ליידי איירין האטר
איירין נולדה באמסטרדם בשנת  ,1948ימים ספורים לאחר הקמת מדינת ישראל ,לאב הולנדי ולאם בלגית .הסמיכות שבין הקמת מדינת היהודים
ולידת בתם ,וכל זאת שנים ספורות לאחר תום מלחמת העולם השנייה ,הביאו את ההורים לקרוא לה על שם אלת השלום היוונית.
איירין האטר שלטה כבר בגיל צעיר בחמש שפות ,וזאת בזכות הרקע הרב תרבותי שלה ,אשר תרם גם לסקרנותה הרבה ללמוד ולהכיר תרבויות
ומקומות שונים בעולם.
בשנות ה– 60הגיעה איירין האטר ללונדון במטרה לשפר את האנגלית שלה .שם נישאה ,והיא אם לשני ילדים וסבתא לשני נכדים .נישואיה למוריס
האטר מזה  30שנה קשרו בין משפחותיהם ,הילדים ,הנכדים והנינים.
בני הזוג פועלים רבות לקידום מטרות חברתיות ,המרכזית שבהן  -הנגשת החינוך לצעירים בעלי רקע שונה במטרה לשפר את חייהם .על פעילות
זאת הוענקו לבני הזוג תארי אצולה  -סר מוריס וליידי איירין האטר .האמונה הבלתי מתפשרת שלהם בכוחו של חינוך לשנות את העתיד מתבטאת
גם בפעילותם במסגרת רשת "אורט" ובתרומתם להקמת בתי ספר של הרשת ברחבי העולם.
איירין תורמת מזמנה לשורה ארוכה של ארגונים נוספים .למעלה מ– 10שנים היא פעילה ב–" ,"Jewish Careארגון הצדקה הגדול בבריטניה אשר
מסייע לקשישים ובעלי מוגבלויות .ליידי איירין וסר מוריס תרמו גם לארגון הסיוע העולמי ,ה– ,World Jewish Reliefלצורך הקמתו של "אתר
ההתנגדות היהודית בשואה" לזכר אביה של איירין שהיה פעיל במחתרת הצרפתית.
הזוג האטר נמנה עם ידידיה הוותיקים והנאמנים ביותר של אוניברסיטת חיפה והאוניברסיטה חבה להם תודה גדולה .לחיבור הנדיר היה אחראי
פרופ' אבנר רבן ז"ל ,מי שהקים את החוג לציוויליזציות ימיות באוניברסיטה ו"הדביק" את בני הזוג באהבה לים ובעיקר לחקר הים.
בני הזוג תרמו לאורך שנים למכון רקנאטי ללימודי ים באוניברסיטה ,שאיירין מכהנת כיום כחברת הוועד המנהל שלו ,ואשר במסגרתו הוקמה גם
מעבדת סר מוריס וליידי איירין האטר לחקר חופים ונמלים .השניים תורמים למלגות לסטודנטים ולפעילויות נוספות למען רווחת הסטודנטים
במסגרת דיקנאט הסטודנטים .בשנת  2010נחנך בית הסטודנט ע"ש האטר ,המגלם את מחויבותם העמוקה של איירין ומוריס לסטודנטים
ולאוניברסיטה.

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

לאיירין האטר
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על מחויבותה העמוקה למען הנגשת חינוך לצעירים שגורלם לא שפר עליהם ולמען
קידומם ,מתוך הבנה שזו הדרך לעתיד טוב יותר לחברה בישראל ובעולם; על מעורבותה
ותמיכתה ברשת "אורט" העולמית ובפתיחתם של בתי ספר רבים ברחבי העולם; על הסיוע רב
השנים לסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ,הן בהענקת מלגות והן באמצעות הסיוע בהקמת בית
הסטודנט ע"ש האטר; על היותה בין הראשונים להכיר בחשיבותו של חקר הציוויליזציות הימיות,
ועל תרומתה להיות אוניברסיטת חיפה הגוף המוביל כיום את חקר הים בישראל.
ניתן בחיפה ,ישראל
כ"ז באייר תשע"ד 27 ,במאי 2014
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