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6024במאי  62, ד"תשע איירב  ו"כ, שני יום  

   "אוניברסיטת חיפה בשטח"  42:44-80:34

 "העמותה לתיירות חיפה"בשיתוף עם 
 

   המכון של מחקרי פרויקט, ו"אונסק י"ע הוכרזש עולמית מורשת תרא ,מערות שמורת טבע נחל ,במערות הכרמל ביקור
 .ראש המכון ומנהלת החפירות באתר, עברון מינה' פרופ בהנחיית .ש זינמן"ע לארכיאולוגיה

 מנהל האצטדיון, אילן פוקסבהנחיית , יקור באצטדיון סמי עופר החדשב -

ש ליאון "בית הספר למדעי הים ע, (בהקמה) ראש החוג לטכנולוגיות ימיות, ר מורל גרופר"דבהנחיית  ,הים חיל בסיסב יקורב -
  רני'צ

  ארוחת צהריים -

 זיוית סרי : מדריכת הסיור

 47:34בשעה ( ליד בנק הפועלים)אוניברסיטה 9 ממלון דן כרמל ת הסעהיציא 
  

 דת ידידי האוניברסיטה בגרמניהקבלת פנים חגיגית בחסות אגו 88:34-88:34

 :ברכות

 נשיא, עמוס שפירא

 ר אגודת ידידי האוניברסיטה בגרמניה"יו, קנדל-סוניה לנשטיין

 ערבי-ראש המרכז היהודי ,יסיאראסם חמ' פרופ 

 :ופרויקטים תכניותהצגת  

 ערבית-למנהיגות קהילתית יהודית תכניתה 

 ת הלומדות לתואר מוסמךש ורנר אוטו לסטודנטיות ערביו"תכנית המלגות ע 



 

 
 

  חבר לספסל הלימודים"פרויקט" 

 ירוקה  מקונפליקט למעורבות עסקית: פרויקט קהילת הדרוזים והשמורה הביוספרית בכרמל 

  השמה לבוגרות האוניברסיטה מן המגזר הערביאתר 

  הענקת מלגות 

 פיתוח משאביםראש תחום פיתוח משאבים בינלאומיים באגף לקשרי חוץ ו, מיכאל מסינגר: מנחה 

 קמפוס האוניברסיטה, מעונות הסטודנטיםמועדון   

 

  ... " עם מעט עזרה מידידיי"   11:44-87:34
  חבר הנאמניםב של "הממושב הפתיחה חגיגית של   
 דיקנאט הסטודנטים והרשות ללימודים מתקדמים, בשיתוף עם אגודת הסטודנטים  

 יטההאוניברס יידידהסטודנטים שלנו מוקירים את 
  
 לפילוסופיה לשם כבוד  דוקטורמקבלת התואר , ליידי איירין האטר :אורחת כבוד 
 

 ר חבר הנאמנים"יו, אלפרד טאובר' פרופ: ברכות

 נשיא , עמוס שפירא 

 ראש העיר חיפה, יונה יהב 

 
 י אסנת"ע ,יובל חדש ולוטם רובינס :המעונות ידייר יםלסטודנט" אזרחות ישראלית למופת"הענקת פרס 

 מנהלת המעונות, ויינשטיין

 דיקן הסטודנטים, חנן אלכסנדר' פרופ: מנחים
 ל אגודת הסטודנטים"מנכ, דהן נופר 

 חיפה, 58הנמל ' רח, קמפוס הנמל            

 

6024במאי  62 , ד"ז באייר תשע"כ ,יום שלישי  

 התכנסות והרשמה   42:44-47:34
 בניין ראשי, מוזיאון הכט רחבת  

  :הדברי פתיח ישיבת מליאה ראשונה   84:34-42:44
 

 ר חבר הנאמנים  "יו, אלפרד טאובר' פרופ 

 ר חבר הנאמנים"ח יו"דו 

 הצגת חברים חדשים 

 ר חבר הנאמנים"בחירת סגני יו 

 ר הוועד המנהל לתקופת כהונה שנייה"אשרור מינוי יו 

 אשרור מינוי סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים 

 עמי אילון :ר הוועד המנהל"ח יו"דו 



 

 
 

 להשכלה גבוהה ועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה ר הו"יו ,מנואל טרכטנברג' פרופ ,אורח הכבוד תהרצא 

 בית הספר למדעי המדינה ,ראש המחלקה למנהל ומדיניות ציבורית ,ר דנה ושדי"ד: מנחה 

 בניין ראשי, אודיטוריום מוזיאון הכט  

 הפסקה  88:44-84:34

  מליאההישיבת המשך    81:44-88:44

 ר אביעד רובין"דל הענקת פרס דסטי ואתי מילר לחוקר צעיר מצטיין 

  עמוס שפירא: ח הנשיא"דו 

 י'דוד פרג' פרופ: רח הרקטו"דו 

 איתן אדרס: ר ועדת ביקורת"ח יו"דו 

 בניין ראשי, אודיטוריום מוזיאון הכט             

 

 הוועדה לענייני סטודנטים    83:88-81:88

 דיקן הסטודנטים, חנן אלכסנדר' פרופ: ר"יו  

 ר אגודת הסטודנטים"יו, יוסי מזרחי  

 בניין ראשי, אודיטוריום מוזיאון הכט             

 לפקולטה לחינוך שנה 40לציון אירוע    80:44-83:34

 דיקנית הפקולטה לחינוך, ברק-לילי אורלנד' פרופ: דברי פתיחה  

 ראש החוג ללקויות למידה ,תמי קציר' פרופ                                            
 
 רקטור, י'דוד פרג' פרופ: ברכות  
 וליס'ראש מועצת ג, סלמאן עמאר                            

 בניין ראשי, 844-רחבת קומת ה     

 ארוחת צהרים 88:44-80:44

 בניין ראשי, 844-רחבת קומת ה  

 ם אקדמייםהוועדה לענייני   85:88-88:44
 רקטור, י'דוד פרג' פרופ :ר"יו  
 אשכול מגדל, 34קומה , עופראביבה וסמי מצפור   

 הפסקה  85:88

 ופיתוח משאבים מנהל, פיתוח פיסי, ועדת כספים   87:44-85:34

 נשיא, עמוס שפירא :ר"יו 

  ל"סגן נשיא ומנכ, ברוך מרזן 

 סגן נשיא לכספים ופיתוח עסקי, שוקי שי 

 סגן נשיא לקשרי חוץ ופיתוח משאבים מ"מ ,ןרחל קברמ 

 מגדל אשכול  ,34קומה ,מצפור אביבה וסמי עופר            

 87:34 לשעה תארך עדעשויה לה הישיבה* 



 

 
 

 :קבל התואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבודמ, סטפן רייף' הרצאת פרופ   87:34-88:34

   "Is the Study of Medieval Jewish Prayer a Dull Topic?"  

 חקר הגניזה הקהיריתלראש המרכז , אפרים לב' פרופ :ברכות  

 אודיטוריום ספריית יונס וסוראיה נזריאן  

 ס "עם סטודנטים מביה, מקבל התואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד, מפגש של השחקן חיים טופול  87:34-88:34

  לאמנויות ומהפקולטה למדעי הרווחה והבריאות  

  ר ראובן הכט"ש ד"ע המשכן לאמנויות, 148 אולם  

  טקס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד   11:34-82:44

 בניין ראשי, אודיטוריום מוזיאון הכט 

 קבלת פנים  82:44

 טקס הענקת התארים  82:34

 ארוחת ערב חגיגית   18:44

 

 :דברים

 חבר הנאמנים ר"וי, אלפרד טאובר' פרופ

  נשיא, עמוס שפירא

 רקטור, י'דוד פרג' פרופ

  

 :מקבלי התואר

 דרום אפריקה, פרדריק ווילם דה קלרק

 : מעטרים

 חבר הנאמניםבחבר  ,מיק דייויס

 סגנית נשיא ודיקנית למחקר, מיכל ירושלמי' פרופ

 

 בריטניה, ליידי איירין האטר

 : מעטרים

 מאנגליה ידיד האוניברסיטה, אק נוח'ז

 ודנטיםדיקן הסט, חנן אלכסנדר' פרופ

 

 שוויץ9הונג קונג, ר ארנסט שטראוס"ד

 :מעטרים

 ב"רהאמ ידיד האוניברסיטה ,רנאטו שטראוס

 משנה לרקטור, פרלה ורנר' פרופ

 

 בריטניה9ישראל, סטפן רייף' פרופ



 

 
 

 : מעטרים

 אנגליה, 'קיימברידג אוניברסיטת, בארי לנדי

 דיקן ללימודים מתקדמים, יצחק הרפז' פרופ

 

 ישראל, חיים טופול

 : מעטרים

 ר קרן לאוטמן"ר חברת דלתא גליל ויו"יו, נעם לאוטמן

 דיקן הפקולטה למשפטים, גד ברזילי' פרופ

 

 צרפת, וליה קריסטבה'ג' פרופ

 : מעטרים

 ב"ארה, ברקליקליפורניה ביברסיטת אונ, מארק יודוף' פרופ

 הפקולטה לחינוך ניתדיק, ברק-לילי אורלנד' פרופ

 

 ישראל, אורי לוברני

 : מעטרים

 קנדהטה בידידי האוניברסיר אגודת "יו, סדובסקי. מרוין א

 דיקן הפקולטה לניהול, יוסי יגיל' פרופ

 

 ברזיל, סלסו לאפר' פרופ

 : מעטרים

 בברזיל( המיועד)שגריר ישראל , ר רדא מנצור"ד

 דיקן הפקולטה למדעי החברה, גוסטבו מש' פרופ

 

 פרדריק ווילם דה קלרק: דברים בשם מקבלי התואר

 אור וסניה קרויטור'דוד ד : קטעי שירה ונגינה 
 וליאור שלום לורן שחאדה    

 דרוואשי אחמדואמיר אברהם , פסי קסל    
 

 עודד בן עמי  : מנחים 
 הפקולטה למשפטים, רכז למשפט וטכנולוגיההמ, זיו-ר שרון בר"ד  

 
 בשפה העברית וילווה בתרגום סימולטני לאנגלית יערךהטקס * 

http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92'
http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A7%D7%99%D7%99%D7%9E%D7%91%D7%A8%D7%99%D7%93%D7%92'


 

 
 

 

6024במאי  62 , ד"ח באייר תשע"כ ,יום רביעי  

 יום דיונים - "6062אוניברסיטת חיפה "   80:44-42:44

o ר חבר הנאמנים"יו ,אלפרד טאובר' פרופ: דברי פתיחה 

o ב"אגודת ידידי האוניברסיטה בארה ר"יו סגנית, אןר שרון נזרי"ד: ברכות 

o ב"ארה, ברקליב קליפורניהאוניברסיטת , רק יודוףאמ' פרופ: הרצאת אורח: 

 Higher Education: An American Perspective on the Future of Post-Secondary Education in a 

Radically Changing Global Environment." 

o  נשיא, עמוס שפירא: כלה הגבוההבהשהצגת מגמות 

 הפקה ומדיה תקשורתית, מומחה לשיווק, גלעד עדין: מנחה 

 ש האטר"בית הסטודנט ע, 848אודיטוריום   

 מקבילות קבוצות דיון : 

 830חדר  ת ובינלאומיותולאומי, אזוריותמנקודות מבט של אוניברסיטת חיפה והחברתי הגיאו פוליטי  התפקיד -

 חבר הנאמניםבחבר , פיטר רוזנבלט: ר"יו

 דיקן הסטודנטים, חנן אלכסנדר' פרופ: מנחה אקדמי

 848חדר  לעתידמגמות : אסטרטגיות חינוכיות -

 חבר הנאמניםה בחבר, קנדל-סוניה לנשטיין: ר "יו

 דיקנית הפקולטה לחינוך, ברק -לילי אורלנד' פרופ: מנחה אקדמית

 118חדר  מבט אל העתיד: יוזמות במחקר -

 חבר הנאמניםבחבר , ריינר סילבראייזן' פרופ: ר"יו

 משנה לרקטור, פרלה ורנר' פרופ :יתדממנחה אק

 ש האטר"בית הסטודנט ע        

 ארוחת צהרים 88:44-80:44
 ש האטר"מועדון בית הסטודנט ע, 4קומה   

 "גן תורמים"פינה להטקס הנחת אבן    88:34-88:44
       ר חבר הנאמנים"יו, אלפרד טאובר' פרופ :הנחת אבן הפינהדברי פתיחה ו  
        הוקרת תורמי האוניברסיטה  

 ס למדעי המדינה"ביהבולסוציולוגיה ואנתרופולוגיה  בחוג טודנטיתס ,מי'ליאן נג :מנחה  
 בניין רב תכליתי, רחבת הטקסים             

 ה קס הענקת תואר דוקטור לפילוסופיטל עות מרחבת הטקסיםהס  88:08



 

 
 

 ד"לפילוסופיה תשע טקס הענקת תואר דוקטור   14:34-85:34
 הרשות ללימודים מתקדמים   

 יונה יהב, במעמד ראש העיר חיפה   

 נשיא, עמוס שפירא : ברכות
 רקטור, י'דוד פרג' פרופ 
 דיקן ללימודים מתקדמים, ק הרפזחיצ' פרופ 

 : בתכנית  

       "גן האם"התכנסות בקונכיית  85:34
 לאודיטוריום חיפה" גן האם"תהלוכה אקדמית מ  88:34

  (87:44דלתות הכניסה ינעלו בשעה )כניסת הקהל לאודיטוריום חיפה     88:08

 ברכות  
 הכתרה והענקת התואר  
 אריאלי-ר ניבי גל"ד: המסיימים תדבר נציג  
 ל קווארטטוקאןאנסאמב: תכנית אמנותית  

 "שילובים קוליים"להקת     
 הטקס תתקיים קבלת פניםבתום   
 
 חן-ר קרן אור"ד: מנחה  

 חיפה ,837שדרות הנשיא , מרכז הכרמל ,ש רפפורט"עחיפה אודיטוריום             

 חגיגית  קבלת פנים 11:44-14:34
 (מוזמנים בלבדל) ב"ה בארהיטבחסות אגודת ידידי האוניברס  

 מלון דן כרמל                 

" פגוש את האוניברסיטה" – 6024במאי  62, ד"תשעט באייר "כ, יום חמישי  

 פעילויות מקבילות -"להיות סטודנט ליום אחד"   84:88-47:08

  החוג לניהול משאבי טבע וסביבה, ילוןאופירה א 'פרופ: מרצה". מערכות ניהול סביבתיות"שיעור בקורס  -
  ייקובס'בניין ג, 148 חדר 

 בניין ראשי ,1קומה   ראש המרכז, רבקה יהב' פרופ בהנחיית, ען הקהילהלמ -תחומי-הביןסיור במרכז הקליני  -

 ביולוגיה"בנושא  ,סמינר מחלקתי לדוקטורנטים של המכון לאבולוציה והחוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית -
 ליאון בלאושטיין' פרופ בהנחיית ,"ואקולוגיה אבולוציונית 

 :הסטודנטים שיציגו את עבודותיהם
 (אברהם קורול' פרופ: מנחה) צרפתירענן 

 (משה ענבר' פרופ :מנחה)י אר-מתן בן
 (ציון פחימה' פרופ :מנחה) הואנג לי

 (אמוץ דפני' ופרופ ליאון בלאושטיין' פרופ: מנחים) עמיאל וסל
                

 ציון פחימה' פרופ :ראש המכון לאבולוציה
 רשף רמי ר"ד :ראש החוג לביולוגיה אבולוציונית וסביבתית

 בניין רב תכליתי, המכון לאבולוציה ,חדר ישיבות



 

 
 

 מ"בע ההחברה הכלכלית של האוניברסיט –" כרמל"ו בשיתוף עם רשות המחקר, הצגת מחקרים באוניברסיטה  88:34-84:34
 

 שוניםמחקר עם חוקרים וסטודנטים המייצגים תחומי  יםמפגש

o גשל הקולטן לגלוטמט מסו שפעול, אדי ברקאי' פרופGluR6   ככלי לתיקון נסיגה קוגניטיבית  הנלווית לזיקנה ולמחלת
 האלצהיימר

o רתימת המערכת החיסונית כטיפול חדשני לסרטן גרורתי, ר עמירם אריאל"דור דלית ברקן "ד 

o שיפור הבריאות הנפשית בקרב קהילת הפליטים האפריקאים בישראל: מהישרדות לשגשוג, עמית ברנשטיין' פרופ 

o (י סגל המרכז"יוצג ע) תוכנת האצת קריאה ,ל"ז ברזניץצביה ' פרופ 

o כלים מבוססי מחשב להערכה התפתחותית מוקדמת של תינוקות בסיכון, ר חגית פרידמן"ד 

o פרויקט מחקרי בינתחומי המשלב : בתנשמות להדברת מכרסמים בישראלשימוש , רטר'ר מוטי צ"עדו יצחקי וד' פרופ
  ות ציבוריתשמירת טבע ומודע, חקלאות ידידותית

o הבל פה של יונקים מציל חיים, משה ענבר' פרופ 

o מרכז אמילי סגול למחקר בטיפול באמנויות, ויזל-רחל לב' פרופ 

o אבולוציה של שנה מיליון 844 :משוכלל אך פשוט מבנה( צורבים) מדוזות, ר תמר לוטן"ד 

o תאי גזע והרגנרציה של גוף שלם מפיסת כלי דם, ר רמי רשף"ד 

o שחזור הנוף התרבותי של ארצות המקרא: לגלות את תיבת נח, ר ליאור וייסברוד"דו עוז-רגיא ב' פרופ 

 בניין ראשי, רחבת מוזיאון הכט 
 

 מוזיאון הכט ל 00-היובל טקס לציון    83:44-81:44

 קרן הכטהנהלת  ר"יו, רי זסלרהר "ד :אורח הכבוד 

 נשיא, עמוס שפירא: ברכות 

 : תערוכותה פתיחת             

 34 צילומים מארכיון המוזיאון: מוזיאון הכט יסודשנה ל 

  אוספי המוזיאוןסטודנטים לאמנות יוצרים בהשראת 

  הענקת פרסים מטעם קרן הכט לסטודנטים יוצרי העבודות המצטיינות

 קלרב נדראלכס: עוגבבנגינה  יקטע

  ןמנהלת ואוצרת המוזיאו ,עפרה רימון :מנחה 

 בניין ראשי, וזיאון הכטמ אודיטוריום            

 
  ארוחת צהרים   80:44-83:44

 בניין ראשי, רחבת מוזיאון הכט             
 

 ישיבת מליאה מסכמת   88:34-80:44

  1418אוניברסיטת חיפה "יום הדיונים  סיכום" 



 

 
 

 ר חבר הנאמנים"יו, אלפרד טאובר' פרופ ידי-לע חבר הנאמנים סיכום מושב  
 

 מדעי הרוחהפקולטה ל, החוג להיסטוריה כללית, ר ערן שלו"ד: מנחה 

 בניין ראשי, אודיטוריום מוזיאון הכט             
 

 צורות חדשות של המרי :ר לפילוסופיה לשם כבוד"מקבלת תואר ד, וליה קריסטבה'ג' פרופ הרצאת    87:44-88:44
   
 לחינוך הפקולטה, גולדן דבי ד״ר: מנחה  
  
 דיקנית הפקולטה לחינוך, ברק -אורלנד לילי' פרופ: דברי פתיחה  

 בניין ראשי, אודיטוריום מוזיאון הכט           
 

 1488ביוני  0-1: ג של חבר הנאמנים"להתראות במושב המ

 



 

 
 

 תערוכות המוצגות בקמפוס במהלך מושב חבר הנאמנים

 

 מוזיאון הכט

 : מוזיאוןלשל  34-יובל ה תערוכות לרגל

 . 8270שנת המתארת את פעילות המוזיאון מאז היווסדו ב, וזיאוןתערוכת צילומי ארכיון המ -

 
  ובאוסף האמנות של  הארכיאולוגיבאוסף   עבודות שיצרו בהשראת פריטים נבחרים של תערוכת סטודנטים מהחוג לאמנות יצירה -

 . אגב יצירת שיח מרתק עמם, המוזיאון

  

 ספריית יונס וסוראיה נזריאן

 .האמנית שרה מלצר -  "כפולת פנים חובת הזיכרון במציאות"
  .שרון פוליאקין: אוצרת 
 התערוכה מיטלטלת בין עולם דינאמי וחי לעולם הדמויות השוקעות כפצע פתוח אל אופל השכחה 

הייתה מרצה באוניברסיטת חיפה ומרכזת צוות לכתיבת תכניות לימודים לשילוב . חברת סגל האוניברסיטה לשעבר –ר שרה מלצר "ד
 המופעלות, יות בהוראהאמנו

 רחבת הכניסה .ם-במערכת החינוך בישראל בשיתוף האגף לתכניות לימודים במשרד החינוך בי 
 

 אולם הקריאה. ס לאומנויות"סטודנטית לתואר שני בביה –תערוכת צילומים של הסטודנטית מהא אבו חוסיין 
 
  סגל וסטודנטים –של חברי קהילת האוניברסיטה אוסף צילומים של הספריה מבעד לעדשת המצלמה  –" מצלמים ספריה"

 האולם המרכזי 
 

"HAPPY HOUR "–  במסדרון המקשר בין מוזיאון )חלונות הספריה  ס לאומנויות"סטודנט לתואר שני בביה, של הסטודנט יובל שפירא
 (544הכט ורחבת ה 

 

 ר ראובן הכט"ש ד"המשכן לאמנויות ע

 (MFA) של התואר השני באמנות יריעשערוכת הגמר של בוגרי המחזור הת -

 בעשר שנותיה   MFA  -תערוכת יצירות נבחרות של בוגרי תכנית ה -

 

 רחבי הקמפוס

Creating hope  - רחל ' בראשות פרופ, התערוכה מתעדת את עבודתם וחוויותיהם של חברי סגל ובוגרי בית הספר לטיפול באמנויות
התערוכה כוללת צילומים ונרטיבים . בפיליפינים( לאחר פגיעת טייפון יולנדה)י אורמוק במחנה הפליטים קקומה בקניה ובא, ויזל-לב

 .וסרט תיעודי שהופק ונתרם על ידי אורנה שוסטביץ, של הבוגרים והמדריכות
 שרון פוליאקין' פרופ: אוצרת התערוכה

 ארגון הומניטרי לסיוע בעולם השלישי ,בשיתוף פעולה עם ישראייד
 מגדל אשכול, 8ומה ק, לובי המעליות

 

 :אוצרת. וצילם רבות את ראשית האוניברסיטה 84 -וה 54 -שהיה ידוע בחיפה בשנות ה, תערוכת תמונות של הצלם אוסקר טאובר
ניין ב, 544 -ה תקומ, גלריית הארכיון המרכזי .מנהלת הארכיון, בהפקת רונה פרקיס. ס לאמנויות"ראש ביה, שרון פוליאקין' פרופ
 יראש

 
 בעולם האסלאם מסעות

מדינות רוב ומדינות  83-ב, התיכון-מרצה בחוג להיסטוריה של המזרח, יצחק ויסמן' התערוכה מבוססת על התמונות שצילם פרופ
אכסניה צופית או , בכל מדינה מוצג מסגד אופייני אך מיוחד. מיעוט מוסלמיות ועל הסיפורים שיש בהם מעט מן ההרפתקנות שחווה

אך גם את , יחד מציגה התערוכה את אחדות האסלאם כדת ייחוד האל ומצוות היסוד. נשים ופעילויות מיוחדותאנשים ו, קבר קדוש
 .  המגוון העצום של גילוייה במרחב



 

 
 

 (מול בנק הפועלים)בניין ראשי , קומת הכניסה, גלריית המעבר
 

  40הפקולטה לחינוך חוגגת 
וכן צילומים של דמויות והווי משותף , פעילות העשירה והמגוונת של הפקולטההתערוכה כוללת צילומים היסטוריים ועכשוויים של ה

.של סגל וסטודנטים  

 ר תמר אלמוג"ד: אוצרת התערוכה
 (מול בנק הפועלים)בניין ראשי , קומת הכניסה, גלריית הרוח הישראלית
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