
סמי סגול
סמי סגול נולד בטורקיה וכילד עלה עם משפחתו לישראל. בראשית שנות ה–80 קיבל סמי סגול לידיו 
את ניהול חברת "כתר פלסטיק", החברה אותה הקים אביו יוסף סגול בראשית שנות ה–50 ובראשה 
הוא עומד  עד היום. בראשותו הפכה כתר לאחת המובילות בעולם  בתחומי הייצור והשיווק של  מוצרי 
צריכה מפלסטיק. החברה זכתה לפרסים ישראליים ובינלאומיים על חדשנות, פריצת דרך ועוד. בין 
השאר "כתר פלסטיק" היא כלת פרס התעשייה מטעם התאחדות התעשיינים, על הישגים יוצאי דופן, 
ופרס לורד זיו על פיתוח יחסי המסחר בין ישראל לבריטניה. כיום מונה הקבוצה 30 חברות ומפעלים 

בישראל, בארצות הברית ובאירופה ומחזור המכירות השנתי שלה חצה את רף מיליארד הדולר. 

ובחיזוק  ודו–קיום  במקביל לפעילותו העסקית משקיע סגול רבות בתרומה לקהילה, בקירוב לבבות 
הפריפריה. מתוך תפיסת חשיבותה של התעסוקה לצמצום הפערים, הוא העביר לצפון הארץ את מרכז 
הפעילות התפעולית של "קבוצת כתר", וכיום פועלים בכרמיאל, יוקנעם, ואלון תבור  שבעה מפעלים 
של החברה, המעסיקים יותר מ–1000 עובדים. "קבוצת כתר" שמה דגש על קבלת עובדים מכל מגזרי 
החברה — עולים חדשים וותיקים, יהודים, דרוזים, מוסלמים ונוצרים. על פי תפיסת עולמו של סגול 
מקפידה "קבוצת כתר" לפתוח בישובי הפריפריה מפעלים התורמים ליצירת מסגרת חברתית וחינוכית 

ליישוב כולו.

תחום נוסף לו מעניק סגול חשיבות רבה, יחד עם רעייתו טובה, הוא תחום החינוך.  הוא נמנה עם מקימי "מפעלות חינוך וחברה של הפועל ת''א", עמותה 
חברתית המפעילה תכניות ארציות המשלבות פעילות ספורטיבית עם לימודים ופעילות חברתית–חינוכית. כ–20,000 ילדים פועלים ב–400 נקודות ישוב בארץ. 

העמותה זכתה להכרה בינלאומית ובשנה האחרונה בלבד הוענקו לה 3 פרסים בינלאומיים יוקרתיים. 

סגול תרם להקמת מרכז "כתר פלסטיק לחקר דיגום דיגיטלי" במכללת שנקר והקים בשנת 2006 את dvision, פרויקט פורץ דרך למצוינות בפיתוח, עיצוב 
וחדשנות הקולט בכל שנה 30 מעצבים ומהנדסים מצטיינים ממוסדות ההשכלה הגבוהה המובילים בארץ ובעולם, מקנה להם התמחות בסביבת עסקים גלובלית 
ומלגה מלאה להמשך לימודיהם. טובה וסמי סגול תורמים מדי שנה אלפי מלגות לתלמידי תיכון, מלגות בהיקף רחב לתלמידי דוקטורט באוניברסיטאות 

בישראל ומממנים פרויקטים ופעילויות שונות במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל בכלל ובאוניברסיטת חיפה בפרט. 

בשנים האחרונות מקדם  סמי סגול את  חקר המוח בישראל. בין השאר הקים את המרכז למדעי המוח ע"ש יוסף סגול במרכז הרפואי ע"ש שיבא בתל–השומר, 
מימן את מחקריהם ולימודיהם של תלמידי דוקטורט ישראליים בתחום המוח ותמך בפרויקטים וחברות שעניינם קידום חקר המוח בישראל. 

סגול הוא חתן פרס הכלכלה ע"ש רמניסיאנו לשנת 2008 מטעם אוניברסיטת תל–אביב. משנת 2008 הוא מכהן כנשיא כבוד של הנהלת לשכת המסחר      
ישראל–צרפת, ובשנה שעברה הוענק לו בפריז אות לגיון הכבוד הצרפתי על תרומתו לכלכלה הצרפתית ופועלו לחיזוק קשרי ישראל–צרפת. 



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לסמי סגול
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על תרומתו רבת השנים לחוסנה הכלכלי של מדינת ישראל ועל חלקו הגדול בשדרוג התעשייה הישראלית והפיכתה לשחקן 
מרכזי  בכלכלה העולמית; על מעורבותו העמוקה למען חיזוקה וקידומה של החברה בישראל, צמצום הפערים בה ורווחתה  של 

הפריפריה, ערכים עליהם מושתתת  אוניברסיטה חיפה; על הבנתו את חשיבות החינוך כמנוף לחיזוקה של מדינת ישראל, הן כלפי 
חוץ והן כלפי פנים, ועל העשייה הרבה בתחום זה; על תרומותיו לחקר המוח ולתלמידי המחקר באוניברסיטת חיפה ולאוניברסיטה 

בכלל, תרומות אשר מאפשרות לה לעמוד בחזית המחקר המדעי בארץ ובעולם.
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