
סנדור פרנקל 
סנדור פרנקל, עורך דין ניו יורקי, בוגר אוניברסיטת NYU ובית הספר למשפטים של אוניברסיטת הרווארד. הוא החל את הקריירה המשפטית שלו 

כחבר בכוח המשימה המיוחד של הבית הלבן למלחמה בפשע, ובהמשך שימש כעוזר לתובע האמריקאי בוושינגטון הבירה.

מר פרנקל חיבר מספר ספרים, ביניהם הספר "מעבר לספק סביר", שזכה בפרס ע"ש אדגר אלן פו.

סנדור פרנקל נמנה עם חמשת הנאמנים של הקרן הפילנטרופית על שם לאונה מ' והארי ב' הלמסלי, וכציוני נלהב היה הגורם המרכזי בהחלטתה 
של הקרן לאמץ את מדינת ישראל כאחד מתחומי העניין העיקריים שלה. 

קרן הלמסלי הוקמה במטרה לתמוך ולעזור למוסדות ללא כוונת רווח לפתח פעילויות לשיפור ולקידום רווחת האנושות במכלול תחומים. החל 
משנת 2008, שבה החלה במתן מענקים, הקרן תרמה למעלה מ–1.8 מיליארד דולר לארגונים רבים ומגוונים.

תחת הנהגתו של מר פרנקל את הפעילות בישראל, קרן הלמסלי מגשימה את אחת ממטרותיה המרכזיות - תמיכה בפרויקטים שמטרתם לחזק 
את המצוינות והמובילות של מדינת ישראל במחקר המדעי, הטכנולוגי והרפואי. במסגרת זו, בשנת 2014 זכתה אוניברסיטת חיפה בתרומה נדיבה 
ביותר  מקרן הלמסלי להקמת "מרכז הלמסלי לחקר הים התיכון". המרכז שצויד בטכנולוגיות החדישות והמתקדמות ביותר בעולם למחקרים בים 
העמוק קידם בצורה משמעותית את הידע בתחום זה והצעיד את המחקר הימי צעד גדול קדימה, משך תלמידי מחקר מצטיינים מכל העולם וכן 

חיזק קשרים קיימים ויצר קשרים חדשים עם מרכזי מחקר מובילים בחו"ל. 

באמצעות תמיכתה של קרן הלמסלי תרם המרכז רבות לחיזוק מעמדה של האוניברסיטה כמוסד מוביל בארץ ובעולם בחקר הים התיכון, ופתח 
את השער לקבלת תרומות מעמותות וקרנות מחקר רבות. 



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לסנדור פרנקל

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

בהוקרה על תרומתו המשמעותית למדינת ישראל במסגרת תפקידו כנאמן קרן הלמסלי, ובכלל זה 
לקידום המחקר והמדע בישראל; על קידום פרויקטים במוסדות ההשכלה הגבוהה בישראל, אשר 
הניבו פירות המטביעים את חותמם על החיים במדינת ישראל; על התמיכה באוניברסיטת חיפה, 

בסגל המרצים ובסטודנטים שלה, תמיכה המאפשרת לאוניברסיטה להיות חוד החנית 
של המחקר הימי; ועל היותו ידיד אמת של מדינת ישראל.
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