
שמואל )פול( עמיר
לאוניברסיטת  נדיב  ותורם  ידיד  אנג'לס,  לוס  יהודי  קהילת  מראשי  ופילנטרופ,  עסקים  איש 

חיפה.
כילד. עם תום המלחמה, בשנת 1946, עלה לישראל  נולד בסלובקיה, שם שרד את השואה 
במסגרת "עליית הנוער". עם פרוץ מלחמת העצמאות נשלח עם קבוצת צעירים לקיבוץ יחיעם, 

בו היה חבר עד שנת 1960, אז עזב לארצות הברית.

 AMIR Development" בארצות הברית נשא את הרטה לאישה והשניים הקימו את חברת
company", חברת נדל"ן שפועלת במספר מדינות בארצות הברית. 

כאיש עסקים שמאמין בשותפות עם הקהילה, הקימו השניים קרן תרומות בינלאומית. הקרן 
מוזיאון  אביב,  תל  למוזיאון  היתר  בין  העולם,  ברחבי  ותרבות  חינוך  למוסדות  רבות  תרמה 
ישראל ועוד. כיום מכהן עמיר כחבר הוועד המנהל של מוזיאון ישראל ומוזיאון תל אביב ואשתו 
הרטה  פעילה ב"איפאק", הלובי הישראלי בארצות הברית. השניים אף משאילים את אוסף 

האמנות המרשים שלהם למוזיאונים ברחבי העולם.

שמואל )פול( עמיר הוא ידיד ותיק ונדיב של אוניברסיטת חיפה. הוא כיהן כנשיא אגודת הידידים האמריקאית של האוניברסיטה והוא חבר בחבר 
הנאמנים של האוניברסיטה. תרומותיהם הנדיבות של בני הזוג עמיר סייעו בהקמת בניין הרטה ופול עמיר למדעי החברה והמשכן לאמנויות ע"ש 
ד"ר ראובן הכט, וכן לפעילותו של המרכז לחקר הביטחון הלאומי. בנוסף, בעזרת תרומתם של בני הזוג הקימה האוניברסיטה את מפעל המלגות 

לדוקטורנטים מצטיינים הנושא את שמם. 



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לשמואל )פול( עמיר
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על תרומתו לחיזוק ולהעצמה של החינוך והתרבות בישראל; על ידידותו רבת השנים ומחויבותו העמוקה לאוניברסיטת 
חיפה; על כהונתו במשך שנים רבות כראש אגודת הידידים של אוניברסיטת חיפה  בארה"ב ועל חברותו בחבר הנאמנים של 

האוניברסיטה; על תרומתו לקידום המצוינות האקדמית באמצעות קרנות למלגות לדוקטורנטים מצטיינים; ועל תמיכתו הנדיבה 
ועזרתו לפיתוחה הפיסי והאקדמי של אוניברסיטת חיפה.
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