
הנשיא לורנצו דלאיי
נשיא נפת טרנטו ונשיא משותף של מחוז טרנטינו, איטליה

לורנצו דלאיי נולד בעיר טרנטו בשנת 1959 ובגיל צעיר החליט להקדיש את עצמו לפעילות ציבורית. בשנת 1990, כשהוא בן 31, נבחר דלאיי 
לראשות העיר טרנטו ובכך היה לצעיר מבין ראשי הערים הגדולות, אי פעם, באיטליה. בשנת 1998 נבחר לנשיא נפת טרנטו, והוא שב ונבחר, ברוב 

גדול, בשנים 2003 ו–2008. במהלך הכהונה הנוכחית משמש דלאיי, ברוטציה, כנשיא מחוז טרנטינו )הכולל את נפות טרנטו ובולזאנו(.

דלאיי דוגל בערכים של שיתוף וסולידריות. הוא מייחס חשיבות רבה להשקעה בחינוך הדור הצעיר ובביסוס תעשייה מסורתית ומודרנית גם יחד. 
טרנטו נחשבת לעיר בעלת איכות החיים ורמת החיים הגבוהה ביותר באיטליה, והאוטונומיה המיוחדת המוענקת לה תחת הנהגתו של דלאיי, 

משמשת להצגת מיזמים חדשניים רבים, וכך נחשבת כיום טרנטו לאזור ניסוי מוצלח באיטליה כולה. 

להגדיר  יש  הגלובלית,  בזירה  להתמודד  יהיה  שניתן  קודם  פיו  על  ולוקאליות,  גלובליות  של  שילוב   - ה"גלו–קאליזם"  ידי  על  מונחה  דלאיי 
פיתוח  באמצעות  הן  הגבוהה,  בהשכלה  הרבה  ההשקעה  היא  טרנטו  של  ב"גלו–קאליזם"  מפתח  נקודת  המקומיות.  והייחודיות  ההתמחות  את 
האוניברסיטאות ומכוני המחקר המקומיים, והן בדרך של שיתופי פעולה אקדמיים בינלאומיים. הרעיון בדבר עיצוב זהותו של מחוז טרנטינו כאזור 
אירופאי ממוקד ידע, עמד תמיד במרכז פעילותו של דלאיי. הוא התמקד בפיתוחה של אוניברסיטת טרנטו כמוסד מחקר בינלאומי מוביל, אשר יחד 
עם שני גופי המחקר - E. Mach Foundation ו–B. Kessler Foundation, יצרה מערכת משולבת של מחקר וחינוך בטרנטינו. טרנטו הפכה לאחרונה 

.)EIT ICT LABS( של המכון האירופי לטכנולוגיה וחדשנות )לאחת מששת הצמתים )יחד עם ברלין, פריס, הלסינקי, שטוקהולם, ואיינדהובן

דלאיי עודד והוביל ליצירת מספר רב של קשרי מדע עם מוסדות וארגונים ישראליים, אשר הובילו לתכניות משותפות בתחומי המדע והתעשייה 
בין ישראל לאיטליה. בתמיכתו המלאה של דלאיי, מכון המחקר FBK-IRST שבמחוז טרנטו, משתף פעולה עם המכון ליישומים בין–תחומיים 
של מדעי המחשב ע"ש  קרן רוטשילד-קיסריה באוניברסיטת חיפה, לפיתוחם של מיזמים טכנולוגיים בתחום הבינה המלאכותית לשירות האדם. 
שיתוף הפעולה בין שני מכוני המחקר כבר הניב פירות מחקריים וטכנולוגיים מרשימים. ההסכם להמשך שיתוף הפעולה, אשר נחתם בעידודו 

ובתמיכתו של דלאיי, מבטיח פירות נוספים בעתיד. 

בנוסף לידידות העמוקה עם אוניברסיטת חיפה, לורנצו דלאיי נחשב לידיד אמת של מדינת ישראל. השנה נחתם הסכם לשיתוף פעולה עסקי בין 
נפת טרנטו לבין משרד התעשייה, המסחר והתעסוקה בישראל. 



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

ללורנצו דלאיי
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד

     בהוקרה על מנהיגותו יוצאת הדופן, תוך שימת דגש על שימור המורשת התרבותית מחד 
ועל פתיחות לעולם מאידך; על ההשקעה הרבה בחינוך במטרה לגדל דורות חדשים של אזרחים 

פעילים בעלי מודעות חברתית גבוהה; על ההבנה כי ההשכלה הגבוהה היא השער לעתיד ולשגשוג 
המין האנושי; על ידידותו עם מדינת ישראל בכלל ועם אוניברסיטת חיפה בפרט, ידידות המוצאת 

את ביטויה בשיתוף הפעולה הפורה וארוך השנים בין מכון FBK-IRST בטרנטו, איטליה, והמכון 
ליישומים בין–תחומיים של מדעי המחשב ע"ש קרן רוטשילד-קיסריה באוניברסיטת חיפה.
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