
פרופסור צ'רלס מילגרום
צ'רלס מילגרום נולד בשיקגו )בשנת 1945(. מצד אביו הוא צאצא למשפחה שהשתייכה לאיגוד  ה"בונד" )האיגוד הכללי של הפועלים היהודיים ברוסיה, 

ליטא ופולין( והיגרה לארצות הברית בשנת 1906, לאחר כישלון המהפכה הרוסית הראשונה. מצד אמו הוא נצר למשפחת רבנים ליטאית. 

מילגרום החל את לימודיו לתואר בוגר בביוכימיה באוניברסיטת שיקגו )אותם סיים בשנת 1967(, וכבר במהלך לימודיו היה שותף בפיתוח תרופה 
חדשה לטיפול במחלת המלריה. 

בשנת 1967, עם הכרזתה של מצרים על סגירת מיצרי טיראן, ערב מלחמת ששת הימים, מכר מילגרום את אופנוע ה"הארלי דיווידסון" שלו, והגיע 
לישראל כמתנדב. 

באוקטובר אותה שנה שב לארה"ב להמשך לימודיו לתואר שני באוניברסיטת שיקגו, אך בשנת 1969, לאחר שלקח חלק בהפגנה בת שבועיים, לימודיו 
הופסקו על ידי האוניברסיטה. הוא הצטרף אז לפעילות למען תנועת הפנתרים השחורים, בסן פרנסיסקו ובשיקגו, ולאחר שהוזהר בגין פעילותו זו על 

ידי ה–FBI, עזב לישראל ועסק במשך שנתיים בגידול בקר ברמת הגולן. 

                                         .State University of New York - SUNY Downstate Medical Center–ב רפואה  למד   1975 שנת  ועד  לארה"ב,  שב   1971 בשנת 
ואורתופדיה                              בכירורגיה  שנים  חמש  במשך  התמחה  האורתופדיה,  לתחום  הפנימית  הרפואה  מתחום  שעבר  ולאחר  דוקטור,  התואר  קבלת  עם 

ב–Maimonides Medical Center וב–Kings County Medical Center, שניהם בניו יורק. 

בשנת 1981 עלה מילגרום, עם רעייתו רות ובתם התינוקת, לישראל.

משרתו הראשונה הייתה בבית החולים פוריה בעמק, אך עד מהרה עבר לבית החולים האוניברסיטאי ב"הדסה", ירושלים, שם התמחה באורתופדיה 
וברפואה צבאית. בשנת 2005 מונה לפרופ' מן המניין. לצד עבודתו הרפואית פרסם פרופ' מילגרום למעלה מ–110 מאמרים אקדמיים ושני ספרים, כאשר 

עבודתו האקדמית מתמקדת בתחום הביו–מכניקה של הגוף ובפציעות הנובעות ממאמץ יתר. 

הזנק                             חברות  כמה  של  בהקמתן  שותף  והיה  חדשים,  מיזמים  לפיתוח  מרצו  את  מילגרום  פרופ'  הקדיש   ,2012 בשנת  לגמלאות,  פרישתו  עם 
)start up(, החשובות שבהן -"Persimio" בבאר–שבע ו–"Corvus Pharamceutical Inc" שבסיסה בקליפורניה. הוא מכהן גם כדירקטור בחברת 

כרמל של אוניברסיטת חיפה.

פרופ' מילגרום הקים ומכהן כיו"ר הקרן ע"ש היימן מילגרום, המשקיעה ותומכת במחקרים פורצי דרך באוניברסיטת שיקגו בארצות הברית, באוניברסיטה 
העברית, בטכניון, במכון ויצמן ובאוניברסיטת חיפה. 

ייחודה של תרומת הקרן לאוניברסיטת חיפה ולמכון ויצמן היא ביצירת שיתופי פעולה מחקריים בין מדעני שני המוסדות בנושאים חדשניים ופורצי 
דרך, תוך ניצול היתרון היחסי של כל מוסד. 



אוניברסיטת חיפה

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

מעניק בזאת

לצ'רלס מילגרום

את התואר

דוקטור לפילוסופיה לשם כבוד
בהוקרה על היותו שותף לחזון אוניברסיטת חיפה, המקדם פיתוח תרופות חדישות באמצעות 
מחקרים תאורטיים וישומיים פורצי דרך; על תמיכתו במחקר המתקיים באוניברסיטה בתחומי 

מדעי הטבע, תמיכה המאפשרת לה להרחיב ולהעמיק את גבולות הידע כמו גם לקדם את יישומו 
בשיתוף עם גורמים בתעשייה; על ההכרה בחשיבות החינוך למען יצירת מעורבות ציבורית 

ופעילות חברתית, הבאה לידי ביטוי בסיועו לתוכנית "שגרירים ברשת"; ועל תרומתו למערכת 
ההשכלה הגבוהה בישראל, מתוך הכרה בחשיבותו של המחקר האקדמי לחיזוקה של מדינת ישראל 

ולקידומה של האנושות כולה.
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