ידידות וידידים יקרים,
חג החירות הבא עלינו לטובה מקבל השנה משמעות חדשה ומיוחדת .לאחר תקופה ארוכה ומאתגרת
שכפה עלינו המשבר הבריאותי ,האביב מביא עמו ניצנים של אופטימיות זהירה.
לאחר תקופה ממושכת של למידה מקוונת והמשך המחקר וההוראה תחת מגבלות ,אנו נערכים
בעקבות ההתפתחויות החיוביות ללמידה היברידית ,שתשלב לימודים ,מפגשים ואירועים מקוונים
ופרונטליים ,ותשיב לקמפוס את ההווי התוסס והחיוני ואת הרבגוניות המאפיינת אותו ,שהנה מקור גאווה
והשראה עבור כולנו.
בשבוע שעבר התכנסו קהיליית אוניברסיטת חיפה וידידיה מכל העולם ,למפגש חגיגי מקוון שהתקיים
לרגל פתיחת מושב חבר הנאמנים המ"ט .במסגרת האירוע ,התכבדנו להעניק תואר דוקטור
לפילוסופיה לשם כבוד לפרופ' לורנס )לארי( בקאו ,נשיאה ה 29-של אוניברסיטת הרווארד .קבלת
התואר על-ידי פרופ' בקאו ,מהווה הבעת אמון באוניברסיטת חיפה ,מצד האוניברסיטה המובילה בעולם,
והיא מציינת שלב נוסף בהידוק היחסים ושיתוף הפעולה בין שני המוסדות.
עניין אחרון ,חשוב לא פחות –
בשם הסטודנטים של אוניברסיטת חיפה ,אנו מבקשים לומר לכם תודה!
מלגות הסיוע שהוענקו בזכותכם לאורך השנה החולפת מקרן החירום לתקופת הקורונה ,סייעו להם
במידה רבה להתמודד עם האתגרים המורכבים שמציבים הלימודים בצל ההגבלות והקשיים הכלכליים.
למרבה הצער ,המשבר הבריאותי גרר משבר כלכלי עמוק המצוי עדיין בעיצומו .סטודנטים רבים עדיין
מתמודדים עם מצוקה וזקוקים לעזרה.
אין זמן מתאים יותר להתגייס ולסייע להם – אנחנו זקוקים לכם!
איחולי חזרה נעימה לשגרה וחג חירות שמח לכם וליקיריכם,

קלאודיה הראל
מנהלת שותפויות ופיתוח משאבים
אגודת הידידים בישראל

שירה בן-אור
סגנית נשיא ומנכ"לית
אגודת הידידים הבינלאומית

בשבוע שעבר נפתח מושב חבר הנאמנים המ"ט של האוניברסיטה באירוע חגיגי מקוון במסגרתו
הענקנו תואר דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד לנשיאה המכהן ה 29-של אוניברסיטת הרווארד ,פרופ'
לורנס בקאו .פרופ' בקאו ,אחד המנהיגים החשובים בתחום ההשכלה הגבוהה בימינו ,נודע בפעילותו
לחיזוק האקדמיה כמנוע למוביליות חברתית ,לקידום שוויון וכבוד הדדי ,ובנאמנותו הבלתי מתפשרת
למסורת של חקר האמת.
גאים בהצטרפותו של פרופ' בקאו למשפחת אוניברסיטת חיפה! לצפייה באירוע לחץ/י כאן

רקטור חדש באוניברסיטת חיפה
ברכות לפרופ' גור אלרואי מהחוג ללימודי
ישראל ,אשר נבחר על ידי סנאט אוניברסיטת
חיפה לתפקיד רקטור האוניברסיטה.
פרופ' אלרואי הוא היסטוריון ,מומחה לתולדות
העם היהודי בעת החדשה ,מייסדה והעומד
בראשה של תכנית רודרמן ללימודי יהדות
ארצות הברית .לקריאה נוספת <<

משה גן-צבי  -חבר חדש בוועד המנהל של
אגודת הידידים
מר משה גן-צבי התמנה לאחרונה לחבר הוועד
המנהל של אגודת הידידים של אוניברסיטת
חיפה בישראל .גן-צבי מחליף את מר יוסי אלבז,
שליווה את אגודת הידידים במשך שנים רבות
במסירות רבה.
פעילותו הציבורית הענפה ניכרת מתוך שלל
התפקידים הציבוריים שמילא לאורך השנים,
ביניהם :יו"ר אגודת הידידים של התזמורת
הסימפונית חיפה; חבר הנהלת עמותת "היכל
אליהו" וחבר ועדת ההיגוי במרכז חדרים
שבבית-הספר הריאלי בחיפה; סגן יו"ר אגודת
הידידים של המרכז הרפואי רמב"ם.
משה הוא בוגר תואר שני בחוג לתולדות
עם-ישראל מאוניברסיטת חיפה ומשמש כיום
כעמית מחקר ,בהתנדבות ,במרכז לחקר
הגניזה הקהירית באוניברסיטת חיפה.
נאחל לו המשך עשייה מספקת והצלחה רבה!

אגודת הידידים של אוניברסיטת חיפה יזמה מהלך לקידום תחום האקטואריה בישראל ,בשיתוף עם
חברות הביטוח המובילות במשק  -מגדל חברה לביטוח בע"מ ,הפניקס ומנורה מבטחים .היוזמה נועדה
לענות על החסר הניכר באקטוארים בשוק העבודה ,ולצרף אקטוארים איכותיים לשורות אנשי המקצוע
בארץ .במסגרת היוזמה מוענקות מלגות לסטודנטים בתכנית ללימודי תואר שני באקטואריה.
אוניברסיטת חיפה היא המוסד האקדמי היחיד בארץ המעניק תואר אקדמי באקטואריה ,המאושר על ידי
אגודות האקטוארים בישראל ובבריטניה.

מיזם לפיתוח שיתופי פעולה מחקריים בין אוניברסיטת חיפה למוסדות מחקר באיחוד האמירויות יצא
לדרך ,ובמסגרתו כבר ניכרים ניצני פעילות ראשונים בתחומי מדעי הים ,כלכלה ,חינוך ומדעי המדינה.
עוד במסגרת המיזם ,צפויים חוקרים מאוניברסיטת חיפה להשתתף בתערוכת  Expoהקרובה
שתתקיים בדובאי; נשיא האוניברסיטה ,פרופ' רון רובין ,שהיה ממקימי שלוחת  NYUבאבו דאבי ,צפוי
להשתתף במהלך חודש אפריל ,ביחד עם נשיא אוניברסיטת איחוד האמירויות ) ,(UAEUבכנס שיעסוק
בהשכלה הגבוהה באיחוד האמירויות ובישראל.
ד"ר מורן זגה ,ראש תחום שיתופי פעולה מחקריים עם מדינות המזרח התיכון ברשות המחקר של
האוניברסיטה ,בטור דעה בנושא <<.

צילום :חגי נתיב

חוקרות וחוקרים מבית הספר ע"ש ליאון צ'רני למדעי הים,
שותפים למאמץ רב החזיתות לשיקום חופי הארץ כתוצאה מהאסון האקולוגי
שנגרם בעקבות דליפת הנפט בחודש שעבר.
מיד עם היוודע האירוע ,החוקרים החלו לדגום ,לנתח ולחקור את השטח והצטרפו כמובן,
למאמץ הרחב לניקיון הזפת שנפלטה לחופי הארץ.

חוקרי בית-הספר למדעי הים מובילים מחקר
הנוגע להשפעות של פסולת פלסטית
ומיקרופלסטית ,לתוספת של תמלחות וחומרים
כימיים על-ידי מפעלי ההתפלה ,זיהומי רעש
והשפעות של שופכין תעשייתיים וביתיים
וזיהומים הנגרמים על-ידי נפט ותוצריו ממקור ימי
או יבשתי.
החוקרות והחוקרים שוקדים על פיתוח תחומי
מחקר חדשים בדגש על הבנה ואפיון של
הסביבה הימית של מזרח הים התיכון ,על איתור
אזורי מחייה חדשים בעומק הים ועל תגובות
המערכת הימית לשינויים האקלימיים הגלובליים
ולאירועי זיהום ממקורות מגוונים.

נוכחות תקשורתית בולטת של חוקרי בית
הספר למדעי הים על רקע אסון דליפת הנפט
פרופ' אילנה ברמן-פרנק ,על השלכות האירוע
על מארג המזון לשנים ארוכות; ד"ר רויטל בוקמן
על ניטור מוקדם של זיהומים בים.
החשד כי ספינה לובית שיצאה מאיראן היא
האחראית לאסון האקולוגי הימי ,עוררה שיח
תקשורתי ער בו התבלטו חוקרי המרכז לחקר
מדיניות ואסטרטגיה ימית:
אלוף )מיל'( עמי אילון ,יו"ר המרכז ,התראיין
לאתר וואלה; אודי גונן ורב החובל אלכס גרסון
התראיינו לגלובס.

לאחרונה חתמה האוניברסיטה על הסכם עם הקריה הרפואית רמב"ם ,הסולל את הדרך לקפיצת
מדרגה בפיתוח חקר המוח באוניברסיטה .במסגרת ההסכם ,יוקם בקרוב מרכז משותף להדמיה
מוחית תפקודית מחקרית במרכז הרפואי ובו מכשיר  MRIמתקדם שישמש את חוקרי האוניברסיטה
בביצוע מחקרים מתקדמים ,ויהווה פלטפורמה לעבודה משולבת עם בית החולים.

צילום :שי לוי

חזרנו!
אנו שמחים לבשר שמוזיאון הכט חזר ופתח שעריו לקהל הרחב
בהתאם להנחיות התו הסגול ,מוזמנים לבקר!

הפורום למשפט ,מגדר ומדיניות חברתית של אוניברסיטת חיפה גיבש את "הכרזת עשר הזכויות של
הילדה והנערה".
בהשראת ההכרזה ,נולד הפרויקט "יש לי זכות!" במסגרתו הוזמנו ילדות ונערות להציג במילים,
בצילומים ובדימויים את הזכויות החשובות להן .מדובר בפרויקט מתמשך ומתפתח השואב השראה
מתחומי הספרות והאמנות ,המשפט ועולמות המדיה הדיגיטלית והרשתות החברתיות ,ובעיקר -
מחוויות החיים האישיות של ילדות ונערות .לביקור בתערוכה <<

אוניברסיטת חיפה השיקה לאחרונה חשבון טיקטוק ) (TikTokחדש במטרה לפנות ולהגיע לקהל הצעיר
ולחבר אותו לעולמות ידע והגות אקדמיים .האפליקציה מנגישה גם עבור הסטודנטיות והסטודנטים
שלנו ,מעט מחוויית הקמפוס ,בתקופה שבה הם מרוחקים ממנו מבחינה פיסית.
בשיתוף פעולה ראשון מסוגו בארץ עם חברת טיקטוק העולמית ,קיימנו אירוע מוצלח לכבוד יום הזיכרון
הבינלאומי לשואה .באירוע ,שבו צפו בשידור חי כחמישה עשר אלף בני אדם מכל העולם ,השיבו
סטודנטים מהתכנית הבינלאומית ע"ש ויס-לבנת לחקר השואה ,על שאלות שהופנו אליהם בנושא.
האירוע זמין לצפייה בערוץ היוטיוב של האוניברסיטה.
אוניברסיטת חיפה היא המוסד הראשון להשכלה גבוהה בישראל שפתח חשבון טיקטוק ,מוזמנים לעקוב
אחרינו גם שם!
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