
ד"ר ארנסט שטראוס
ארנסט שטראוס נולד בשנת 1928 בהילברון שבגרמניה, לאמו אלסה, ולאביו, ד"ר משה שטראוס, רופא שומר מצוות, אשר שירת כקצין בצבא 
הגרמני במהלך מלחמת העולם הראשונה. בשנת 1938 היגרה משפחת שטראוס לליכטנשטיין, וחיה בה בשלווה יחסית לאורך תקופת מלחמת 
העולם השניה. בין השנים 1953-1946 למד ד"ר שטראוס הנדסה אזרחית באוניברסיטה הפדרלית הפוליטכנית שבלוזן, שוויץ, ובה סיים את לימודי 

הדוקטורט שלו. 

מאחר וממשלת שוויץ לא אפשרה ליהודים חסרי נתינות שוויצרית להמשיך ולשהות בשוויץ, עבר ד"ר שטראוס לברזיל, שם החל לנהל חברת בנייה 
בינלאומית אשר היתה מעורבת בהקמת תשתיות הידראוליות ברחבי ברזיל, מנהר האמזונס בצפון ועד למאטו גרוסו בדרום.

בתחילת שנות ה–60 חזר ד"ר שטראוס לשוויץ, שם הצטרף לעסקי ביגוד הספורט של אחיו, וולטר. בהמשך היה מעורב ביוזמות עסקיות נוספות, 
בעיקר בישראל ובארה"ב. אחד מתחביביו היותר מאתגרים הוביל אותו לשמש כטייס מקצועי במשרה חלקית במשך כ–25 שנים, כאשר הוא מטיס 

תיירים לפסגות הגבוהות של הרי האלפים.

בשנות ה–90 פרש שטראוס באופן רשמי מניהול עסקי המשפחה, אך נשאר מעורב במידה רבה.

לצד פעילותו העסקית, השקיע שטראוס רבות במהלך השנים גם בפעילות חברתית. הוא נמנה עם מקימי בית הספר היסודי היהודי המודרני 
הראשון בציריך ובית הכנסת האורתודוכסי הציוני הראשון בעיר, אשר הוקמו בשנות ה–70 ובתחילת שנות ה–80, והיו במשך השנים למוסדות 

משגשגים. 

בשנת 1985 הקים ד"ר שטראוס את קרן שטראוס, קרן פילנתרופית אשר תורמת לפרויקטים מדעיים וחברתיים בישראל, ארה"ב, שוויץ והונג קונג. 

אחת התרומות הנדיבות של הקרן יועדה לחוג למדעים גיאו ימיים באוניברסיטת חיפה, חוג המהווה את אחד העוגנים המרכזיים של חקר הים 
באוניברסיטה, אשר הוכרה על ידי מדינת ישראל כגוף המוביל את המחקר בתחום זה. לימים, הוקדש החוג על שמו של אביו של ארנסט, וכיום 

הוא נקרא "החוג למדעים גיאו–ימיים על שם ד"ר משה שטראוס".

ד"ר ארנסט שטראוס נשוי לאווה, ילידת שטוקהולם, ולהם 4 ילדים ו–11 נכדים המתגוררים בירושלים, בהונג–קונג ובניו–יורק.
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עמי אילון
יו"ר הוועד המנהל 

עמוס שפירא
נשיא

אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לארנסט שטראוס
את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
     

בהוקרה על פעילותו ההתנדבותית הענפה, ועל עשייתו לקידום החינוך וההשכלה המדעית ברחבי 
העולם; על פעילותו רבת השנים למען גיבושה של הקהילה היהודית בשוויץ תוך חיזוק המורשת 
היהודית והשקעה בתרבות ובחינוך של הדור הצעיר; על היכולת לשלב חזון עסקי וכלכלי עם 

הכרה בחשיבות המחקר האקדמי, וההבנה כי ההשכלה הינה תנאי הכרחי ליצירת עתיד טוב יותר; 
על תרומתו הנדיבה לחוג למדעים גיאו–ימיים ע"ש ד"ר משה שטראוס באוניברסיטת חיפה המהווה 

נדבך חיוני בהיותו חוד החנית של המחקר המדעי בתחום זה.

ניתן בחיפה, ישראל
כ"ז באייר תשע"ד, 27 במאי 2014


