים 47-המושב ה  

9201י במא 72-30, חמישי-ניימים ש  

 

 ההשתתפות באירועים מותנית ברישום מוקדם



  
 
 

 

 

 
 
 

 יג'יוס-בשאיר פאהוםעו"ד דוח יו"ר ועדת ביקורת,  -

 

 

 

 בחירת יו"ר חבר הנאמנים -

 בלום ליבראד ,הנבחר יו"ר חבר הנאמנים ברד -

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 הפסקה 11:30-11:00

 

 המשך ישיבת מליאה 12:30-11:30

 :דברי פתיחה -

מה השגנו ולאן פנינו, מה תהיה השפעתה של : עתיד הקמפוס, נשיא: "פרופ' רון רובין 

 "חיפה על פני העיר ועל דמותה של מדינת ישראל לקראת ציון יובל להיווסדה אוניברסיטת

 מ"מ יו"ר הוועד המנהל, נדב שחר

 , רקטור גוסטבו משפרופ' 

פרופ' וונדי ל פרופסור כבוד מטעם חבר הנאמנים של אוניברסיטת חיפההענקת התואר  -

 החוג לשפה וספרות אנגלית  סנדלר,

, סגן פרופ' עדו יצחקירקטור, , פרופ' גוסטבו משע"י  טלשנת תשע" פרסי הרקטור הענקת -

 , המשנה לרקטורברזילי גדפרופ' ו נשיא ודיקן למחקר

  :ינתמצטימרצה 

 ביה"ס לטיפול באמצעות אמנויות, ר דפנה רגבד"

  :ות מצטיינותחוקר

חוקרים , החוג למערכות מידע; מור פלג 'פרופ, הפקולטה למשפטים; פרופ' מיכל גל

 : מצטייניםצעירים 

 , החוג למדעי המחשבצבי-ד"ר נגה רון ;, החוג למדעי המחשבד"ר אור מאיר

, ד"ר תמי הראל בן שחר: נתמצטיי הצעיר תלחוקר פרס דסטי ואתי מילרהענקת  -

  הפקולטה למשפטים

 

 , דוקטורנטית בחוג לפילוסופיהנועה איילוןמנחה: 

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 

 , המכון לאבולוציהלפרופ' אביתר נבו 90ציון יום הולדת  13:00-12:30
 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 
 לחברי חבר הנאמנים צהרייםארוחת   14:00-13:00

 זוכי הפרסים מדענים המפגש עם 
 בניין ראשי ,רחבת מוזיאון הכט

 



  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 לדגני ברהנחת אבן פינה לבנק הגנים   14:30-14:00

 ישראל / ארה"ב, פרופ' אלפרד טאוברו, בריטניה סר מיק וליידי דיוויסבתמיכת 

 

 למחקר, סגן נשיא ודיקן פרופ' עדו יצחקיברכות: 

 :הנחת אבן הפינה

 לאבולוציה, ראש המכון פרופ' ציון פחימה

 בנק הגנים לדגני בר , ד"ר תמר קרוגמן 

 

 , דוקטורנטית בפקולטה למשפטיםפיקל -רינה בודינצקי מנחה: 

 בסמוך לבניין הרב תכליתי ולבית הסטודנט ע"ש האטר

 

  TEDהרצאות בסגנון  16:30-15:00
 
 : לשם כבוד לפילוסופיהתואר ד"ר ה, מקבלת ארלא' סילביה  "רד

  "אודות האוקיינוס"
 

 : ביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני, רלי גודמן צ'רנובווד"ר ב
  "אסונות קדומים כתמרורים מצילי חיים"

 
   : מרכז לחקר האינטרנטהפקולטה לניהול וראש ה, פרופ' שיזף רפאלי

 " רשתבשאון דיגיטלי: על החיים ועל המוות "

 
 חוג להפרעות בתקשורת, דוקטורנטית בתמר טרוזמןמנחה: 

 בית הסטודנט ע"ש האטר ,0מה וק

 

 ואות יקיר הכרמל תואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבודהענקת  21:00-18:00

 קבלת פנים 18:00

 הענקת התארים  19:30
              

 

 ברכות:

 יו"ר חבר הנאמנים, בלום ליבראד

 רקטור, פרופ' גוסטבו מש

 

 ואר ד"ר לשם כבוד:ת

   , בריטניהאייזקסמ' ג'רמי 
  :יםמעטר

  , בריטניהסאדפיטר ק
 הרשות ללימודים מתקדמים ןדיק, ברק-פרופ' לילי אורלנד



  
 
 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

 ישראל ,אגמון-גילה אלמגור
  :יםמעטר

 ארה"ב / ישראל, צילי צ'רני
  דקנית הסטודנטים, ג'ני קורמןפרופ' 

 
 ארה"ב, ארלא' ד"ר סילביה 

 ים:מעטר
  ארה"ב / , ישראלג'יי רודרמן

 דיקן הפקולטה למדעי הטבע, פרופ' אדי ברקאי
 

 , ישראלביאר פרופ' רפאל
  :יםמעטר

 , ישראלעימאד תלחמי
 והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה דיקן ,עזאיזה פייסל פרופ׳

 

 , ישראלהשופטת דליה דורנר
 : יםמעטר

 , ישראלאורה סטיבה
 , דיקן הפקולטה למשפטיםאייל-גזלפרופ' אורן 

 
 , ארה"בילורי לוק

 התואר הוענק בארה"ב
 

 , איטליהביירו סטוקפרופ' אולי
 :יםמעטר

 ישראל, ירון ולר
 עמיר ע"ש שמואל והרטה החברה דעידיקן הפקולטה למ, גדות-פרופ' ערן ויגודה

 
 

 ביאר פרופ' רפאל: דברים בשם מקבלי התואר

 

 אות יקיר הכרמל: 
 חיפההעירוני תיאטרון ה

 מעניקים:
 , נשיאפרופ' רון רובין

 הקריה הרפואית לבריאות האדם ,רמב"ם מנהל ,הלברטל)מיקי( מיכאל ד"ר 

 תכנית אמנותית: תלמידי ותלמידות ביה"ס לאמנויות 

 

 : ותמנח

  החוג לאמנות יצירה, פרופ' איה בן רון

 החוג לפסיכולוגיה, צורי-פרופ' סימון שמאי

 

 לאנגלית סימולטני עם תרגום * בעברית

 , חיפה50, רח' פבזנר חיפה העירוני תיאטרוןה

 

https://www.rambam.org.il/about-rambam/rambam-managment1/rambam-managment/


  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

  2019 מאיב 29 ,טתשע"אייר  דכ" יום רביעי,

        

  ישיבת מליאה מסכמת  12:00-10:00

 פרופ' אלפרד טאובר סיכום המושב: -

 אישור החלטותודיון  -

 ליו"ר כבוד של חבר הנאמנים פרופ' אלפרד טאובר מינוי -

  , יו"ר חבר הנאמניםבלוםלי בראד דברי סיכום: -

 "עמית כבוד":  תוארענקת ה -

 ברק-ד"ר צפרירה בן  

 זיידאן עטשי שיח'   

 

 למדעי המדינה, דוקטורנטית בביה"ס יעל אשכנזי מנחה:

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, 207אולם 

 
 

  ארוחת צהריים  14:00-12:30

   :תצוגת מחקרים

- New family of proteins that promises to protect wheat and other plants from 
devastating diseases 

                 החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתיתיה ולאבולוצהמכון 

- Data and knowledge-based decision-support for patients with multiple 
disorders 

 החוג למערכות מידע

- Role of Emotional Processing in Art Therapy for Breast Cancer Palliative Care 
Patients 

  אמילי סגול באמנות ע"שמחקר לטיפול  מרכזו בית הספר לטיפול באמצעות אמנויות

- The association between meat and its cooking method with non-alcoholic fatty 
liver disease and insulin resistance  

 בית הספר לבריאות הציבור

 
- Modelling Anthropocene Trophic Cascades of the Judean Desert Ecosystem: A 

Hidden Dimension in the History of Human-Environment Interactions 
 בית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רניו רקאנטיליאון המכון ללימודי ים על שם 

- The Flagship Program for Combating Exclusion and Promoting Social Solidarity 
 דיקנאט הסטודנטים

 
 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, 0קומה 



  
 
 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

 

 . (MFAהגמר של בוגרי התואר השני באמנות )סיור בתערוכת 
 שרון פוליאקיןפרופ' אוצרת: 

 
 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכטרחבי 

 

 

  TEDהרצאות בסגנון   16:00-14:00

דוקטור לשם כבוד מטעם האוניברסיטה לשנת תשע"ח וסגנית יו"ר  ,צילי צ'רניברכות: 

 חבר הנאמנים

 המרצים: 

 : פחם-, מייסד ומנהל, הגלריה לאמנות אום אלסעיד אבו שאקרה

 "אמנות ככלי לשינוי חברתי"

 

 : SpaceIL, , מהנדסת מערכת מקטע קרקעירון-דניאלה גיא

 "המסע הישראלי הראשון לירח"

 

: יטחון לאומי, בית הספר הבינלאומיבתכנית ללימודי סטודנט לתואר שני בצ'רלס קולמן, 

 חלומות""כוחם של 

 

 חוג לשירותי אנושדוקטורנטית ב, שמילוביץ-און-נעמה ברמנחה: 

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט, 207אולם 

 

  חנוכת בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 17:00-16:00
  ארה"ב ,וקרן שריל ספנסרמוריס קנבר  בתמיכת

 

 :ברכות
 נשיא רובין, רון פרופ'
 והבריאות הרווחה למדעי הפקולטה דיקן עזאיזה, פייסל פרופ׳

 

 קביעת מזוזה: 
 באוניברסיטה  ע"ש הגאון מוילנה בית הכנסת, רב יוסף שטמלר הרב ד"ר

 , ארה"בבארי שרייגפרופ' 
 

 , בית הספר לבריאות הציבורשגיא-לברפרופ' שירה זמנחה: 
 

 לובי בניין הפקולטה למדעי הרווחה והבריאות 

 



  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 )למוזמנים בלבד( פרופ' אלפרד טאובר לכבודאירוע  21:30-19:30

 :ברכות
 , נשיאפרופ' רון רובין

 , יו"ר חבר הנאמנים בראדלי בלום

 לשעבר חיפה העיר אשר ,יהב יונה

 אגודת ר"יושנת תשע"ז וור לשם כבוד מטעם האוניברסיטה לדוקט ,קנדל-לנשטיין סוניה
 בגרמניה ידידי האוניברסיטה

  

 מור יניאתנחתא מוסיקלית: הכנר 

  החוג לבריאות נפש קהילתיתויד רועה, ידפרופ'  מנחה: 

 , מלון דן כרמל, חיפהאולם המלך שלמה

 

 )אירועים נוספים(  2019 מאי 30 אייר תשע"ט, הכ" ,חמישייום 

 

 קבלת פנים מטעם אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה  13:00-11:00

 ברכות: -

 נשיא רון רובין,פרופ'        

 , יו"ר חבר הנאמנים בראדלי בלום       

 , יו"ר אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניהקנדל-סוניה לנשטיין       

 , שגרירת גרמניה בישראל ד"ר סוזנה ואסים ריינר      

 הצגת הפרויקטים הנתמכים ע"י אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה -

 בהשתתפות: "ן צעירים ישראלים: זכויות וחובותיצירת חברה מועצמת למעפאנל: " -

, השרה לענייני משפחה, נשים, נוער, אינטגרציה והגנת הצרכן, ריינלנד פפאלץ, אן שפיגל

 גרמניה

 , הקליניקה לזכויות אדם בחברה, הפקולטה למשפטיםעו"ד סאמר קודחה

 סטודנטים מהתכניות החברתיות

 הענקת מלגות  -

 

 האטרבית הסטודנט ע"ש  ,0קומה 

  



  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 אירועים נוספים במהלך מושב חבר הנאמנים:

 

 בשפה האנגלית, אלא אם צוין אחרת * כל האירועים יתקיימו

 

  2019במאי  27יום שני, כ"ב באייר תשע"ט, 

 

 "אופקים חדשים באבולוציה" אבולוציה:למכון הכנס בינלאומי של  18:00-8:30

 אביתר נבו 'פרופשל  90-ה ולכבוד יום הולדת
 

 https://conferences.evo.haifa.ac.il/למידע נוסף: 

 אודיטוריום ספדיה, הבניין הרב תכליתי
 

 "הדקדוק של הגוף" : כנס בינלאומי של המעבדה לחקר שפת הסימנים 16:45-10:00

Components of Language and their Emergence 

 
 פרופ' וונדי סנדלרחוקרת ראשית: 

 

  The grammar of the body and its emergence :1מושב 

  The word, spoken and signed :2מושב 

 http://gramby.haifa.ac.il/index.php/home-2למידע נוסף: 

 
 , בית הסטודנט ע"ש האטר101אודיטוריום 

 

 ת התואר ד"ר לפילוסופיה לשם כבוד: , מקבלארלא' הרצאת ד"ר סילביה  17:00-16:00
  "אודות האוקיינוס"

 באירוח ביה"ס למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני
 

 אודיטוריום מוזיאון הכט, בניין ראשי

 

 

 

 

 

 

 

 

https://conferences.evo.haifa.ac.il/
http://gramby.haifa.ac.il/index.php/home-2


  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

  2019 מאיב 29 כ"ד אייר תשע"ט, יום רביעי,

 ביה"ס לקרימינולוגיה:   18:00-16:00
 רוע סיום חגיגי של כנס בינלאומי בנושא "משפט פלילי מרובה דלתות"יא

 בכירים במערכת אכיפת החוק הישראלית וחוקרים מובילים בהשתתפות 
 ממדינות שונות

 
 : 1מושב 

Doors to Where? Penal Policies and Reforms in the Next Twenty Years 
 

 : 2מושב 

The Israeli Criminal Justice System Today and Tomorrow: 

 Reflections Senior Officials 

 
 Criminology.pdf/2019http://bogcms.haifa.ac.il/images/bog :למידע נוסף

 
 הבניין הרב תכליתי אודיטוריום ספדיה,

 

  2019 מאי 30 כ"ה אייר תשע"ט, ,חמישייום 

 
 ג'ורג' וושינגטון ונשיא באוניברסיטת לחינוך הפקולטה , דיקןפרופ' מיכאל פויירהרצאת  14:00-12:00

 של וגדל ההולך "המחירב: "ארהב לחינוך הלאומית האקדמיה של לשעבר
 החינוכי"  המחקר של ועתידו האובייקטיביות: פילנתרופיה, ממשל

 

 לחינוך הפקולטה דיקן ,אלכסנדר פרופ' חנןדברי פתיחה: 

 ת לזכרם של פרופ' גבריאל סלומון הרצאת הזיכרון השנתי -באירוח הפקולטה לחינוך 

  ופרופ' אילן גור זאב

 , קומת הכניסה, בניין חינוך363חדר 

 

  

http://bogcms.haifa.ac.il/images/bog2019/Criminology.pdf


  
 
 

 

 

 
 
 

 

 

 תערוכות המוצגות בקמפוס במהלך מושב חבר הנאמנים

 
 מוזיאון הכט

 "המזוודה שנשכחה" – ממצאים מחפירות קולט בשבטה )1936-1933, 1938( נחשפים לראשונה
בשנות השלושים של המאה ה-20 ביצע האריס דנסקומב קולט, החוקר הארכיאולוגי הנודע, את החפירה הגדולה 

ביותר בשבטה מאז ועד היום, אשר ממצאיה הנדירים לא נחשפו מעולם. הם נותרו במזוודה שנשכחה בנמל חיפה. 
מאז, כמו בסיפור בלשי אמיתי, עברו הממצאים ידיים וגלגולים רבים, ובתערוכת 'המזוודה שנשכחה' נחשפים 

 עבור הקהילה המדעית והקהל הרחב לראשונה.
 אוצרים: ד"ר יותם טפר ופרופ' גיא בר-עוז

 
 "ניצולי השואה השוויצרים האחרונים"

נחשפים דיוקנאותיהם, סיפוריהם האישיים  הבשווייץ עדיין חיים בקרבנו. בתערוכ ניצולי שואה המתגוררים 86
 מתוך הניצולים האחרונים.  14והסרטונים העוצמתיים של 

ת לחקר השואה והוראתה לבנ-תערוכה זו הינה פרי שיתוף פעולה בין מוזיאון הכט, המרכז הבינלאומי ע"ש ויס
 , שגרירות שוויץ בישראל וקרן גמאראל. הבאוניברסיט

 survivors.ch/en-holocaust-swiss-https://www.lastלאתר התערוכה: 
 ייעוץ אוצרותי: ברנהרד גיגר ופסקל שנייטר, מוזיאון קורנהאוספורום, ברן

 
 2018ים בתחרות ליוצרים צעירים בתחומי האמנויות הפלסטיות לשנת תשע"ט/הזוכ - "רבדים של זהות"

ונועדה לעודד  1992התחרות השנתית ליוצרים צעירים של מוזיאון הכט נוסדה על ידי ד"ר ראובן הכט ז"ל בשנת 
אמנים צעירים בתחילת דרכם האמנותית. השנה שלושת הסטודנטים הזוכים פונים לאוסף הארכאולוגי של 

 מקום, לחברה ולתרבותזיאון כמקור השראה ומבקשים למצוא בו סימנים להשתייכות להמו

 העיר העתיקה סוסיתא נחשפת לראשונה – "אדמה רעדההפני של"
סיפורה של סוסיתא, במעבר שבין  .שנות מחקר בעיר העתיקה סוסיתא 18מסכמת התערוכה ארכיאולוגית 

  ישראל.התקופה האלילית להתבססות הנצרות בארץ 
 המכון לארכאולוגיה ע"ש זינמן, החוג לארכאולוגיה, ראש משלחת חפירות סוסיתא, אוצר: ד"ר מיכאל איזנברג

 

 ספריית יונס וסוראיה נזריאן

ברחבי הספרייה מוצגות תערוכות מגוונות של סטודנטים ואנשי סגל, ובכלל זה תצוגות בויטרינות לאורך מסדרון 
 קומת ה-600. 

 

 רחבי הקמפוס

 דיוקן המצולם והבניית הסלבריטאיות" –"דיקנס בעיני המתבונן 
תערוכת הצילום העוסקת בדיוקנו של הסופר צ'ארלס דיקנס בוחנת את עלייתה של תרבות הידוענים המודרנית. 
תהילתו של דיקנס תוארה על ידי אחד המבקרים המוקדמים כנסיקה מטאורית, אשר נשענה על אחד החידושים 

אוצר הצילומים חושף נרטיב מתפתח המתאר ידוען   (. 1839הצילום ) -של העת המודרנית  הטכנולוגיים
בהתהוות, ומספק הזדמנות לבחון קונספט יציר התעשייה, המטשטש את הגבולות בין דמות של הגאון הספרותי 

 עצמו לבין הטקסט שיצר.
 מחלקה לשפה וספרות אנגליתבינסטוק, האוצרים: ד"ר ליאון ליטווק, אוניברסיטת קווינס בלפסט; ד"ר זואי 

 ראשי , בניין 600 ה קומת הספרייה, חלונות מול מעבר

 

https://www.last-swiss-holocaust-survivors.ch/en


  
 
 

 

 

 
 
 

 

 חיפה" אוניברסיטת ,ראשי בניין -"בראשית
 . תכניתו של האדריכל אוסקר נימאיירמציגה את הקמת הבניין הראשי על פי חלק מהתערוכה 

 אוצרת: פרופ' שרון פוליאקין , מנהלת הארכיון,: רונה פרקיסהתערוכה יוזמת

 , בניין ראשי600-המרכזי, רחבת קומת ה הארכיון גלריית

 

 שרון פוליאקיןפרופ'  :תאוצר .(MFAתערוכת הגמר של בוגרי התואר השני באמנות )

 המשכן לאמנויות ע"ש ד"ר ראובן הכט 

 


